
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2014 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft totalt 62 betalande medlemmar. 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 25 februari 2014 i församlingshemmet, med närvaro av 25 
talet intresserade. Kvällen bestod av sedvanliga förhandlingar och förtäring, i form av 
smörgåstårta och kaffe med tillbehör, som Röda korset bjöd på.  
Vi tog dessutom tillfället i akt att presentera Sture Norrbys ”Några minnen från min barndom 
i Sproge” som just hade blivit klar från tryckeriet. 
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
Aktiviteter 
*Buldardagen i Sproge skola. 25/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med 
Gutamålsgillet. 
*Anna-Kajsa Hallgard. 26/2 föredrag och bildvisning av Gunnar Geisle och Vera Svensson 
om den gotländska författarens liv och gärning. 20-talet lyssnade, Ekstaborna var medbjudna. 
*Tryggve Siltberg. 13/3 presentation av ”Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern 
tid, -Skatterna, gårdarna och befolkningen”. Tryggves doktorsavhandling om Gotlands 
landsbygds historia. 20-talet åhörare.  
*Solsvängen. 10/6 utflykt till änget. 10 deltagare. 
*Midsommarafton. 40 deltagare genomförde i sedvanlig ordning traditionellt firande med 
dans och glädje på Eskedahls åker. Samarrangemang med Röda Korset. Björkar från Johan. 
*Strandstädning. 2/7 gemensamt med Klaseföreningen gick vi längs stranden och plockade 
skräp. 20-talet deltagare. Ovanligt lite skräp i år men trevligt folk. 
*Cykelrally. 16/7 genomfördes årets utflykt med tävlingar och skoj. 40-talet deltagare 
avslutade kvällen hos Kina och Sven-Eric i trädgården vid Hägur med korv o dryck mm.  
*Guidning i kyrkan. Sven-Eric Snoder har även i år genomfört rundvandringar i kyrkan i 
samband med lördagsringningen i juni, juli och augusti. 6 tillfällen. 
*Borumsträffen. Den 27/7 samlades vi för att i vanlig ordning grilla, prata, fika och ha 
trevligt. Etnologiprofessorn Owe Ronström höll ett intressant föredrag om sin forskning kring 
ö-bors egenheter.  10 deltagare. 
*Kronvall. Den 7/8 hade vi föreläsning i Kronvall. Etnologiprofessorn Ulf Palmenfelt 
guidade oss genom historiens olika otroliga historier. Samarrangemang med Eksta som 
samlade ca 200 deltagare. 
*Församlingsutflykt till Sudret 7/9 tillsammans med Eksta och Fröjel. 40 deltagare. 
*Filmkväll. Den 13/11 var Mats Ahlby hos oss och visade sina nyrestaurerade ”Gunnar 
Olsson-filmer”. Ekstaborna var inbjudna och vi var ett 20-tal. 
*Rut Edberg. Har under året gjort i ordning sin samling av foton från Sproge. Numera kan 
den studeras i ett antal pärmar som finns i ”skolu”. Hon har även presenterat de gamla 
Amerika-breven som fanns vid Kruse. Styrelsen har utlovat ekonomiskt stöd till henne för att 
göra det möjligt att publicera dem. 
*Sprogehbf.se. Den nya hemsidan har öppnats och vi hoppas att alla bidrar med foton och 
andra trevliga inslag framöver. 
Ekonomi 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 35 300 kronor i kassan, Sprogetröjor, Bo Persson-böcker, 
Skolböcker, Sture Norrbys bok och Sojdesboken från Kruse. Vill du köpa så kontakta någon i 
styrelsen. 
Styrelse: Göran Olofsson ordförande, Sven-Eric Snoder vice ordf., Johan Edberg sekreterare, 
Ruth Allgarde kassör samt Bo Olovsson och Christina Lidqvist. Dessutom har Annika 
Jörnemark och Classe Bergfelt varit suppleanter som deltagit fullt ut i styrelsens arbete. 
 
Vi vill uppmana alla medlemmar att skicka ett mail till kassören för att underlätta 
spridning av information: ruthallgarde@hotmail.com 


