Visingsö Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för Visingsö Hembygdsförening 2019
Styrelsen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret (2019-02-23 - 2020-02-22).

Föreningens styrelse fr o m årsmötet 2019-02-23
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Esbjörn Malmström
Marianne Roempke
Katarina Wetterlind Holmberg
Bertil Gustafsson
Karin Eskilsby
Olof Lundbrant
Annechatrin Brandén (Adjungerad)

Suppleanter:

Bodil Ödeen
Charlotta Pauli

Årsmötet ägde rum 23 februari 2019 och efter förhandlingarna berättade Lasse Forsberg om bin och
biskötselns fascinerande värld.
Till ordförande omvaldes på 1 år Esbjörn Malmström.
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Marianne Roempke , Katarina Wetterlind Holmberg och Olof
Lundbrant. Valberedningen hade inte fått fram något namn till en ytterligare ledamot, så den
platsen lämnades vakant. Under våren adjungerades Annechatrin Brandén till styrelsen.
Till suppleanter på 1 år valdes Bodil Ödeen och Charlotta Pauli.
Den ekonomiska situationen i föreningen är god, som framgår av kassörens rapport.
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. Föreningens medlemsantal i slutet av 2019 var 241 st.

Verksamhet under året:
Valborgsmässoafton firades utanför Hembygdsgården utan brasa, eftersom den inte kunde tändas pga
lång torka och vind, men med vårsånger från Visingsökören och vårtal av Annechatrin Brandén.
I ”Hembygdsparken” arrangerades 6 juni-firande med flaggutdelning av SPF och
Midsommardansen tråddes, i VAIS regi, även i år i vackert väder runt lövad stång.
Byabåten Neptun var enda båt som seglade sommarens traditionella seglats till Hjo. Vikingen hade
varit på varv för byte av skadade bord och hann inte bli färdig innan Hjoresan. Under Hjoresan 2018
hade Maria af Rökinge tagit in så mycket vatten att man befarade något skadat bord, vid
genomgång under hösten 2019 visade sig Marias bordläggning vara helt ok. Under sommar och
höst har Båthuset i Rökinge, där Maria af Rökinge ”bor”, renoverats. En ny grund har skapats och
båthuset har riktats upp, väggar har tätats så att sand inte skall komma in i båthuset, östra gaveln
har byggts upp så att båthuset nu är vind och vädersäkrat.
Hembygdsgården. Även denna sommar var Hembygdsgården öppen för besökare under nio helger
med varierande antal besökare, från 1 -250 personer per dag. Stort tack till alla husvärdar som
gjorde detta möjligt!
Säsongsavslutning och arbetsgrupper. En trivsam sammankomst har vår Säsongsavslutning i
Hembygdsgården blivit. Vi dukade till fest för att få tillfälle att tacka våra glada och energiska

arbetsgrupper och övriga medhjälpare, utan vilka föreningen skulle stå sig slätt. En möjlighet att
också sammanfatta säsongen och få in nya idéer för kommande år.
Hembygdsföreningen deltog i höstens Skördehelg med att ha Bastan i Näs öppen några timmar och
öppet i Hembygdsgården där vi serverade kaffe med hembakat bröd och visade en del av våra
samlingar med temat Husmors arbete.
En lördagseftermiddag i november hade vi filmvisning. I år visade vi filmerna: Sven Wetter och Lennart
Edlund samspråkar, Maria af Rökinge seglar till Hjo 1997, Linhantverk förr i tiden.
Hemsidan - www.visingsohembygdsforening.com, har kontinuerligt uppdaterats av Mats Svensson
med text och bilder över hembygdsföreningens aktiviteter under året.
Församlings- och Hembygdskrönikan (årgång 76) producerades i år av församlingen, där
Hembygdsdelen sammanställdes av Esbjörn Malmström och hade tre artiklar: Båthuset i Rökinge av
Jan Andersson, Lånestockar från Sockenmagasinet och Väderkvarnar på Visingsö av Cia Hedberg.
Första köptillfällen var som vanligt på Persgårdens Julmarknad och i Brahekyrkan i samband med
Adventsgudstjänsten.
Vi är glada över att även i år kunnat ge ut en Almanacka. I år, för 2020, har den sammanställts av
Marianne Roempke och Cia Hedberg och med ”Bondens år” som tema.
Den sista aktiviteten för året var den traditionella försäljningen av granar två lördagar före jul. Vi hade
även öppet i Hembygdsgården, och kunde välkomna granköpare med tänd brasa, varm glögg,
möjlighet att köpa almanacka, krönikan och lotter. Alla inköpta granar såldes.
Under sommaren och hösten har vi rensat/städat på Hembygdsgårdens ”vind” och den hyrda lokalen i
Kvarnen, med syfte att avsluta det lagret. Det medförde att vi fick ett antal saker (dubbletter eller
defekta) över, som vi satte ut till försäljning utanför Hembygdsgården. I arbetet vid Kvarnen fick
styrelsen stor hjälp av ett antal av våra medlemmar.
2017 blev vi informerade att Ruters lada på Näs skulle rivas, och vi flyttade föreningens samlade
jordbruksredskap som var lagrade i Ruters lada till den norra Kungsladan. Under 2018 och 2019 har
vi haft samtal med Fastighetsverket om hur Kungsladan kan utnyttjas på bästa sätt. Under hösten
kom vi överens om att Hembygdsföreningen hyr vissa delar av Kungsladan som ”lager” och
möjlighet att kunna visa ställa i ordning för senare visningar.

Nu väntar verksamhetsåret 2020 – vi ser fram mot både nya och traditionella uppgifter!
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