
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2015 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft totalt 60 betalande medlemmar. 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 3 mars 2015 i församlingshemmet, med närvaro av 25 talet 
intresserade. Kvällen bestod av sedvanliga förhandlingar och förtäring, i form av smörgåstårta 
och kaffe med tillbehör, som Ann-Margret och Sven-Eric hade iordningställt på 
utomordentligt sätt.  
Utöver det stadgeenliga och den lekamliga tillfredställelsen, fick vi ett utförligt föredrag om 
järnvägens historia av Erland Hemmander. Tyngdpunkten i anförandet låg på anknytningen 
till Gotland och i synnerhet Sproge. 
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
Aktiviteter hembygdsföreningen har i egen regi eller i samarbete med andra deltagit i 
följande 
*Buldardagen i Sproge skola. 31/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med 
Gutamålsgillet. 
*Ekstafilmer. 9/4 kom Anders Ronström från Eksta och visade en del av de filmer han har 
gjort utifrån Ekstamiljöer och Ekstabor. 20-talet kom och tittade. 
*Midsommarafton. 35 deltagare genomförde i sedvanlig ordning traditionellt firande med 
dans och glädje på Eskedahls åker. Samarrangemang med Röda Korset. Björkar från Johan. 
*Strandstädning. 1/7 gemensamt med Föreningen Klase fiskeläge och Snoder 
Samfällighetsförening gick vi längs stranden och plockade skräp. 20-talet deltagare. Efteråt 
serverades vi som vanligt korv och kaffe till allas belåtenhet. 
*Cykelrally. 8/7 var det dags för årets cykelrally på grusvägarna i Sproge. Johan o Co hade 
arrangerat frågor och tävlingar. 15-talet deltagare tyckte att det var roligt. Kvällen avslutades 
hos Barbro och Erland på Stationen med ställets historia samt korv o dryck.  
*Lysstångständning. Klaseföreningen har iordningställt en lysstång vid fiskeläget enligt 
gammal förebild. Den 29/7 anordnades invigning och premiärtändning med festliga inslag. 
70-talet deltagare trivdes och hoppades att det hade skapats en ny tradition i socknen. 
*Dråmpipa och Lirepilk. Den 6/8 hade vi föreläsning i Kronvall. Lars Kruthof från 
Fornsalen berättade om och spelade på medeltida musikinstrument. Samarrangemang med 
Eksta som samlade bara 33 intresserade. 
*Från Klase till Kotula. Den 15/8 var vi 10 stycken som under ledning av Annkatrin 
Hjernquist och Annika Jörnemark vandrade på strandängarna norr om Klase. Vi tittade på 
fåglar och växter, bland annat den säregna Kotulan. 
*Sokengränsvandring. 27/9 startade vi en ny omgång av gränsvandringen. Andra etappen 
var 15/11. Ca 8 deltagare varje gång. Fortsättning i vår. 
*Filmkväll. Den 28/10 var Mats Ahlby åter hos oss och visade sina filmer. Sojdesfilmen från 
Kruse och en nyrestaurerad ”Gunnar Olsson-film” från Norrlanda. Ekstaborna var inbjudna 
och vi var 24 st. 
*Midvintereld vid Klase. 22/12 vid vintersolståndet tändes lysstången av Klaseborna och 40-
talet deltagare njöt av samvaro och ryste i regnet och stormen.  
*Rut Edberg. Har fortsatt sitt arbete med de gamla Amerika-breven som fanns vid Kruse. 
Styrelsen har utlovat ekonomiskt stöd till henne för att göra det möjligt att publicera dem. 
Ekonomi 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 34 400 kronor i kassan, 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 


