
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2008. 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft 55 familjer och 12 enskilda betalande medlemmar. 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 20 februari 2008 i församlingshemmet. Utöver sedvanliga 
förhandlingar lyssnade vi på Katarina Struwe-Orleifson som berättade om sitt uppdrag inom 
Röda Korset. Dessutom bjöd Röda Kors-kretsen på fika med bland annat ungstrull.   
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
 
Aktiviteter 
*Fågelholksbygge. På sportlovet samlades ett glatt gäng, både unga och lite äldre barn i 
församlingshemmet. Curt Eskedahl och Sture Magnusson hade gjort i ordning material till ett 
25-tal holkar. Samtliga monterades ihop och Anncatrin Hjernquist berättade för oss andra 
varför det är bra att sätta upp holkar. Den 26/4 monterades ett tiotal upp i träden bakom 
kyrkparkeringen. Resten har de unga snickarna monterat upp närmare hemmen. 
*Forminnesvandring. Den 4/5 samlade vi ett dussintal glada vandrare vid Kruse. Där fick vi 
under Rut Edbergs guidning se på lämningarna efter bland andra Levanders boplats. 
*Vandringsled. Styrelsen gjorde en kväll i maj en utflykt till stranden för att rekognosera. Ett 
projekt i samarbete med EU för att få hjälp med goda råd och eventuell finansiering. 
*Snoderån. 10/6 gjordes en vandring längs Snoderån tillsammans med 
Naturskyddsföreningen och Vattenrådet. Ett 25-tal deltagare såg, lyssnade och diskuterade. 
*Midsommarafton på Eskedahls åker. Sedvanligt firande med dans och glädje. Nästan 50 
deltagare. 
*Strandstädning. Gemensamt med Klaseföreningen gick vi längs stranden och plockade 
skräp. Ett 20-tal deltagare fick efteråt fika med korv som Aina Melin serverade. 
*Sojde vid Kruse. Krusebonden Johan med gårdsfolk hade bjudit in hela bygden till tändning 
av årets sojde den 5/7. Första kvällen var ca 150 intresserade där för att titta på. Totalt besökte 
ca 400 personer sojdet någon gång under dagarna och kvällarna.   
*Naturvandring. 10/7 i ängena och hagarna vid Bosarve och Stymnäs. Tillsammans med 
Naturskyddsföreningen hade ett 20-tal samlats. 
*Borumsträffen. Den 27/7 samlades ett 40-tal för att i vanlig ordning grilla, prata, fika och 
ha trevligt. Prosten Sune Österdahl kåserade om sitt liv som prost och lockade fram 
igenkännande nickar och glada miner. 
*Kronvallsknappen gemensamt med Eksta. Återigen hördes kommentaren ”Det bästa vi 
sett”. Gav ett gott tillskott i kassan. 
*Församlingsutflykt tillsammans med Eksta.  
*Arkivcentrum. Den 29/10 besökte ett 10-tal nya Arkivcentrum i Visby för en rundvandring.  
*Infokväll. 20/11 var ett 10-tal intresserade i församlingshemmet. Arne Pettersson från 
Länsstyrelsen informerade om det nya naturreservatet Bosarve Lövskog. Kvällen följdes upp 
med en vandring tillsammans med Levide-Gerum den 10/1 och samlade ca 25 deltagare. 
*Fotoprojektet Rut Edberg arbetar vidare.  
*Badplatsen vid stranden, underhåll.  
*Tavlan vid kyrkan. Arbetet med förnyelse av infotavlan har pågått under året. 
Ekonomi 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 51 000 kronor i kassan. 
 
Styrelse: Göran Olofsson ordf, Sven-Eric Snoder v ordf, Johan Edberg Sekr, Ann-Margret 
Eskedahl kassör samt Bo Olovsson och Marita Urelind. Dessutom har Eva Wickman och 
Ruth Allgarde varit suppleanter men ändå deltagit fullt ut i styrelsens arbete. 
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