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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Smedby hembygdsförening 2018
STYRELSEN
•

Styrelsen har bestått av ordförande Lars Andersson, vice ordförande Bertil Larsson,
sekreterare Lisa Lundqvist, kassör Jeanette Sköld och byggnadsansvarige Per-Åke
Björkman. Övriga ledamöter har varit Peter Emilsson, Kicken Ericson, Bo Johansson,
Ingalill Morén Hybbinette och Per Olsson.

•

Föreningen hade vid årets slut 102 medlemmar, 9 färre än föregående år.
Medlemsavgiften har varit 75 kronor för enskild medlem och 150 kronor för
familjemedlemskap.

•

Sex protokollförda styrelsemöten har hållits under året. 11/3 (konstituerande), 6/5, 15/5,
21/8, 24/10 och 15/1 2019. Utöver detta har det varit ett antal ej protokollförda träffar i
mindre arbetsgrupper.

•

Styrelsen är representerad i styrelserna för Margit Fribergsällskapet, Kalmar läns
hembygdsförbund och Kalmar läns museum.

•

Årsmötet 2018 hölls den 11/3. I sedvanlig ordning spisade vi kroppkakor tillsammans
före årsmötesförhandlingarna. Samvaron avslutades med kaffe och tårta.
EVENEMANG

•

Vårens aktiviteter inleddes den 28/4 med att Christer Svensson höll en uppskattad
Musik-Quiz i Sockenstugan.

•

De traditionella litterära vandringarna i Margit Fribergs fotspår från Sockenstugan till
Gåsesten genomfördes av Margit Fribergsällskapet den 11/5, 17/7 och 1/8.

•

Den 20/5 anordnades en musseronsafari som leddes av Bertil Larsson.

•

Den 7 och 14 juli anordnades Sagostund för mindre barn i Sockenstugan, vilken leddes
av Jeanette och Lisa.

•

Sommarprogrammet drog igång med en grillkväll vid och i Sockenstugan den 10/7.
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•

Margit Fribergsällskapet höll sitt årsmöte i Sockenstugan den 15/7. Elisabet Engqvist
visade då Mörbylångabilder från Margit Fribergs tid.

•

Smedbys bidrag till ”Världsarvsveckan” var ”Öppen Prästgård” med offentlig
visning av gårdens väggmålningar den 16/7.

•

Hembygdsföreningen gästade Himmelsberga den 17/7 med ett föredrag om ”Svunna
sällsamheter i Smedby”.

•

Den 18-19/7 ledde Anna Lundqvist en populär tvådagars sångkurs i Sockenstugan.

•

Som alltid när Cecilia Uddén föreläser blev det succé och trängsel om platserna.
Detta skedde den 20/7 under rubriken ”Den unge Prinsen och den åldrade Ayatollan
- om Saudiarabien, Iran och Mellanöstern”. Publiktillströmningen gjorde att
evenemanget fick avhållas i kyrkan, som blev fullsatt.

•

Den traditionella sommarfesten med gudstjänst, tombola och fika gick av stapeln den
22/7.

•

Föreningen anordnade ett ”Loppis” även detta år, under två eftermiddagar den 28-29
juli. Ett stort tack till alla som skänkte loppisprylar och hjälpte till med försäljningen.
På grund av värmen drog arrangemanget dessvärre inte så mycket folk.

•

Vår egen ”Smedbyvecka” 30/7-4/8 bjöd på lunchmusik i kyrkan av Christer
Svensson med gästartister den 30/7-2/8. Evenemangen besöktes av mellan 25 till 65
åhörare vid varje tillfälle. Kaffe serverades i Sockenstugan efter varje konsert.

•

”Bjerrebröd - att starta eget i en annan bransch efter yrkeskarriären” var rubriken på
en uppskattad föreläsning med Jörgen och Birgitta Bjerre den 31/7.

•

5/8. ”Det här är Västergården”. Anna Ericson och Bertil Larsson berättade om
gårdens historia och arbetet med hästar för ca 30 intresserade personer.

•

Året avslutades 1/12 med Adventsfika i Sockenstugan, då Christer Svensson och
Anke Decker höll i en uppskattad Advents-Quiz.
MARK- OCH BYGGNADSVÅRD

•

En röjning på Sockenstugutomten gjordes 21 april.

•

Kicken Ericson har under året som vanligt vårdat planteringen upp vid vägen.

•

Gräset runt Sockenstugan har skötts enligt ett schema, där åtta ägare av
motorgräsklippare vardera åtagit sig 2-veckorspass under vår och sommar. Även
gräset kring kvarnen har hållits efter ideellt.

•

Kvarnen linoljetjärades av ideella krafter ännu en gång på eftersommaren.

3/4

STÖRRE PROJEKT
•

Årets i enskilt största projekt var omläggningen av Sockenstugans tak. Vi hade
ansökt och beviljats bidrag från länsstyrelsen, Mörbylånga kommun samt
Håkanssonska fonden som förvaltas av Kalmar läns hembygdsförbund. Vi passade
samtidigt på att återställa takkupan mot söder och nytillverkade de halvcirkelformade
fönstren. Utöver beviljade pengar bidrog flera föreningsmedlemmar med mycket
ideellt arbete. Föreningens ansvariga var Lisa och Jeanette för ekonomisk hantering
och rapportering samt Hasse Thorell för själva byggnadsprojektet.

•

Lasse Andersson arbetar på lite olika sätt med Smedbys äldre historia. Just nu
handlar det om ”Det forntida Smedby”, vilket är tänkt att i första hand resultera i ett
föredrag under årets Smedbyvecka.

•

Projektet med att kartlägga ägonamnen i Smedby har legat i träda en tid.
Förhoppningen är att komma igång igen under 2019.
ÖVRIGT

•

Ingalill Morén Hybbinette, Lisa Lundqvist och Kicken Ericson har varit
sammanhållande för uthyrning och aktiviteter vid sockenstugan. Lokalen har under
året varit uthyrd vid två tillfällen. Utöver detta har vi vid något enstaka tillfälle lånat
ut bord och stolar kostnadsfritt.

•

Föreningens hemsida har fortlöpande hållits uppdaterad av Lasse Andersson.

•

Julblommor har delats ut till fem sockenbor som har fyllt mer än 75 år.

•

Smedby Hembygdsförening har det gångna året varit ansluten till Ölands
hembygdsförbund, Kalmar läns hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund och
Ölands kvarnförening.
TACK!

•

Slutligen ett tack från styrelsen till alla er som ställt upp med ideella insatser under
året. Det kan handla om kroppkakstillredning, kaffekokning, bull- och tårtbak,
frambärning av möbler, trädgårdsskötsel mm.
Utan er kan vår förening inte existera!

Takkupan

Sagostund

Cecilia

Bjerrebröd
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Ölands Smedby den 10 mars 2019

Styrelsen för Smedby hembygdsförening år 2018

________________________
Lars Andersson, ordförande

_______________________
Kicken Ericsson

________________________
Bertil Larsson

_______________________
Per-Åke Björkman

________________________
Lisa Lundqvist

______________________
Per Olsson

________________________
Jeanette Sköld

______________________
Bo Johansson

________________________
Ingalill Morén Hybbinette

_______________________
Peter Emilsson

Smedby skola med småskolelärarinnan Lydia Ågren omkring 1890.

