
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2022 

Gammalkils hembygdsförening får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för 2022 års verksamhet. 

 

Styrelsen har under året bestått av: Ewa Petterstedt, ordförande; Lisa 

Antelius, kassör; Linn Thurfjell, sekreterare; Elisabet Pettersson, ledamot; 

Susanne Sjöberg, ledamot; Maria Terning, ledamot; Yngve Gustafsson, 

ledamot; Karin Angvik, ledamot.  

 

Föreningens betalande medlemmar var vid utgången av 2022 var 116 st, 

vilket är nästan 40% mindre än innan pandemin. Så trots att 

coronapandemin har lagt sig och föreningen blivit mer aktiv under året 

har medlemsantalet fortsatt falla.  
  

Vi har under året arrangerat sju aktiviteter som alla har varit öppna för 

allmänheten. Förutom styrelsens arbete med föreningens aktiviteter, har 

även Torpgruppen och Museegruppen fortsatt deras arbete med 

skyltning, forskning och inventering. Arbetet i dessa arbetsgrupper är ett 

stort stöd för styrelsen och vi hoppas på att detta arbete ska fortsätta 

även under nästa verksamhetsår.   

Under året har vi haft sju styrelsemöten samt ett medlemsmöte, 

nämligen årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Årsmötet 2022 

Tisdagen den 8 mars hölls årsmötet med ca 45 medlemmar. Som vanligt 

var vi i församlingshemmet. Ordförande Anna Scharff hälsade oss alla 

välkomna. Birger Ohlsson valdes till mötets ordförande och Irene 

Johansson till sekreterare. Styrelsen presenterade verksamhets- 

berättelsen samt kassarapporten för 2021 och mötet beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet för 2021. Anna Scharff valde att avgå som ordförande efter 

fem år som ordförande i styrelsen. Hon avtackades med en blomma och 

applåder. Till ny ordförande valdes Eva Petterstedt. Även fyra nya 

ledamöter valdes in i styrelsen Yngve Gustavsson, Linn Thurefjell, Maria 

Terning och Susanne Sjöberg. Avgående ledamöter var Marianne Lövgren 

och Emelie Vilesjö. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds det på 

kaffe och semla.  Inbjuden gäst var Erik Garberg från Löts Gårdsmejeri 

som berättade om deras verksamhet.                                            Susanne Sjöberg 

Valborg 
 

Valborgsmässoafton firades 

traditionellt nere vid Lillsjön.  

Vi fick en fantastisk kväll utan 

regn och snö. Vitsipporna 

bildade vita mattor längs 

vägen och backen ner mot 

sjön. Uppemot 200 personer 

mötte upp och det var flera 

som kom ända från Linköping. 

Klass 4 från Nykils skola hade fixat chokladhjul och hembygdsföreningen 

stod för lotterier och servering. Det såldes mängder med korv och 

hembakat fika såklart, det var mycket uppskattat av de närvarande. Löts 

Gårdsmejeri bjöd även alla besökare på ost och deras ljuvliga vitlökssmör.  

Med tanke på djur och natur valde vi att avstå fyrverkerier och när brasan 

falnat och maten var uppäten vandrade vi långsamt hemåt. 

Kvar blev några från bygden som vakade över elden och fick uppleva 

kontrasten från folkvimlet till den ekande tystnaden. En magisk natt med 

stjärnor och lommens läte ekande över sjön. Tack för en härlig kväll och 

varmt välkomna åter valborg 2023.                       Ewa Petterstedt  

  



 
 

Vårstart 2022  

Måndag den 23:e maj bjöd vi in 

till vårstart i hembygdsgården. 

En eftermiddag där vi 

tillsammans storstädar hela 

hembygdsgården och på så sätt 

startar det nya verksamhetsåret. 

Nästan hela styrelsen och flera 

medlemmar var på plats och undan gick det när vi alla var i gång.  

Vi dammsugande, piskade mattor, putsade fönster, rensade ogräs och 

ställde i ordning utemöblerna. Efteråt bjöds det på en härlig tomatsoppa 

med bröd.           Lisa Antelius 

Nationaldagen 2022 

Ordförande Ewa Petterstedt i sin fina skedevidräkt 

startade firandet med att hälsa alla välkomna. 

Flaggan hissades av 

Rebecka Lundstedt och 

Oskar Hallman som är 

nyinflyttade i 

Krångestad Ekäng.  

Klara Antelius spelade 

nationalsången på 

klarinett och vi andra 

slöt upp i sång. Efter det blev det några 

fler sommarsånger och vi avnjöt vår 

medhavda fikakorg. 

Hembygdsgården var 

såklart öppen och 

besöktes av många. 

Några småttingar fick flaggor att vifta med och det 

fanns både lotteri och chokladhjul. Till slut var det 

drygt 90 personer som anslöt och firade 

nationaldagen vid hembygdsgården.          Lisa Antelius  

  

https://www.hembygd.se/gammalkil/news/24774
https://www.hembygd.se/gammalkil/news/24774


 
 

Öppet hus 

Vecka 26 var det återigen äntligen 

dags för teater i Gammalkil. 

Det har varit ett ofrivilligt uppehåll 

under coronan och det var många 

som var sugna på underhållning. 

