Visingsö Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för Visingsö Hembygdförening 2021
Styrelsen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret (2021-06-12 – 2022-02-26 )

Föreningens styrelse fr.o.m. årsmötet 2021-06-12
Ordförande:
Marianne Roempke
Vice ordförande: Bodil Ödeén
Kassör:
Katarina Wetterlind-Holmberg
Sekreterare:
Cia Hedberg
Övriga ledamöter: Karin Eskilsby
Olof Lundbrant
Annechatrin Brandén
Suppleanter:
Eva – Lotta Krantz
Susanne Callegari
Rune Backlund
Årsmötet ägde rum 12 juni 2021 och efter förhandlingarna visade Christin från Danmark sina silkeslarver.
Revisorerna Ingmar Larsson och Ingrid Öresjö avtackades liksom Lotta Pauli. Visingsö Musikanter
underhöll medan de 20 deltagarna njöt av ett dignande fikabord som Majken, Gerd och Agneta ordnat med.
Till ordförande för 1 år valdes Marianne Roempke
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Karin Eskilsby, Olof Lundbrant och Katarina Wetterlind
Till suppleanter på 1 år valdes Eva–Lotta Krantz, Rune Backlund och Susanne Callegari
Till revisorer på ett år valdes Esbjörn Malmström, Janne Pettersson och som ersättare Sven-Erik Krantz.
Till ledamöter i valberedningen valdes Gerd Wetter (sammankallande), Janne Pettersson och Vivi-Anne
Ottosson.
Den ekonomiska situationen är god, som framgår av kassörens rapport.
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Medlemsantalet har varit 277 st.

Verksamheten under året:
Hembygdsgården har varit öppen för besök lördag och söndag i juni, juli och augusti.
I samarbete med Jönköpings Läns Hembygdsförbund anordnades 6-8 augusti ett hembygdsläger för årskurs
5.
I juli besökte styrelsen Visingsö Leksaksmuseum och fick en fin guidning av Marie-Louise Hallström i
hennes otroligt fina museum.
På Höstmarknaden 11-12 september invigdes Kungsladan som vårt senaste museum och mer än 200
intresserade kom för att titta. Hembygdsgården var öppen för visning och fika och Bastan i Näs förevisades
av Olof.
Den 30 september samlades 28 st för visning av Kungsladan och sedan festade vi på smörrebröd på
Pensionatet. Detta fick bli säsongsavslutningen och ett tack till alla som hjälper till.
Den 16 november hade Visingsö Näringslivsförening inbjudit till mässa och fest. Mässan hölls i
Wisingsborg på WHK och samlade ett 20-tal utställare där också hembygdsföreningen visade upp sig.

Hembygdsföreningen hade blivit nominerad och ordförande Marianne fick gå fram och hämta en ljuvligt fin
blomsterkvast och så lästes motiveringen upp. ”För ett oförtröttligt arbete med att bevara och dokumentera
historien på Visingsö. Hembygdsgården, Kungsladans utställning och Byaböckerna. På kvällen var det
trerättersmiddag och dans.
Sista lördagen i november deltog föreningen i julmarknad på Persgården. År 2022-års almanacka såldes med
temat ”Husdjur och kelgrisar”.
Som vanligt ordnades en julgransförsäljning vid Hembygdsgården lördagen innan julafton. Där skedde
försäljning av diverse hantverksalster, olika publikationer och lotter. Vidare var det servering av glögg och
pepparkakor.
Två byabåtar har legat i Gamla hamnen under sommaren.
Vi har annonserat i ”Det händer på Visingsö” varje månad.
På Kommundelsträffen i september hade vi representanter.
Två gånger har vi deltagit i möte inom Biosfärsområdet.
Hemsidan www.visingsohembygdsforening.com har kontinuerligt uppdaterats av Mats Svensson och nu förs
en diskussion om vi inom en studiecirkel kan förnya en krånglig hemsida.
En stadgeändring, där även suppleanterna ingår som ordinarie ledamöter, bearbetas.
Nu väntar verksamhetsåret 2022 och vår förhoppning är att det blir ett år av nya och gamla traditionella
uppgifter och att inga restriktioner sätter käppar i hjulen.
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