
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2010. 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft 58 familjer och 12 enskilda som betalande medlemmar. 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 17 februari 2010 i församlingshemmet. Utöver sedvanliga 
förhandlingar fick vi höra Malcolm Höök berätta om sitt arbete för Röda Korsets mellersta 
samverkansråd. Dessutom bjöd Röda Kors-kretsen på smaskig förtäring. 
 
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
 
Aktiviteter 
*Buldardagen i Sproge skola. Den 30/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med 
Gutamålsgillet 
*Krusefilmen. Efter Rut Edbergs mannekänguppvisning på årsmötet 2009 väcktes idén att 
göra en film om Ruts samlingar från Kruse. Mats Ahlby från Viklau kontaktades och åtog sig 
att tillsammans med Rut och övriga Krusebor producera filmen om Kruse gårds historia. Den 
3/3 fick vi en första visning. Den 27/7 fick vi åter igen tillfälle att se filmen tillsammans med 
alla ”sommarens Sprogebor”. ”Knökfullt” båda gångerna. 
*Föredrag om sjuka almar och askar. Den 20/6 fick vi lära oss mer av kunnigt folk från 
Länsstyrelsen. Ett tjugotal deltagare. 
*Midsommarafton. 45 deltagare genomförde sedvanligt firande med dans och glädje på 
Eskedahls åker. 
*Strandstädning. Gemensamt med Klaseföreningen gick vi längs stranden och plockade 
skräp den 5 juli. 15-talet deltagare. 
*Guidning i kyrkan. Sven-Eric Snoder har även i år genomfört 4 rundvandringar i kyrkan i 
samband med lördagsringningen i juli månad. 
*SM i varpa i Eksta. Vi sponsrade Ekstaborna så att det blev ett lyckat arrangemang av 
tävlingarna 18-25/7. 
*Borumsträffen. Den 1/8 samlades ett 40-tal för att i vanlig ordning grilla, prata, fika och ha 
trevligt. Mien Niklasson kåserade med utgångspunkt från sina ”möten med folk”  
*Kronvallsknappen. Under ledning av Agneta Wall gavs bygdespelet Kronvallsknappen 
gemensamt med Eksta. ”Gick som vanligt bra” står det i protokollet efteråt.  
*Församlingsutflykt tillsammans med Eksta. Ca 30 deltagare. 
*Föredrag. Den 4/11 fick vi besök av ”Sprogesonen” Gunnar Norrby som presenterade sin 
avhandling om tröskvandringar. Många fick en sig en ”aha-upplevelse” den kvällen. 
*Studiecirkel. Anitha Hejdström genomförde en cirkel i omklädning av Gotlandsljusstakar 
under november. 
*Skolboken. En arbetsgrupp har under året samlat material till en bok som skall berätta om 
Sproge skolas historia och våra minnen därifrån. 
*Fotoprojekt. Anna Sundström, uppvuxen på Lindarve, har under hösten påbörjat ett projekt 
som syftar till att dokumentera Sproge i nutid. 
*Namninsamling. Under hösten har vi påbörjat en insamling av namn på platser i socknen. 
 
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 Ruth Allgarde. Dessutom har Eva Wickman och 
Anitha Hejdström varit suppleanter men ändå deltagit fullt ut i styrelsens arbete. 
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