
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2013. 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft totalt 58 betalande medlemmar. 
 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 21 februari 2013 i församlingshemmet, med närvaro av 25 
talet intresserade. Utöver sedvanliga förhandlingar skulle vi få musik av Olof och Carl, men 
sjukdom satte stopp för det. Istället fick vi möjlighet att prata med varandra och de som var 
intresserade kunde lyssna på inspelningar gjorda av Bo Persson. Hembygdsföreningen bjöd på 
kvällens förtäring, i sedvanlig ordning smörgåstårta med kaffebord. 
 
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
 
Aktiviteter 
*Buldardagen i Sproge skola. 26/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med 
Gutamålsgillet. 
*Studiebesök. 13/3 gjorde vi en resa till Visby och fick tillfälle att besöka ”Svanströmska 
rummet” på Fornsalen. Ca 15 deltagare. 
*Solsvängen. 26/5 invigdes natur- och kulturstigen Solsvängen av landshövding Cecilia 
Schelin Seidegård. Som extra underhållning spelade ”Gotlands blandade blåsare” några 
bejublade låtar trots småregnet. Arrangemanget genomfördes gemensamt med Levide/Gerum 
och hade samlat en stor skara. 
*Kvällsutflykt till Klase. 5/6 samarrangemang med Naturskyddsföreningen. 
*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 1 juli. 20-talet deltagare. 
*Sojde vid Kruse. Den 12/7 tände Johan och hans medhjälpare sojdet vid Kruse. Ett mycket 
uppskattat arrangemang som samlade över 200 nyfikna.   
*Guidning i kyrkan. Sven-Eric Snoder har även i år genomfört rundvandringar i kyrkan i 
samband med lördagsringningen i juni, juli och augusti. 7 tillfällen med 5 – 15 deltagare varje 
gång. 
*Borumsträffen. Den 28/7 samlades ett 30-tal för att i vanlig ordning grilla, prata, fika och 
ha trevligt. Anna Ulmstedt underhöll med berättelser på sitt färggranna sätt. 
*Kronvall. Den 8/8 ordnades en föreläsning i Kronvall. Calle Brobäck berättade troliga och 
otroliga historier. Samarrangemang med Eksta som samlade ca 120 deltagare. 
*Församlingsutflykt till ”stan” 1/9 tillsammans med Eksta och Fröjel. 28 deltagare. 
*Föredrag. Den 7/11 besökte Ing-Marie Tellström oss och berättade om sitt projekt att äta 
enbart gotländsk mat under ett helt år. Ekstaborna var inbjudna och vi var ett 20 tal. 
*Bokprojekt. Under året har boken om och av Sture Norrby färdigställts. 
 
Ekonomi 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 39 800 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 Anitha Hejdström varit 
suppleant men ändå deltagit fullt ut i styrelsens arbete. 
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