Verksamhetsberättelse för Smedby
hembygdsförening 2015
 Styrelsen har bestått av ordförande Bertil Larsson, vice ordförande Per Olsson och Lars
Andersson, kassör Jeanette Sköld, sekreterare Ingalill Morén Hybbinette,
byggnadsansvarig Per-Åke Björkman övriga ledamöter har varit Bo Johansson, Peter
Emilsson, Kicken Eriksson och Lisa Lundqvist.
 Föreningen har haft 118 medlemmar, 22 färre än föregående år. Medlemsavgiften har
varit 75 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familjemedlemskap.
 6 stycken protokollförda styrelsemöten har hållits. 13/1, 21/3, 12/5, 10/6, 8/9 och 10/11.
Utöver detta har det varit ett antal ej protokollförda sammanslutningar i mindre
arbetsgrupper.
 Årsmötet hölls den 12/3. I sedvanlig ordning spisade vi kroppkakor tillsammans före
årsmötesförhandlingarna. Dagen avslutades med kaffe och tårta. Ca 40 medlemmar
deltog.
 Projektet med att kartlägga ägonamn har pågått under året. Lasse och Ingalill har
intervjuat aktiva och fd. lantbrukare.
 Sommarens aktiviteter startade medutställningen ”Gärdesgränser och bete på södra
Öland”. Utställning om de äldsta murarna på södra Öland som sträcker sig 800 år
tillbaka i tiden. Invigningen var den 23/6 och var öppen dagligen till den 9/7.
 Den traditionella grillfesten vid sockenstugan blev den 9 Juli. 35 glada ortsbor och
sommargäster deltog. Tyvärr var inte vädergudarna med oss denna afton, därav det låga
deltagarantalet.
 Årsmöte i Margit Fribergsällskapet den 12 Juli.
 Som alltid när Cecilia Uddén besöker oss blir det succé och trängsel om platserna. Detta
skedde den 16 juli. Sockenstugan var fullsatt med 112 gäster.
 Den 19 juli höll Smedby hembygdsförening sin årliga sommarfest vid sockenstugan.
Som vanligt sken solen från en näst intill molnfri himmel. Det kom ca 130 besökare till
evenemanget. Efter friluftsgudstjänsten fanns som vanligt kaffeservering och tombola.
 Under världsarvsveckan som i år inföll mellan 20-26/7 hade Smedby hembygdsförening
flera aktiviteter:


Den 20 juli var det öppet kyrktorn, ”Se världsarvet från kyrktornet”. 50 personer
stegade upp. I samband med detta fanns kaffeservering i sockenstugan,
världsarvsutställningen visades och Margit Friberg sällskapet berättade om sin
verksamhet.



”Vandring med Torsten Jansson” den 24/7 var det 45 personer som stegade med
längs den gamla vedvägen upp till Storåsen.



Föreningen ordnade med ”Loppis” och kaffeservering även detta året. Under två
eftermiddagar den 25-26 juli. Stort tack till alla som skänkte ”loppisprylar” och
hjälpte till med försäljningen. Detta drog in en betydande summa till
föreningskassan (6100:-).



Sångkursen blev en favorit i repris. 7 personer deltog 27-28/7.

 Eftersom världsarvsveckan flyttades till juli så instiftade vi en egen ”Smedby vecka” 38/8.



Det bjöds till lunchmusik i kyrkan av Christer Svensson 3-6 augusti. Mellan 35
till 60 åhörare vid varje tillfälle.
4/8. Vägen till Kashgar - en vandring genom norr Kina. Ca 50 åhörare.



Byvandring i Smedby den 8 augusti med ca 30 deltagare.

 I oktober när höstmörkret börjat göra sig påmind hade vi besök av före detta
arbetsmarknadsministern Hans Karlsson som också är en erkänt duktig fjärilskännare.
Ca 70 personer kom till sockenstugan för att lyssna.
 Kvarnen fick nya jordträ under våren. Vingar monterades under försommaren. Detta
spektakel följdes av ett tyskt TV-team och sändes i tysk TV under hösten. Under
sommaren fick kvarnen ny panel, tak, trappa och bro.
 Föreningen deltog i Ölands hembygdsförbunds frågetävling den 3/11. Tyvärr var det en
dålig dag för oss. Många var bortresta eller upptagna med annat så resultaten blev inte
mer än medelmåttigt.
 Röjning på tomten gjordes 11 april och städning på vinden och museet den 18 april.
 Kicken har skött om planteringen vid vägskälet.
 Ingalill, Kicken och Barbro har varit sammanhållande för uthyrning och aktiviteter vid
sockenstugan.
 Julblommor har delats ut till 5 sockenbor som har fyllt mer än 75 år.
 Smedby Hembygdsförening har det gångna året varit anslutna till Ölands
hembygdsförbund, Kalmar läns hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund, Ölands
kvarnförening och Södra Ölands hembyggdsråd. Föreningen är också representerad i
Margit Friberg sällskapet.