Årets uppsättning var baserat på 

minnen, händelser och skrönor som 

berättats av boende i Gammalkil och 

Nykil. Birgitta Wigforss skrev manus 

och musikalen hette: G(kris) eller En himla massa harmoni. Under veckan 

passade vi på att ha öppet hus i hembygdsgården så teaterbesökarna fick 

chans att titta på museet och prata med representanter på plats. Stort 

tack till våra kunniga medlemmar och tillika tidigare styrelsemedlemmar 

som gjorde detta möjligt.      Ewa Petterstedt 

 

Nyfiken på biodling 

 
Den 17 augusti bjöd 

hembygdsföreningen in till ”Nyfiken på 

biodling”. Några intresserade 

medlemmar kom till Krångestad bigård 

som drivs av Mikael Dahlqvist. Under 

det inledande kaffet berättade Mikael 

om de olika aktiviteter som sker i 

bigården under en säsong. Därefter 

begav sig gruppen till bigården där 

Mikael lyfte av locket på en av bikuporna där ca 60 000 bin huserade. 

Gruppen fick se ramar med ägg och larver i olika stadier. De fick även se 

arbetsbin, drönare och kupans drottning.  

Efter visningen hade medlemmarna många frågor om biodling. Maria 

Terning berättade lite om hur en kan ta tillvara på bivaxet genom att göra 

bivaxdukar och bivaxsalva. Avslutningsvis smakade vi ju förstås av 

honungen. Medlemmarna fick även en burk med sig hem som tack för 

visat intresse.      Maria Terning 

 



 
 

Spelmansstämma 

Lördagen den 21 augusti 

ordnade 

hembygdsföreningen en 

spelmansstämma vid 

hembygdsgården med ca 

130 besökare och spelemän. 

Vi fick en härlig dag med sol, 

värme och musik. Det 

serverades kaffe, våfflor och 

korv i vårt fina nybyggda 

café.  

Ett tjugotal spelemän med 

olika instrument uppträdde i olika grupper. Clas-Göran Ohlsson från 

Östergötlands spelmansförbund gästade oss och tillsammans med tre 

kompisar spelade de 

nyckelharpa och fiol. 

Besökarna kunde även testa 

lyckan i chokladhjulet och det 

fanns även en klurig 

tipspromenad för både stora 

och små. Dagen var mycket 

lyckad och uppskattad av 

både spelemän och besökare 

som tyckte att dagen varit väl 

planerad och därför hoppas 

vi i styrelsen kunna utveckla spelmansstämman vidare.  Yngve Gustafsson 

 



 
 

Julstök 

Julstök är en aktivitet som 

hembygdsföreningen 

arrangerade 2018 och 2019 det 

var då mycket uppskattat och vi 

beslutade därför att återuppta 

detta 2022. I år var det runt 60 

personer i blandade åldrar som 

spred en härlig julkänsla fylld av 

gemenskap, musik, kreativitet 

och skaparglädje.  

I årets julstök kunde man färga och dekorera ljus, 

tillverkade julkort, göra julkulor i ull, binda kransar, 

göra bivaxdukar, marsipan tomtar med mera. Det 

serverades korv med bröd och hembakat fika med 

kaffe. Styrelsens egna dragspelare Yngve Gustafsson 

spelade julmusik och det blev en mycket lyckad och 

trevlig dag.  

Lisa Antelius  



 
 

Resultaträkning 
 

 
 

Gammalkils Hembygdsförening 

 
Räkenskapsår:  

2022-01-01 - 2022-12-31  

Period:  

2022-01-01 - 2022-12-31  

 2021  2022  

Rörelseintäkter 
 

 

 

 

3010   Försäljning vid aktiviteter 1 835 
 

17 531  

3011   Försäljning av skrifter och tryckmaterial 150 
 

210  

3110   Medlemsavgifter 15 100 
 

11 600  

Summa 17 085   29 341  

Övriga rörelseintäkter        

3980   Erhållna bidrag 7 000 
 

15 000  

3993   Erhållna donationer och gåvor 0 
 

0  

Summa 7 000   15 000  

Summa Rörelseintäkter 24 085   44 341  

    
 

Rörelsens kostnader     

4010   Inköp aktiviteter och möten 7 630,71 
 

23 771,07  

4011   Inköp skrifter och tryckmaterial 0,00 
 

0,00  

4012   Inköp inventarier och förbrukningsvaror 484,00 
 

15 878,02  

Summa 8 114,71   39 649,09  

Övriga externa kostnader        

6220   Hemsida och IT 3 312,50 
 

3322,50  

6310   Försäkringar 1 152,00 
 

970,00  

6570   Bankkostnader 250,00 
 

344,50  

6980   Föreningsavgifter 2 451,00 
 

1752,00  

Summa 7 165,50   6 389,00  

Summa Rörelsens kostnader -15 280,21   -46 038,09  

    
 

     

Resultat 8 804,79   -1 697,09  

 

  

  



 
 

Balansräkning  

 

Gammalkils Hembygdsförening 
 

 
Räkenskapsår:  

2022-01-01 - 2022-12-31  

Period:  

2022-01-01 - 2022-12-31  

    
 

Tillgångar kassa och bank Föreg. år Period Utg balans  

1910   Kassa 3 663,00 2 896,00 6 559,00  

1930   Företagskonto 18 891,12 -5 078,59 13 812,53  

1940   e-sparkonto 60 000,00 0,00 60 000,00  

Summa  82 554,12 -2 182,59 81 711,53  

Summa Tillgångar 82 554,12 -2 182,59 81 711,53  

    
 

Eget kapital        

2069   Årets resultat -8 804,79 10 501,88 1 697,09  

Summa  -8 804,79 10 501,88 1 697,09  

Fritt eget kapital        

2090   Fritt eget kapital -90 054,10 0 -90 054,10  

2091   Balanserad vinst eller förlust 16 304,77 -8 804,79 7 499,98  

Summa --73 749,33 -8 804,79 -82 554,12  

Skulder 
2440 Leverantörsskulder 

0,00 -854,50 -854,50  

Summa 0,00 -854,50 -854,50  

    
 

Summa Eget kapital och skulder -82 554,12 842,59 -81 711,53  

    
 

Resultat 0 0 0  

 


