
Verksamhetsberättelse för Sproge Hembygdsförening 2018 
 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft totalt 61 betalande medlemmar. 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte hölls den 21/2 2018 i församlingshemmet, med närvaro av 25 talet 
intresserade. Kvällen bestod av sedvanliga förhandlingar och förtäring, i år serverade RK 
smörgåstårta med dricka och kaffe mm. Kvällens underhållning bestod i att Annika 
Jörnemark och Anna Hederstedt visade bilder och berättade om en resa till Färöarna i juni 
2016. 
Övriga sammanträden  
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden. 
 
Aktiviteter. hembygdsföreningen har i egen regi eller i samarbete med andra deltagit i 
följande 
*Hembygdsträff i Gerum. Den 6/2 deltog valda delar av styrelsen i Hembygdsförbundets 
informationsträff. 
*Buldardagen i Sproge skola. 27/1 deltog vi i arrangemanget tillsammans med 
Gutamålsgillet. 
*Påsklunch. Långfredagen 30/3 anordnade hbf en påsklunch i församlingshemmet. Mycket 
uppskattat med ca 70 deltagare. 
*Gökotta. Den 20/5 bjöds vi in till gökotta vid Solsvängen av Levide-Gerum hbf. 
*Kulturvandring. 17/6 fick vi besök av Per Widerström från Fornsalen. Vi besökte gravfältet 
vid Braidfloar, Solsänget och slutligen utgrävningarna i Eksta som tillhör Bertil Jakobsson. 
Ca 20 deltagare på en härlig sommarkväll 
*Motorhistoriska dagen i Lojsta 6 juni. Årligt evenemang med deltagare från Sproge hbf. 
*Midsommarafton. I år på Eskedahls veranda vid Gandarve 22 juni, ca 50 deltagare firade 
sommarens enda regndag med sedvanliga trevligheter. Samarrangemang med Röda Korset.  
*Strandstädning. 2/7 gemensamt med Föreningen Klase fiskeläge gick vi längs stranden 
norrut och plockade skräp. Ca 25 deltagare. Efteråt serverades vi som vanligt korv och kaffe. 
*Cykelutflykt. Den 19/7 var det åter dags för cykling. I år gick färden från kyrkan till 
Alskute i Levide. Under vägen bjöds på kluriga frågor och praktiska utmaningar. Som extra 
utdelning försåg Ann-Margret sugna på glass längs vägen. Vid Alskute bryggeri bjöds på korv 
och kaffe samt genomgång av frågor och resultat av tävlingarna. Efteråt fick vi som 
höjdpunkt rundvisning av bryggeriet och tillfälle att grundligt smaka av produktionen. 40-talet 
deltagare styrde färden hemåt med ett leende på läpparna.. 
*Föreläsning vid Kronvall. Den 8 augusti hade Eksta hbf bjudit in arkeologen och f.d. 
museichefen Majvor Östergren för att berätta om Gotlands silverskatter-ett hotat kulturarv. Vi 
deltog i arrangemanget och serverade kaffe och saffranspannkaka. Ca 80 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 45 000 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 sekreterare, Tommy Gunnarsson och Bertil Jakobsson. 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 
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