Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2017
Medlemmar
Föreningen har under året haft totalt 62 betalande medlemmar.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 22/2 2016 i församlingshemmet, med närvaro av 25 talet
intresserade. Kvällen bestod av sedvanliga förhandlingar och förtäring, i år serverade vi
smörgåstårta. Dessutom bjöd RK på jubileumstårta (80 år i Sproge). Utöver det stadgeenliga
fick vi uppskattad musikunderhållning av Big O & his Red Rockets.
Övriga sammanträden
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden.
Aktiviteter hembygdsföreningen har i egen regi eller i samarbete med andra deltagit i
följande
*Sättingsträff i Sproge. Den 16/1 stod vi som värdar för en av Hembygdsförbundets
informationsträffar. Ett 20-tal deltagare från 6 olika föreningar deltog.
*Buldardagen i Sproge skola. 28/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med
Gutamålsgillet.
*Visborgs slott. Gun Westholm gästade oss den 7/3 och berättade om Visborgs slotts
uppgång och fall. 12 personer kom och lyssnade.
*Gränsvandring. Den 14/5 bjöd vi till gränsvandring. Ingen kom och därmed lägger vi
projektet i ”malpåse” till dess att intresset ökar igen.
*Sokenkvällsmat. 31/5 arrangerade vi matkväll vilket kändes som en uppskattad återkomst.
40-talet deltagare.
*Midsommarafton. På Eskedahls åker vid Gandarve 23 juni, ca 50 deltagare firade med
sedvanliga trevligheter. Samarrangemang med Röda Korset.
*Strandstädning. 3/7 gemensamt med Föreningen Klase fiskeläge gick vi längs stranden
norrut och plockade skräp. Stranden blir renare och renare för varje år, nu hade det nästan rum
i en säck. 30-talet deltagare. Efteråt serverades vi som vanligt korv och kaffe.
*Cykelutflykt. Favorit i repris efter 2 långa års väntan. Den 12/7 cyklade 35 deltagare från
kyrkans parkering till Klase. Där bjöds på korv och kaffe samt genomgång av frågor och
resultat av tävlingarna
*Föreläsning vid Kronvall. Den 8 augusti hade Eksta hbf bjudit in Gun Westholm för att
föreläsa om Visborgs slott. Vi deltog i arrangemanget och serverade kaffe och
saffranspannkaka. Ca 150 deltagare.
*Eksta IF 80 år. 30/9 firade Eksta IF jubileum och vi hade blivit ombedda att hjälpa till med
servicen vid festligheterna. Naturligtvis ställde vi upp för grannarna.
*Filmkväll. Mats Ahlby från Viklau gästade oss enligt tradition och visade sina senaste
alster. Den här gången fick vi se täckatingar på Fårö. Därefter en nyrestaurerad film som
gjordes av Gunnar Olsson 1963 om tunnbindaren Karl Lindbom. 20 deltagare.
*Informationstavlan med karta vid kyrkan. Vi har påbörjat aktualisering av informationen
som finns på tavlan och vill gärna komma i kontakt med er som vill synas på den.
Kontaktperson Anki Larsson 0730263669.
*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
Ekonomi
Föreningen hade vid årsskiftet ca 44 600 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, Johan Edberg vice ordf., Ruth Allgarde kassör, samt
Bo Olovsson, Christina Lidqvist och Tommy Gunnarsson. Dessutom har suppleanterna
Annika Jörnemark och Anki Larsson deltagit fullt ut i arbetet.
Vi vill uppmana alla medlemmar att skicka ett mail till kassören för att underlätta
spridning av information: ruthallgarde@hotmail.com

