
1 
 

 
  

Verksamhetsberättelse för år 2018 
-föreningens tionde verksamhetsår 

Inledning  
Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 12 mars på Motell Filbyter i 

Tallboda, där ca 55 medlemmar deltog. Kalle Bäck kåserade från sin forskning 

kring utedass, torpare, besvärliga svärmödrar samt ett dramatiskt levnadsöde. 

Servering av kaffe och fralla. 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har samlats vid fem protokollförda möten, samt haft ett 

brainstormingmöte. Dessutom har en livlig E-postväxling och telefonkontakt 

förekommit. Ordförande deltog vid årsmötet i Östergötlands hbf.   

 

Föreningens utveckling 
Antalet medlemmar vid årsskiftet var 138 varav 43 ständiga medlemmar. 

Deltagarantalet vid våra aktiviteter uppskattas till ca 700 och den ideella tiden 

till minst 2 750 timmar. Hembygdsföreningar inom Åkerbo har återupptagit ett 

en årlig träff mellan delar av styrelserna för att inspirera och samverka / bjuda 

in varandra. En ny dataskyddsförordning -GDPR- har införts och gäller även vår 

förening. Information till medlemmarna har skett.    

    

Inventering av torp, intervjuer och skrifter 

Torpgruppen består av Berit o Roland Jendeberg Birgitta Franzen, Ingemar Alf 

och Birgitta (Titti) Gunnarsson. Gruppen har träffats ett tio tal gånger under 

året för att läsa kartor, sätta upp skyltar, fotografera och dokumentera gamla 

saker samt letat torpgrunder. 101 torp är nu inventerade varav 34 är före detta 
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soldattorp. I vår bygd är 39 skyltar uppsatta vid gamla grunder och 14 personer 

är hitintills intervjuade. Under året har styrelsen diskuterat hur vi ska förmedla 

denna forskning till omgivningen, men inget beslut är taget. 

 

Medlemsaktiviteter 
Gökotta  

En stilla mulen morgon den 12 maj samlades 15 personer vid Linsurfs 

anläggning på Tvärskogsudde. Vi fick höra göken, gissa vad kluriga föremål 

används till och njuta av medhavd matsäck. 

 

Nationaldagsfirande på Tuna  

I år samlades över 500 personer på Tuna Kungsgård för att i solsken fira 

nationaldagen. Årets talare var Eva Marie Törnström, konstnär, författare, 

kommunikatör och boende i Östra Harg. Tipsfrågor och ponnyridning fanns för 

ungdomarna. För musiken svarade Hans Englund, trumpet och Lillemor Lilja, 

sång. En ungdomsgrupp hade dansuppvisning. 

 

Hembygd i Cykelkyrkan  

Årets tema var "Bygdeband" där några från Torpgruppen visade vad man kan 

se och hur man hittar info från vår bygd och andra bygder via datorn. Tyvärr var 

det denna dag en viktig fotbollsmatch i VM så deltagarna var endast 5 

personer. 

 

Besökte Örtomta 

hembygdsförening  

På lördagsförmiddagen den 29/9  

samlades ett 25-tal personer på 

hembygdsgården Stensätter, som 

ägs av Örtomta hembygdsförening. 

Vi fick höra berättelser om gården, 

bygden och deras förening. Trevlig 

samvaro kring matsäckskorgarna. 
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Resa genom tiden i Gatan   

Den 20 oktober ordnade Torpgruppen en Berättarkväll med rubriken: Resa 

genom tiden i Gatan - från 1840-talets soldater och backstugusittare till 1940- 

talets hantverkare. Ett 30-tal personer samlades i Östra Hargs församlingshem, 

varav flera icke medlemmar från nuvarande Åkerstorpsvägen - vilka särskilt 

bjudits in. 

 

 

Berättarkväll i november  

Vi gästades av journalisten Åsa 

Christoffersson som berättade om sin 

mamma ,illustratör till de kända Kulla-

Gulla -böckerna. Det var måndagen den 

26:e som 18 personer samlades i 

Ekängsskolans matsal och lyssnade på ett 

inspirerat föredrag. 

 

 

 

 

Berättarkväll i februari 

Åkerbogården   

 

Måndagen den 11:e åkte vi till 

Åkerbogården i Linghem för att 

höra om gårdens historia. En 

spännande berättelse som Hans 

Erik Johansson förmedlade, där 

flera personer från vår bygd var 

med och byggde upp från år 1928 och framåt. Ett 30-tal personer fick också 

höra Anja Praesto berätta om vad som händer kring Östergötlands museum, 

som nu ska renoveras. 
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Studiecirkeln "Näsby socken 1755"  

Föreningen har även i år tagit initiativ till en studiecirkel. Vi är 7 deltagare som 

läser boken:  Näsby socken i Östergötland, beskriven år 1755. För att kunna ta 

till sig denna fullspäckade faktabok, en tidsdokumentation om Sveriges minsta 

socken, hjälps vi år att tyda skriften, diskuterar och reflekterar över vad prästen 

Hans Hederström skrivit. 

 

Föreningens ekonomi 
Föreningens intäkter 2018 var 20 100 kr varav medlemsavgifter var 13 300 kr. 

Vi har sålt "Ekängsboken" för 1 200 kr.  

Kostnaderna uppgick till 22 435 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 2 299 kr.  

Det här året gick med förlust på 2 335 kr.  Föreningen hade vid årsskiftet 

tillgångar på 43 712 kr. Det fanns inga skulder. 

 

Slutord 
Styrelsen framför ett stort tack till alla som under året bidragit med sin tid, 

kunskap och engagemang, så att vi kan se tillbaka på ett händelserikt år i vår 

hembygdsförening. 

 

Rystad och Östra Harg i mars 2018 

 

_________________________________________________________________ 

Britt Madsen        Herman Kihlstedt        Ingemar Alf           Birgitta Franzèn 

 

_______________________________________________________________ 

Anja Praesto                    Ulla Sjöqvist Svensson  Magnus Aspenström

  
 

 


