Styrelsen för Sproge Hembygdsförening lämnar följande
verksamhetsberättelse över år 2007
Medlemmar
Föreningen har under året haft 55 familjer och 13 enskilda betalande medlemmar.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 19 februari 2007 i församlingshemmet. Tillsammans med
Röda Korskretsen hade vi samlat många deltagare. Utöver sedvanliga förhandlingar såg vi på
film från Kronvallsknappen. Dessutom avnjöts en underbart god smörgåstårta och kaffe.
Övriga sammanträden
Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden.
Aktiviteter
*Fornminnesvandringar Louise Berry besökte oss den 14/4. Vi såg på ett antal fornminnen
och Louise berättade på ett fängslande sätt. Dessutom har vi träffats den 16/5 och 13/7 för
ytterligare utflykter till fornminnen dock utan så professionell ledning.
*Midsommarafton på Eskedahls åker.
*Ekstafesten 29 juni firade Ekstaborna att dom hade blivit utsedda till årets socken. Vi skötte
det praktiska arbetet och hade jättetrevligt samtidigt som det gav ”klirr i kassan”
*Strandstädning gemensamt med Klaseföreningen.
*Borumsträffen den 29/7 med många deltagare i vanlig ordning. Maj Wennerdahl gästade
oss och höll ett uppskattat föredrag om Carl von Linné.
*Kronvallsknappen gemensamt med Eksta. ”Det bästa vi sett”. Gav ett gott tillskott i kassan.
*Församlingsutflykt tillsammans med Eksta ca 40 deltagare. Vi åkte till Hellvi och Lärbro
och besökte bl.a. före detta krigssjukhuset där.
*Kulturhusens dag vi fick tillfälle att besöka Stora Norrgårde och titta närmare på den gamla
bulhusladugården samt övrigt som Familjen Ingmansson har samlat. Kaffeservering och ca 75
besökare som njöt i solen. Ett stort tack till Dan och Mejan Ingmansson.
*Gun Westholm besökte oss och berättade om Atterdags invasion och sin bok Visby 1361.
Eksta hembygdsförening var inbjudna. Ca 30 intresserade som lyssnade och drack kaffe.
*Fotoprojektet Rut Edberg arbetar vidare. Tillsammans med Gunnar Stenström har Rut
påbörjat överföring till digitalt format så att det skall bli lättare att ta del av materialet.
*Badplatsen vid stranden, underhåll.
*Gåva Hembygdsföreningen har mottagit en familjebibel tryckt 1735. Thore Olofsson bördig
från Snoder överlämnade gåvan.
*Sprogetröjor Föreningen har under året köpt in ett antal tröjor som kan inhandlas efter
kontakt med Sven-Eric.
Ekonomi
Föreningen hade vid årsskiftet ca 46 500 kronor i kassan.
Styrelse: Göran Olofsson ordf, Sven-Eric Snoder v ordf, Johan Edberg Sekr, Ann-Margret
Eskedahl kassör samt Bo Olovsson och Lars Vistrand. Dessutom har Eva Wickman och
Marita Urelind varit suppleanter men ändå deltagit fullt ut i styrelsens arbete.

