Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2011.
Medlemmar
Föreningen har under året haft 59 familjer och 14 enskilda som betalande medlemmar.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 22 februari 2011 i församlingshemmet, med närvaro av 25
talet intresserade. Utöver sedvanliga förhandlingar fick vi se på Björn Hjernqvists fina
naturbilder från Sproge. Dessutom fick avnjuta Ann-Margrets smörgåstårtor, den här gången
hade hon verkligen lagt ner hela sin själ i mästerverken. Därtill dryck samt kaffe och kaka.
Övriga sammanträden
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden.
Aktiviteter
*Föreläsning. 19/1 fick vi lyssna till Mikael Söderman som berättade om ”lekplatser för
gädda utmed kusten”. Gemensamt med Naturskyddsföreningen.
*Buldardagen i Sproge skola. Den 29/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med
Gutamålsgillet, 25 talet närvarande.
*Kanalvandring. Snoderåns vattenråd ordnade vandring utmed kanalen och det stora antalet
deltagare fick mycket ny kunskap.
*Midsommarafton. 40 deltagare genomförde sedvanligt firande med dans och glädje på
Eskedahls åker.
*Strandstädning. Gemensamt med Klaseföreningen gick vi längs stranden och plockade
skräp den 4 juli. 25-talet deltagare.
*Cykelrally. Den 13/7 ordnade vi cykelrally med trevliga överraskningar längs vägen från
skolan till Stora Norrgårde. Vid målet fick vi en underbar guidning av Dan och Mejan
Ingmansson. Avslutningsvis firade vi med korv och kaffe. Ca 25 deltagare.
*Guidning i kyrkan. Sven-Eric Snoder har även i år genomfört 5 rundvandringar i kyrkan i
samband med lördagsringningen i juli månad.
*Borumsträffen. Den 31/7 samlades ett 40-tal för att i vanlig ordning grilla, prata, fika och
ha trevligt. Bernt ”Bison” Nilsson höll ett fängslande föredrag om sin senaste bok.
*Kronvallsknappen. Under ledning av Agneta Wall gavs bygdespelet Kronvallsknappen
gemensamt med Eksta. Detta år för tjugonde gången. Som vanligt ”det bästa någonsin”
*Församlingsutflykt till Östergarnslandet tillsammans med Eksta och Fröjel. 32 deltagare.
*Föredrag. Den 1/11 höll Sture Norrby en uppskattad presentation av nertecknade minnen
från sin barndom i Sproge.
*Skolboken. Arbetsgruppen som håller på med boken om Sproge skola har under året fortsatt
sitt arbete. Färdigt inom kort.
*Fotoprojekt. Anna Sundström har under året fortsatt sitt projekt som syftar till att
dokumentera Sproge i nutid.
*Namninsamling. Under året har 5 sammankomster hållits för att söka gamla och nya namn i
Sproge.
*Naturvandring med föredrag. Den 21/6 hade Linda Hafdell förberett en kväll under
rubriken ”Vi vandrar på förfädernas marker vid Bosarve”. Tyvärr inställt p.g.a inga deltagare.
Ekonomi
Föreningen hade vid årsskiftet ca 45 500 kronor i kassan, 40 tröjor och 10 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.

