
Frillesås – Landa Hembygdsgille  

Verksamhetsberättelse för 2021 

 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande:  Göthe Ingvarsson 
Vice ordförande: Lena Greenwood (adjungerad) 
Kassör: Kaj Lagerstedt  
Sekreterare: Stefan Idegård 
Ledamöter: Lilly Haraldsson, Svenne Classon, Lars Åkerberg,  
Lennart Andersson 
Suppleanter: Gunilla Axelsson, Terry Johansson 
 
Utöver styrelsen har Gunilla Axelsson svarat för gillets hemsida och övriga IT-frågor.  
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 
 
Representant i styrelsen för Nordhallands Hembygdsförening har varit Göthe Ingvarsson 
med Gunilla Axelsson och Lennart Andersson som suppleanter. 
 
Festkommittén har bestått av:  
Margareta Einarsson, Elvy Johansson, Anita Karlsson, Birgit Karlsson, Berith Olsson,  
Gert Harrysson, Doris Karlsson (del av året) 
 
Under 2021 hade Gillet 305 medlemmar.  
 
På Hemsidan https://hembygd.se/frillesas-landa och på facebook-sidan, Frillesås-Landa 
hembygdsgille, informeras fortlöpande om gillets verksamhet.  
 
Genomförda arrangemang under 2021 
På grund av pandemin har verksamheten varit något begränsad under 2021.  
Följande aktiviteter har förevarit: 
 
Gunilla Axelsson och Lennart Andersson har deltagit i en digital Workshop om att skapa 
film. 
 
Slåtter vid kung Frilles grav ägde rum den 15 juli. Syftet är att hålla gravplatsen öppen och 
välvårdad. Detta är ett uppdrag hembygdsgillet har åtagit sig gentemot Länsstyrelsen. 
 
Öppet hus i Snogge 17:e och 24:e juli där museum och arkiv hölls öppna. Det var också  
kaffeservering. Vi hade ett 20-tal besökare. 
 
Hembygdsgårdens dag 1:e augusti med med museum och arkiv öppna, försäljning av 
böcker och hantverk samt bröd bakat i vår vedeldade bakugn. Vi hade också 
kaffeservering. Gästerna underhölls av Lolo Andersson och Kjell Björk.  
Det var ca 100 besökare på evenemanget. 
 
Vi deltog på Föreningarnas dag på Kung Frilles torg 21:e augusti med lotteriförsäljning. 
 
Den 23:e september hade vi en inbjuden föreläsare vid namn Catharina Runeberg. Hon är 
en pensionerad tandläkare som berättade om sitt liv i allmänhet och om sina erfarenheter 
som tandläkare i synnerhet. Har tjänstgjort bl.a. på Grönland, i Irak  och i forna 

https://hembygd.se/frillesas-landa


Jugoslavien. Mycket intressant föredrag. Vi hade även kaffeservering. Det var ca 50  
deltagare. Evenemanget ägde rum i Landa bygdegård. 
 
Årsmöte hölls den 26:e september i Snogge hembygdsgård.  
 
På arkivens dag den 13:e november hade vi öppet i Snogge och visade foton, 
tidningsurklipp mm. Fanns också möjlighet att få hjälp med släktforskning. 
Vi hade ca 20 besökare. 
 
Den 28:e november bjöds på sedvanligt adventskaffe i den julpyntade hembygdsgården 
efter högmässan i Frillesås kyrka. Det var ca 50 besökare. 
 
Lennart Andersson och Stefan Idegård deltog som representanter från vårt Gille på 
Halländska Hembygdsrörelsens höstmöte. Mötet gick av stapeln på Katrinebergs 
folkhögskola i Vessigebro den 16:e oktober. 
 
Vår del av utställningen om ”Hallands starka kvinnor” har varit utställd i Snogge under 
2021. 
 
Gillet har haft jour på hembygdsmuseet i Kungsbacka vid en handfull tillfällen under året 
samt varit behjälpliga i samband med de försäljningar som Norra Hallands 
Hembygdsförening har haft pga den kommande flytten till nya museet. 
 
Vår hembygdsgård i Snogge kräver ett ständigt underhåll och skötsel, vad gäller 
byggnader, trädgård och skogsmark. Löpande underhåll har utförts av gillets energiska 
och arbetsvilliga medlemmar. Bl.a. har delar av bakstugans tak lagts om, gamla 
taggtrådsstaket av rivits mm. Större delen av gillets åkermark arrenderas ut för att hålla 
åkrarna i gott skick.   
 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat i hembygdsgillets 
verksamhet och för gåvor och bidrag till vårt arkiv och museum. Vi hoppas på ett fortsatt 
gott samarbete under år 2022.  
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