
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2009. 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft 61 familjer och 18 enskilda som betalande medlemmar. 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 19 februari 2009 i församlingshemmet. Utöver sedvanliga 
förhandlingar bjöds vi på uppvisning av Rut Edberg och hennes mannekänger under rubriken 
”Den gamla klädkistan berättar”. Dessutom bjöd Hembygdsföreningen på smörgåstårta, öl, 
kaffe och kaka. 
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
 
Aktiviteter 
*Bo Persson-boken. Under vintern tog Rut Edberg och Gutamålsgillet initiativ till tryckning 
av Bo Perssons ”Haimgärde tankar”. Hbf fick frågan om vi ville stå som utgivare och 
finansiär. Vi accepterade och fick löfte av Gutamålsgillet att de skulle köpa 200 böcker till 
fast pris. I dag har vi nästan slut på böckerna och pengar över. 
*Bo Persson-dagarna. När ”Haimgärde tankar” låg färdiga för säljstart ordnades en 
utställning av ett 40-tal Bo Persson-målningar. Runt 200 personer besökte församlingshemmet 
den 6 och 7 juni. Senare har delar av utställningen visats på Klintehamns bibliotek. 
*Naturvandring. Den 10/1 i det nybildade naturreservatet Bosarve Lövskog tillsammans 
med Levide-Gerum hbf. 
*Föredrag. Gun Westholm gästade oss i församlingshemmet 12/3 och berättade om 
Mästermyrsfyndet, med bilder av kistan och verktygen. Ekstaborna  var inbjudna. 
*Vandrings- och ridled. Styrelsen och representanter från Eksta hbf träffade representant 
från Leader den 22/4. För att utröna förutsättningarna för ekonomiskt stöd till genomförande. 
*Midsommarafton. Sedvanligt firande med dans och glädje på Eskedahls åker. 
*Strandstädning. Gemensamt med Klaseföreningen gick vi längs stranden och plockade 
skräp den 1 juli. Ett 20-tal deltagare fick efteråt fika med korv som Aina Melin serverade. 
*Lilla Karlsö-resa. Den i flera år planerade och bortblåsta resan till Lillön blev av. Under 
dubbel guidning blev vi (ca 17 st) väl försedda med naturupplevelser. 
*Sockenropet. Radio Gotlands sommarunderhållning var i Eksta 5/7 och vi var där. 
*Våg i Eksta. Den traditionstyngda kampen mot Ekstaborna utkämpades den 15/7. 
Sprogeborna drog som så många gånger förut det längsta strået. 
*Borumsträffen. Den 26/7 samlades ett 40-tal för att i vanlig ordning grilla, prata, fika och 
ha trevligt. Calle Brobäck berättade med utgångspunkt från sitt alter ego ”munken Carolus”.  
*Kronvallsknappen. Under ledning av Agneta Wall gavs bygdespelet Kronvallsknappen 
gemensamt med Eksta. Återigen hördes kommentaren ”Det bästa vi sett”.  
*Naturvandring. Ännu en vandring i ”Bosarve Lövskog” för att besiktiga stigarna och 
Länsstyrelsens arbete. 
*Församlingsutflykt tillsammans med Eksta. Till Västergarn, Hejde och Väte. 
*Föredrag. Den 29/10 berättade Folke Jonsson om utdikningarna av Mästermyr.  
*Informationstavlan. Tavlan vid kyrkparkeringen har förnyats under året. 
*Johan Edberg mottog hembygdsförbundets hedersnål med lagerkrans vid årsmötet i Rute. 
 
Ekonomi 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 58 500 kronor i kassan, 30 tröjor och 30 böcker. 
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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