
Verksamhetsberättelse 2021 för Gårdsby sockens Hembygdsförening

Föreningens arbete bedrivs av styrelsen och i tre hembygdsgrupper: Barn- och ungdomsgruppen, 
Lokalforskning och motion samt Byggnadsvårdsgruppen. 

Föreningen publicerar sig på www.gardsby.se/hembygd, på hembygdsrörelsens webb för lokalhistoria, på 
Facebook (Gardsby.hembygdsforening), på Instagram (gardsby_hembygdsforening)’samt e-post nyhetsbrev.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2021, samtliga online.
De tre hembygdsgrupperna träffas i egen takt.

1. Under året har det varit vissa begränsningar i möjlighet till arrangemang på grund av pandemin.
 

2. Byggnadsvårdsgruppen har svarat för underhåll på hembygdsgården Hoppet. Genomgång av 
elsystemet i våra lokaler har gjorts.  Ett arbetsmarknadsprojekt har hjälp oss med att röja sly runt 
hembygdsgården. En grupp ”glada gubbar” har träffats några förmiddagar på Hoppet för att jobba 
med den yttre miljön och fika. Föreningen vill tacka Växjö Plåtslageri för hjälpen med hängrännor på 
Ekebergastugan. Hoppet-byggnaderna behöver underhållas.

3. Barn- och ungdomsgruppen har haft några arrangemang för barn och föräldrar. Täljkurs för barn 
tillsammans med Elin från Hemslöjden Kronoberg. Barnen fick lära sig grunder, teknik och täljde egna 
fyra i rad-spel.  Scensommar gjorde två stopp på vår hembygdsgård under sommaren.  ”Undra sa 
flundra” och ”Litet hus med stort hjärta” hette föreställningarna som lockade många familjer. 
Föreningen ordnade med fikaförsäljning vid föreställningarna. 

4. Gruppen Lokalforskning och Natur/motion har bland annat ägnat sig åt underhåll av Sigfridsleden. 
Föreningen har skött skyltar med vägvisning och information om olika platser längs leden, vilket ger en
inkomst till föreningen. Det togs i samarbete med Värend GN fram ”Naturpasset” under sommaren. 83
stycken Naturpass såldes. Styrelsemedlemmar har skrivit i Gårdsbybladet, bl.a artiklar med anknytning
till föremål på Hoppet. Föreningen önskar att fler intresseras för samlingarna och deras visning.

5. Arbete med att ta fram en Hembygdsbok har gjorts under året. Boken kommer tryckas våren 2022 och
vara redo för försäljning framåt sommaren. 

6. Föreningens ekonomi ter sig god inför tryckning av hembygdsbok, födelat på plusgiro och räntefond. 
År 2021 gav ett överskott på 9900 kr och antal betalande medlemmar är 175. Största inkomster är 
medlemsavgifter, underhåll Sigfridsleden (4900) och Naturpasset 2021 (3500). Största utgifter är 
underhåll på Hoppet inkl försäkring (13000) och medlemsavgift hembygdsförbundet (3070). 

Styrelse 2021:
Lina Schlegel, Häljaryd (Ordf)
Poul Kongstad, Gårdsby (sekr, kassör)
Tore Sandrell, Sandsbro
Sara Richter-Simsek, Gårdsby
Christer Lindkvist, Hovmantorp
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Suppleanter:
Åke Öberg, Gårdsby
Karl Sannesson, Gasslanda
Bertil Sandberg, Gårdsby (Medlemskassör)

Byggnadsvårdsgruppen: Tore Sandrell, Sandsbro (sammankallande) 
Hembygdsgruppen Barn- och ungdomsverksamhet: Sara Richter Simset, 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 och Lena Johansson, Kråkenäs 
Revisorssuppleant: Ingrid Karlsson, Tveta och Birgitta Karlsson, Areström 
Valberedning: Kjell Gustavsson, Norra Åreda (sammankallande), Johan Sandrell, Växjö; Jenny Ramnér, Gårdsby

Hembygdsföreningens arrangemang under 2021
 2 april: Långfredagsvandring från Kråkenäsryd vägkorsning till Åsabacken
 1 maj: Vårcykling på nya cykelleden samt introduktion av Naturpasset, från Hoppet
 1 maj - 30 sep: Naturpasset
 9 maj: Täljkurs för barn i samarbete med Hemslöjden i Kronoberg, på Hoppet
 11 maj: Renovering av gärdesgård med Kjell Gustavsson och korvgrillning, Hoppet
 29 maj: Forntidsvandring ”Upplev forntiden” med Christer Lindqvist.
 26 Juli: Scensommar höll föreställning på Hoppet.
 4 augusti: Scensommar höll föreställning på Hoppet
 5 september: Tjärbränning, Hoppet
 5 september: Årsmöte på Hoppet
 21 november: Filmvisning av ”Året runt” samt ”Gamla vägar runt Gårdsby”, Hoppet.

Se för övrigt gårdsbykalendern: www.gardsby.se/kalender. 

Styrelsen inbjuder alla att besöka Hoppet med kaffekorg på cykel liksom biltur genom socknen. 
Hembygdsgården Hoppet är en bra rastplats med fikabord och vatten vid cykelvägen och Sigfridsleden. 

Nyckel till Ekebergastugan har bl.a Tore Sandrell, Sara Richter-Simsek, Kenneth Ramnér, Poul Kongstad, Åke 
Ögren, Lina Schlegel. 

Häljaryd 2022-03-31
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Styrelsen och gruppledare

_______________________________________ ______________________________________
Lina Schlegel Sara Richter-Simsek

_______________________________________ ______________________________________
Poul Kongstad Christer Lindqvist

______________________________________ ______________________________________
Tore Sandrell Patrik Karlsson
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