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Verksamhetsberättelse för 

år 2015 - föreningens sjunde verksamhetsår 
 

Inledning 
Verksamhetsåret 2015 inleddes som vanligt med årsmöte, som hölls den 10 mars i Rystad 

församlingshem, där 43 personer deltog. Under samlingen spelade Nils Backer, Linghem 

gamla evergreens på piano. Efter årsmötesförhandlingarna serverades det kaffe och semla. 

Semlorna var bakade av "vår egen bagare" Stig Pettersson. Mötet avslutades med att 

styrelsen presenterade en 5-års kavalkad av föreningens arbete  i ord och bild. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har samlats vid fem protokollförda möten. Däremellan har en livlig E post- och 

telefon- kommunikation förekommit. Styrelsemedlemmar har deltagit vid några av de 

sammankomster som Östergötlands Hbf ordnar. Information och inbjudningar till våra 

medlemmar har skickats både med brev och E post. Styrelsen har skickat en skrivelse till 

Åkerbo församling ang. tavla i Rystad församlingshem.  

Ett stort antal förfrågningar har inkommit om var man kan köpa  

boken Ekängen - en bygd i förvandling då den är slutsåld sedan en längre tid. 

Hembygdsföreningen har fått mandat att överta rättigheterna och att göra eftertryck av 

boken. 

Styrelsen tog beslutet att trycka boken i en första omgång av 200 exemplar. Efterforskningar 

har gjorts av Magnus Aspenström, för att hitta textoriginal samt alla bilder i boken. 

I februari 2016 var de första 200 upptryckta exemplaren till försäljning. 

 

Föreningens utveckling 
Antalet medlemmar vi årsskiftet var 154 personer, varav 35 är ständiga medlemmar. 

Som marknadsföring av föreningen har vi bl. a deltagit i Hälsodagen i Tallboda och lagt ut 

informationsblad i några av Ekängens postlådor.  
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Inventeringar av torp, intervjuer och skrifter 
Torpgruppen har under 2015 bestått av 5 personer.  

Vilka under året träffats ett 10 tal gånger varav ett besök på Landsarkivet i Vadstena. 

Nu är c:a 54 torp inventerade i Rystad och 

Östra Harg och 10 nya skyltar har blivit 

uppsatta varav 3 st. i Ekängen. 

Torpgruppen har även medverkat vid 

Slåttergille, Cykelkyrkan och Bildkväll. 

Interjuver har hittills gjorts med 10 personer i 

vår byggd, av dom är tre st. omskrivna i 

berättarform.  Arbetet med att intervjua 

personer har en viktig social funktion. 

Medlemsaktiviteter 

Fornminnen i vår bygd - Den 17 maj gästades föreningen av arkeolog Johan Stenvall från 

Riksantikvarieämbetet. Han visade bilder på fornminnen från vår bygd och därefter gjordes 

besök vid Högabacken samt i en hage vid Idingstad. Ett 35- tal personer deltog 

 

Nationaldagsfirande på Tuna - 

Traditionsenligt för sjätte året i rad firades 

nationaldagen i sol - trots att molnen länge hängt i 

luften - och ett par hundar personer deltog. Talare 

var riksdagsledamot Johan Löfstrand som är 

uppvuxen i Rystad. Arne Lilja höll förtjänstfullt tag i 

programmet. Bl.a. visade han pedagogiskt med en 

levande tidsaxel när olika händelser skett genom 

århundraden. Förutom allsång så spelade Hans 

Englund trumpet och Lillemor Lilja höll i sången. 

Dagen avslutades med fika och ponnyridning samt 

tipspromenad för barnen. 

 

Hembygd i Cykelkyrkan - På eftermiddagen den 27 juni deltog föreningen vid 

Cykelkyrkan i Östra Harg. Temat var släktforskning och Bygdeband. Håkan Asplund 

medverkade och gav tips.  

 

Slåttergille - Så blev det ännu ett slåttergille vid Klockartorp i Ekängen. I strålande sol och 

med ca 45 deltagare. Efter slåttern vidtog välbehövlig avkoppling kring fikakorgen. Vi 

underhölls av glada spelmän på dragspel, gitarr och fiol. Ett reportage från arrangemanget 

fanns i Länstidningen. 
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Rystad Skyttepaviljong där samlades vi 

den 19 september på platsen där Rystad 

Skyttepaviljong en gång låg. Herman Kihlstedt 

hade med hjälp av protokoll från 1906-1961 

tagit fram uppgifter och presenterade detta 

på ett mycket gediget sätt. På plats fanns en 

vandringspokal och instrument från den 

forna musikkåren. Deltagarna - 25 personer - 

avslutade med fika och trevlig samvaro. 

 

Fotokväll den 22 oktober samlades ett 20 tal medlemmar i Rystad Församlingshem för att 

höra hur Joakim Johansson från Landeryd arbetar med gamla foton och försöker få ihop 

familjer från olika hemman. Det fanns också möjlighet att få gamla foton scannade. 

 

Berättarkväll den 23 november samlade ett trettital deltagare även här i Rystad 

församlingshem. Sigvard Hallendorff, Törnevalla berättade om indelta knektar från våra 

bygder och Åke Sundkvist, Östra Harg hade forskat kring galgbackar och hur straffen såg ut 

för olika brott. 

 

Adventskaffe var ett spontant inslag i verksamheten. Det samlades knappt 20 damer i 

Mylinge  den 17 december för en tids samvaro och kaffe med bröd. Några av kvinnorna från 

vår bygd hade varit föremål för intervjuer tidigare. 

 

Besök av Landsarkivet i Vadstena fick vi den 20 januari 2016 då ett 20 -tal medlemmar 

kom på mötet i Östra Hargs församlingshem. Det var Claes Westling som berättade på vilka 

sätt man kan få hjälp vid forskning efter släktingar eller bygdens historia. Vi fick också veta 

att ett av Sveriges äldsta dokument härstammar från Östra Harg. Det är ett bibelblad från 

1000-talet ur Predikaren. 
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Föreningens ekonomi 
Föreningens intäkter 2015 var 12 922,03, varav medlemsavgifterna var 11 700 kr. 

Kostnaderna uppgick till 14 870,80. Vi har inte gjort några större investeringar. 

Kostnaderna består mest av administrativa kostnader. Vi har betalat en avgift till 

Hembygdsförbundet på 2 774 kr.  

Det här året gick med en förlust på 1 948,77. Föreningen hade vid 

årsskiftet tillgångar på 47 653,74. Det fanns inga skulder. 

 

Slutord 
Ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit med sin tid och kunskap så att vi kan se 

tillbaka på ett händelserikt år i vår förening. 

 

 
Rystad och Östra Harg i mars 2016 

 

__________________________________________________________________________________ 

Britt Madsen             Herman Kihlstedt                Alf Hilding  Magnus Aspenström 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Birgitta Gunnarsson               Birgitta Franzén  Ulla Sjöqvist Svensson 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


