Visingsö Hembygdsförening

Förslag till

Verksamhetsplan för 2018

Medlemsrekrytering
Under 2017 kom inte föreningens medlemsantal upp i det antal som varit vanligt tidigare år. Därför
ges styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret 2018 öka antalet medlemmar i föreningen på
lämpligt sätt.

Allt under ett tak
Under lång tid har Visingsö Hembygdsförening förvarat skänkta föremål från äldre tider i fyra
byggnader på Visingsö. Föreningen har haft tillgång till utrymmen i Ruters ladugård, Jönsagården,
Kvarnen och Hembygdsgården. I Hembygdsgården har föremålen på nedre plan varit pedagogiskt
utställda för att berätta om livet förr i tiden. På vinden finns fler föremål undangömda. I de övriga tre
lokalerna har artefakterna mer eller mindre staplats på varandra för att få plats med så mycket som
möjligt.
Hösten 2017 tömdes Ruters ladugård och allt av värde har nu staplats i den norra Kungsladan, nära
Brahekyrkan. Jönsagården står på tur att utrymmas under 2018 och den tänkta destinationen för de
värdefulla jordbruksredskapen är nämnda Kungslada, som redan är välfylld. Därefter bör föremål från
såväl Kvarnen och Hembygdsgårdens vind samlas i Kungsladan.
Visingsö Hembygdsförening kommer under 2018 att inleda en dialog med Statens Fastighetsverk
(SFV), som förvaltar Kungsladan, med avsikt att komma överens om en långsiktig förvaring av
föreningens lösegendom i nämnda byggnad. Det borde gagna både SFV och Hembygdsföreningens
intressen att komma överens för att därmed ge en av Kungsladorna den betydelsefulla uppgiften att
härbärgera redskap från det gamla bondesamhället på Visingsö. Kan föreningen dessutom få tillgång
till utställningsytor i Kungsladan kan föremålen exponeras publikt vid lämpliga tidpunkter under
kommande verksamhetsår.

Inventering av föremål
Det är av intresse av att förnya och digitalisera tidigare gjorda inventeringar av våra samlingar, och
samtidigt komplettera inventeringslistorna med nyförvärv. Med början i Hembygdsgården ska därför
styrelsen under 2018 prioritera inventeringsarbetet. Är det möjligt kommer därefter de föremål som
samlas i Kungsladan att bli föremål för inventeringsarbetet.

Underhåll av byggnader och båtar
Föreningen äger och disponerar fyra byggnader: Hembygdsgården, Trumpetarbostället, Bastan i Näs
samt Båthuset till byabåten Maria av Rökinge. Föreningens båtinnehav består dessutom av: Neptun
från Torp och Wikingen från Erstad. Till varje objekt finns en arbetsgrupp och eller en ansvarig person
i styrelsen. Dessa har ansvar för att underhåll och reparationer av objekten genomförs under året.

Visingsö Hembygdsförening
Skriftställarverksamhet
Under många år har enskilda föreningsmedlemmar erbjudit sin tid och sitt kunnande till föreningens
intressen. Därför har Hembygdsföreningen årligen kunnat sälja en Almanacka och en
Hembygdskrönika till hugade spekulanter. Det åligger styrelsen att frigöra resurser så att denna
uppskattade skriftställarverksamhet resulterar i två nya produkter även 2018.

Årets evenemang










Valborgsmässofirande vid Hembygdsgården
Hembygdsgården är öppen på nationaldagen den 6:e juni, samt helgöppet från midsommar
till mitten av augusti och ev. skördehelgen.
Byabåtarna seglar till Hjo första lördagen i juli
Bastan i Näs, har öppet några dagar under sommaren.
Deltagande i Skördehelgen 2018 under förutsättning att den genomförs.
Säsongsavslutning med arbetsgrupperna
Filmvisning under november
Julgransförsäljning i Hembygdsparken och försäljning av adventsgranar i Torp
Medverkan i julmarknaden på Persgården.

Framtiden för Visingsö Hembygdsförening.
Hembygdsföreningen har av tradition kommit att bli en viktig del av de krafter som värnar om det
förflutna. Vi vårdar ett arv från en gången tid genom att sköta om hus, båtar, och redskap från det
gamla bondesamhället. Medlemmar har genom åren ägnat mycket tid och kraft åt att insamla bilder
och uppgifter om äldre tider och sedan sammanställa detta i skrifter och utställningar. En annan del
av föreningens verksamhet handlar om att upprätthålla rådande traditioner på Visingsö (se listan
med evenemang).
Under året 2018 ska styrelsen, och andra intresserade medlemmar, inleda ett internt samtal om
föreningens verksamhetsinriktning de kommande 10 åren. Med utgångspunkt i hur Sveriges
Hembygdsförbund definierar sin verksamhet* ska Visingsö Hembygdsförening kritiskt pröva hur vi vill
använda våra resurser på bästa sätt. Ska vi fortsätta som tidigare att vårda och tradera, eller finns det
anledning att förändra det vi ska/borde göra.
* Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden
och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla,
oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar
gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.
Här möts alla generationer.

