
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2016 
 

Medlemmar 

Föreningen har under året haft totalt 64 betalande medlemmar. 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte hölls den 23/2 2016 i församlingshemmet, med närvaro av 25 talet 

intresserade. Kvällen bestod av sedvanliga förhandlingar och förtäring, som Röda Korset 

detta år hade ansvaret för. Utöver det stadgeenliga och den utomordentliga serveringen, fick 

vi ett utförligt föredrag med tillhörande bilder av Britt Johansson Klinte. Hon hade i sällskap 

med andra Rödakorsare gjort en resa till Solferino i Italien, platsen där idéerna om Röda 

Korset formades 

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. 30/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med 

Gutamålsgillet. 

*40 års direktsändning från Lau. Den 12/4 gästade Roland Olsson oss och berättade om 

Fei-Jakå, bonden Jakob Karlsson i Lau, och de brev som han, under 40-års tid, skrev till 

lektorn Mattias Klintberg i Visby. Gutamålsgillet har tryckt 2 böcker med urval av breven. 

Dessutom presenterade Roland sitt senaste arbete ”Det Gotländska jordbrukets historia” som 

utgavs senare under året. Ca 25 deltagare. 

*Gränsvandring. 23/4 fortsatte vandringen söder om myrvägen till Snoderbro. 12 st. 

*Midsommarafton. På Eskedahls åker vid Gandarve 24 juni, ca 40 deltagare firade med 

sedvanliga trevligheter. Samarrangemang med Röda Korset.  

*Alltingsdagarna. 1-2 juli firade hembygdsförbundet 80-årsjubileum på Roma kungsgård. Vi 

deltog med en utställning av våra böcker och sålde ett fåtal. Tyvärr var det endast ett fåtal 

besökare i blåsvädret och värmen. 

*Strandstädning. 4/7 gemensamt med Föreningen Klase fiskeläge och Snoder 

Samfällighetsförening gick vi längs stranden och plockade skräp. Drygt 20-talet deltagare. 

Efteråt serverades vi som vanligt korv och kaffe till allas belåtenhet. 

*Tändning av lysstången vid Klase. Ca 35 deltagare, tyvärr eldningsförbud pga. torkan men 

trevligt samkväm. 

 *Brott och straff under medeltiden. Den 11 augusti hade vi föreläsning i Kronvall. Per 

Widerström från Gotlands Museum föreläste för nästan 100 åhörare. Efteråt serverades kaffe 

och saffranspannkaka. Samarrangemang med Eksta. 

*Kanalvandring. Fortsättning på gränsvandringen. 24 september gick vi etappen från Snoder 

till Borum. Längs snåriga kanalkanter och genom igenväxta skogar. 6 deltagare. 

*Midvintereld vid Klase. 21/12 vid vintersolståndet tändes lysstången av Klaseborna och 15-

20 deltagare hade samlats. 

*Bo Persson boken. Vi har åter tryckt upp 200 ”Haimgärde tankar” av Bo Persson eftersom 

föregående har sålts slut. Gutamålsgillet köper en stor del. 

*Rut Edberg vill gärna komma i kontakt med andra som har minnen från släkt och 

bekanta som emigrerade till Amerika under 1800- och 1900-talet 
*Boken Gutabygd. Hembygdsförbundets årsbok. Vi har köpt in ett antal som finns att köpa 

till ”medlemspris”. 

Ekonomi 

Föreningen hade vid årsskiftet ca 34 700 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., Ruth Allgarde kassör, 

Johan Edberg, samt Bo Olovsson och Christina Lidqvist. Dessutom har suppleanten Annika 

Jörnemark varit sekreterare och Classe Bergfelt suppleant. 

Vi vill uppmana alla medlemmar att skicka ett mail till kassören för att underlätta 

spridning av information: ruthallgarde@hotmail.com 
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