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Verksamhetsberättelse för år 2017 
- föreningens nionde verksamhetsår 

Inledning  
Verksamhetsåret inleddes med årsmöte den 14 mars i Östra Hargs församlingshem, där ca 

40 medlemmar deltog. Gudrid Hansen från Horn kåserade om personer och episoder ur sina 

böcker på härlig östgötska. Föreningen bjöd på kaffe med semla. Under årsmötet 

diskuterades bl. a. vilka lokaler som finns i vår bygd att använda till föreningens möten. 

 

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

telefonkontakt förekommit. Styrelsemedlemmar har deltagit vid några av de 

sammankomster som Östergötlands hbf anordnar. 

 

Föreningens utveckling 
Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 123 varav 39 var ständiga medlemmar. 

Deltagarantalet på våra aktiviteter uppskattas till ca 700 och den ideella tiden som är 

nedlagd i föreningen till minst 2700 timmar, vilket är redovisat i den enkät som Sveriges 

hembygdsförbund årligen samlar in. 

 

Inventering av torp, intervjuer och skrifter 
Torpgruppen består av 5 personer: Berit o Roland 

Jendeberg, Birgitta Franzen, Ingemar Alf och Birgitta 

(Titti) Gunnarsson. 

Gruppen har träffats ett tiotal gånger under året: 

för info om olika kartprogram med David Fogelberg, 

letat efter torpgrunder, satt upp skyltar, varit på 

Vadstena Statsarkiv för information, besökt Vega 

Andersson i Ljungsbro bördig ifrån Åkerstorp där vi 

fått ytterligare info, om trakten.  

Intervju har gjorts med Ingemar Alf Ekängen. 

Sammanlagt är nu 13 personer     Udden 
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från Rystad och Östra Harg intervjuade. 

Samtliga knekttorp i Ö.H. är färdiginventerade 15 st. Av knekttorpen i Rystad är 18 av 20 

klara. Totalt är 95 torp - soldattorp, knekttorp, jordtorp och backstugor - inventerade.  

Skrifter som Ingemar Alf har sammanställt: "Soldatliv under Karl den XII:s Östgöta 

Regemente" samt "Östgöta Regemente till Häst under 1700 talet". 

 

Medlemsaktiviteter 
Studiecirkeln "Vildblommor" 
Cirkeln startades upp i december 2016 och har pågått under detta år med sju deltagare. Vi 

har träffats vid fem tillfällen, varav tre exkursioner, som alla medlemmar var inbjudna till.  

 

 

 

Gökotta 
Morgonen den 25 maj samlades 27 

personer vid Linsurfs anläggning på 

Tvärskogsudde. En frågesport på 

trädkunskap hade ordnats. Alla njöt av 

den medhavda matsäcken och naturens 

skönhet. 

 

 

 
         Fika i Tvärskogsudde 

 

 

Nationaldagsfirande på Tuna 
En skön sommardag samlades mellan 450-500 personer på Tuna Kungsgård för att fira 

dagen. Årets talare var kommunalråd Elias Aguirre. Ponnyridning och tipsfrågor fanns för 

ungdomarna. Agility och guidad visning av byggnaderna stod också på programmet. För 

musiken svarade Hans Englund, trumpet och Lillemor Lilja, sång. 

 

Hembygd i Cykelkyrkan 
Lördagseftermiddagen den 15 juli samlades ca 20 personer och samtalade kring olika foton 

och händelser som skett i vår bygd. 
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Skolresan - Folkskolan 175 år 
Drygt 30 personer samlade i Haraldssons buss den 30 

september för en rundtur förbi de nedlagda skolorna i vår 

bygd. Vi passerade Rystad, Bärstad, Näsby och Östra Hargs 

skolor för att uppmärksamma att folkskolan firar 175 

årsjubileum. Många skolminnen berättades för varandra. 

"Fröken" Barbro Severin var med och berättade. 

                                    

      Vår chaufför Fredrik 

 

 

 

 

 

 

 
    Rystad skola 

 

Berättarkväll i oktober 
Årets Berättarkväll gick av stapels den 24 oktober på Motell Filbyter med 33 deltagare. Anja 

Praesto, Östergötlandsmuseum och medlem i föreningen, berättade först om Gömda och 

Glömda platser i Östergötland. Därefter fick vi höra om - Mäster Karl Hindersson- ett 

spännande levnadsöde för en klockare på1700-talet. Det var Åke Sundqvist som hade forskat 

och berättade. 

  

Inbjudan till Åkerbogården 
I oktober fick föreningens medlemmar en inbjudan från Törnevalla hbf för att höra om 

Åkerbogården - en spännande historisk återblick. Flera personer som bott i vår bygd var med 

och byggde gården under 1900-talets första hälft. 

 

Östgötha flora 
Den 5 februari 2018 fick vi besök av Tommy Tyrberg från Norsholm- Kimstad hbf. Han 

berättade om projektet att inventera och datalägga nutiden och äldre uppgifter och kanske 

återfinna gamla växtlokaler i Östergötland. Vi var ca 15 personer som samlats i Östra Hargs 

församlingshem. 
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Föreningens ekonomi  
Föreningens intäkter 2017 var 14 800 kr varav medlemsavgifterna var 9 300 kr. Vi har sålt 

"Ekängsboken" för 900 kr.  

Kostnaderna uppgick till 12 868 kr. Största delen av kostnaderna är hyror av lokaler och 

arvoden vid evenemang. Det övriga består mest av administrativa kostnader. Vi har betalat 

en avgift till Hembygdsförbundet på 2508 kr.  

Det här året gick med en vinst på 1 932 kr.  Föreningen hade vid årsskiftet tillgångar  

på 46 046 kr. 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 hembygdsförening. 

 

Rystad o Östra Harg i mars 2018 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Britt Madsen              Herman Kihlstedt  Ingemar Alf                Birgitta Franzén 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Birgitta Gunnarsson Ulla Sjöqvist Svensson  Magnus Aspenström 

 

 

     

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


