Gårdsby sockens hembygdsförening

2020 års verksamhetsberättelse
för Gårdsby Sockens Hembygdsförening
Föreningens arbete bedrivs av tre hembygdsgrupper och av styrelsen.
Grupperna: barn- & ungdom, lokalforskning & natur/motion samt byggnadsvård.
Föreningen publicerar sig på www.gardsby.se/hembygd, på hembygdsrörelsens webb för lokalhistoria, på
Facebook (Gardsby.hembygdsforening) och på Instagram (gardsby_hembygdsforening).
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under 2020, flera av dem online via internet.
Hembygdsgrupperna träffas efter deras behov.
Hembygdsgården Hoppet är en bra rastplats med fikabord och vatten vid cykelvägen och Sigfridsleden.
Styrelsen inbjuder alla att besöka Hoppet med kaffekorg på cykel liksom biltur genom socknen.
1.

Pandemin med Covid-19 har starkt begränsat begränsat möjligheterna till arrangemang.

2.

Byggnadsvårdsgruppen har svarat för underhåll på hembygdsgården Hoppet. Brandskydd, skyltar och
el m m har kontrollerats i byggnaderna och checklistor tagits fram. Målning av södersida och
vindskivor på Ekebergastugan. Växjö Plåtslageri har hjälpt och gynnat föreningen med hängrännor och
stuprör; föreningen tackar. Tre stora björkar har fällts och huggits till ved för många år framåt. Ett
arbetsmarknadsprojekt har röjt sly runt hembygdsgården. En grupp ”glada gubbar” har börjat träffas
några förmiddagar på Hoppet för att jobba med den yttre miljön – och fika.

3.

Barn- och ungdomsgruppen har haft flera arrangemang för mindre barn och deras föräldrar. Vid två
tillfällen (6, 20 feb) Skaparverkstad för barn och vuxen. Tillsammans med Bodil i hantverkshuset får vi
använda olika material för att utveckla vår kreativitet, ca 25 pers. Naturbingo för familjen på Hoppet
19 april: umgås utomhus, grilla korv och naturbingo, ca 35 pers. Täljkurs för barn (19 sep) med Elin på
hemslöjden Kronoberg. Barnen fick lära sig grunderna och täljde både galgar och krokar. 8 barn var
med på kursen, begränsat antal deltagare pga Covid.

4.

Gruppen Lokalforskning och Natur/motion har mest ägnat sig åt underhåll av Sigfridsleden
häromkring. Gruppen har skött skyltar med vägvisning och information om olika platser längs leden,
och det ger en inkomst till föreningen. En ny hembygdsbok har börjat planeras för 70-årsjubileet
november 2021. Fortfarande finns en hel del av de tidigare hembygdsböckerna till försäljning (1981,
1986, 1991).

5.

Ett projekt ”Hoppets cykelväg” har genomförts med renovering av dålig cykelstig med stöd av Gårdsby
Sockenråd, Växjö kommun och Länsstyrelsen (EU). Cykelvägen är skyltad, säker och lättframkomlig
från avfart Yasjön till norr om Norra Åreda (Bokelid). Invigningen skedde på Hoppet 2020-05-15 och
refererades i pressen.

6.

Tore Sandrell har gått hembygdsförbundets kurs ”Säkrare hembygdsgård”. Tore och styrelsen har gjort
en genomgång av föreningens byggnader som rapporterats till Hembygdsförsäkringen. Därigenom har
föreningen fått en självriskcheck på 9500:- från försäkringsbolaget om en skada skulle inträffa.

7.

Föreningens ekonomi är relativt god och inkomstkällor är medlemsavgifter, ersättning för
underhållsarbete av Sigfridsleden och vissa år Naturpasset.

Styrelse 2020:
Lina Schlegel, Gårdsby (ordf)
Tore Sandrell, Sandsbro
Sara Richter-Simsek, Gårdsby
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Suppleanter:
Åke Ögren, Gårdsby
Karl Sannesson, Gasslanda.

Bertil Sandberg, Gårdsby (tillika medlemskassör)

Byggnadsvårdsgruppen:
Tore Sandrell, Sandsbro (sammankallande)
Hembygdsgruppen Barn- och ungdomsverksamhet:
Sara Richter-Simsek, Gårdsby (sammankallande)
Hembygdsgruppen Lokalforskning samt "Natur och Motion":
Patrik Karlsson, Gasslanda (sammankallande)
Anm:
Till Lokalforskning räknas bl.a dokumentation, hembygdsbok, inventarier, visning.
Till Natur och Motion räknas främst Sigfridsleden, orientering/samverkan.
Smedjefogde: Åke Ögren, Gårdsby
Tillsyningsman för hembygdsgården Hoppet: Kenneth Ramnér och Jenny Ramnér (bitr.), Gårdsby.
Revisorer:
Bert Karlsson, Areström
Lena Johansson, Kråkenäs
Revisorssuppleant:
Ingrid Karlsson, Tveta
Birgitta Karlsson, Areström
Valberedning:
Kjell Gustavsson, Norra Åreda (sammankallande), Johan Sandrell, Växjö; Jenny Ramnér, Gårdsby
Hembygdsföreningens arrangemang under 2020



6 febr: Skapande verkstad för vuxna med textila tryck och mobiler, Hantverkshuset, Gårdsby



19 febr: Antikviteter och gamla grejor med antikexpert Knutsson, med stor uppslutning



20 febr: Pysselverkstad och skapande för barn. Sportlovsaktivitet. Hantverkshuset



18 april: Vårstädning på Hoppet



19 april: Naturbingo för barn



10 maj: Byavandring N Åreda



3 sept: Renovering av gärdesgård och korvgrillning vid Hoppet



3 sept: Årsmöte Gårdsby församlingshem



19 sept: Lär dig tälja. För barn 7-12 år med Hemslöjden



27 sept: Väghistorisk utflykt i Gårdsbytrakten



25 okt: Höstarbetsdag på Hoppet

Se för övrigt gårdsbykalendern: gardsby.se/kalender.
Nyckel till Ekebergastugan har bl.a Tore Sandrell, Sara Richter-Simsek, Kenneth Ramnér, Poul Kongstad, Åke
Ögren.
Gårdsby 2021-09-03
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Styrelsen och gruppledare

_______________________________________
Lina Schlegel

______________________________________
Sara Richter-Simsek

_______________________________________
Poul Kongstad

______________________________________
Christer Lindqvist

_______________________________________
Tore Sandrell

______________________________________
Patrik Karlsson
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