
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2012. 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft 42 familjer och 9 enskilda som betalande medlemmar. 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 21 februari 2012 i församlingshemmet, med närvaro av 25 
talet intresserade. Utöver sedvanliga förhandlingar fick vi lyssna till ett intressant föredrag av 
Kina Snoder. Hon berättade om och visade bilder från sina uppdrag som internationell 
valövervakare. Röda Korset bjöd på kvällens förtäring som avnjöts under gemytligt samspråk. 
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
 
Aktiviteter 
*Buldardagen i Sproge skola. 28/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med 
Gutamålsgillet. 
*Föreläsning. 7/2 lyssnade vi till Ing-Marie Tellström när hon presenterade sin bok ”Ett 
ståtligt bröllop”. Ca 40 deltagare. 
*Slipskårestenar. 3/5 gjorde vi en utflykt tillsammans med Sören Gannholm för att titta på 
slipskårestenar runt om i Sproge. 11 deltagare. 
*Boksläpp. 2-3/6 hade vi öppet hus i församlingshemmet och presenterade skriften om 
Sproge skola. 50-talet besökare hälsade på och fick ta del av materialet som var utställt. 
Samtidigt fanns möjlighet till en kopp kaffe och småprat med gruppen som arbetat fram 
boken, Ann-Margret Eskedahl, Solgerd och Sture Norrby, Barbro och Erland Hemmander, 
Rut Edberg och Gunnar Geisle. Gruppen och boken har fått stor uppskattning. 
*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 2 juli. 25-talet deltagare. 
*Cykelrally. Den 18/7 ordnade vi cykelrally med trevliga överraskningar längs vägen från 
skolan till Allmällings. Vid målet firade vi med korv och kaffe. Som avslutning förevisade 
Tomas Hägle sina flygande maskiner som kunde göra all sorts konst i luften. Stort tack till 
Tomas och Lena för gästfriheten. 40 deltagare.  
*Guidning i kyrkan. Sven-Eric Snoder har även i år genomfört 5 rundvandringar i kyrkan i 
samband med lördagsringningen i juli månad. 10 – 15 deltagare varje gång. 
*Borumsträffen. Den 29/7 samlades ett 40-tal för att i vanlig ordning grilla, prata, fika och 
ha trevligt. GT-kåsören Jenny Persson fängslade oss för en stund. Med sina upplevelser från 
livet och hur det är att vara skribent. 
*Församlingsutflykt till Sudret tillsammans med Eksta och Fröjel. 40 deltagare. 
*Föredrag. Den 8/11 höll Allan Lingström från Mästerby ett föredrag med bilder från 
undersökningarna av stridsplatserna vid Fjäle myr.  
*Namninsamling. Under året har 3 sammankomster hållits för att söka gamla och nya namn i 
Sproge. 
 
Ekonomi 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 37 700 kronor i kassan, Sprogetröjor, Bo Persson-böcker, 
Skolböcker och Sojdesboken från Kruse. Vill du köpa så kontakta någon av nedanstående. 
 
Styrelse: Göran Olofsson ordf, Sven-Eric Snoder v ordf, Johan Edberg Sekr, Ruth Allgarde 
kassör samt Bo Olovsson och Anna-Mia Stridsberg. Dessutom har Eva Wickman och Anitha 
Hejdström varit suppleanter men ändå deltagit fullt ut i styrelsens arbete. 


	Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2012.
	Medlemmar
	Årsmöte
	Övriga sammanträden
	Aktiviteter
	Ekonomi

