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Tomtens kalkbrukssamhälle 
Här fanns under mellankrigstiden två livsmedelsbutiker, Konsum i det vita huset till 

vänster och en privatägd butik i blå huset till höger. Vid denna tid sjöd det av liv i de tre 
bruken i området, Tomten, AB Kalk och Rössberga kalkbruk
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Några Torbjörntorpsbilder

Foto Lars-Erik Kullenwall

Mellan Hälsingsgården (det gula huset) och kyrkan låg förr Torbjörntorps Gästgivargård

Foto Lars-Erik Kullenwall

”Hästar uppfödda av Stall Conrads har hög startprocent och vinner mycket lopp”  
enligt deras hemsida.
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ISSN: 2001-3809. Redaktionskommitté: Lars-Erik Kullenwall, sammankallande, 
Anna Elinderson, Margaretha Fridh och Lennart Svahn.
Vi tar gärna emot artiklar! Föreningens adress: GBHF, Box 4185, 521 04 Gudhem
E-post: larserik.kullenwall@gmail.com, tfn 0515-72 01 56 eller 070-531 85 47
Föreningen har också plats för fler medlemmar, medlemsavgiften 120 kr insättes på 
Plusgiro 37 11 96 – 7 eller Bankgiro 852-6782.

Vi behöver fler nya medlemmar!
Visa gärna Axet för dina barn och dina vänner. Under 2020 ringde eller skrev flera 
personer som idag är medlemmar till oss och entusiastiskt berättade att de hade fått 
se Axet hos någon vän eller släkting och tyckte att den skriften ville de få och därför 
anmälde de sig som medlemmar.  

God fortsättning på det nya året! 
Den normalt omfattande verksamheten tvingades vi under 2021 krympa till ett minimum.  
Normalt brukar vi i Årsaxet presentera ett förslag till Verksamhetsplan. Detta vågade vi inte 
göra 2021. Idag (18 januari) har styrelsen beslutat att vi ska försöka genomföra en ganska 
normal verksamhet under 2022. Vi kommer självfallet att följa myndigheternas beslut och 
rekommendationer. Håll också koll på vår hemsida www.gudhemsbygden.se 

Vi skjuter på årsmötet några veckor till i slutet av mars (30 mars) som du ser på nästa sida. 
Vår bedömning är att smittläget kommer att förbättras allt efter som under våren.

Serveringen öppnar den 17 mars och pågår i år fram över Påsk. Tack vare alla goda krafter 
i föreningen så hoppas vi kunna ro serveringen i land. Längre fram i detta nummer ser vi 
vilken förlust föreningen uppvisar för andra året i rad, så vi måste på ett eller annat sätt få 
intäkter igen. Vi planerar också att anordna tipspromenader i Bjurum under transäsongen. 
Vårsalongen, Vandring, Midsommarfest och Traktorrace hoppas vi också kunna genomföra.

Lars-Erik Kullenwall

Påminnelse
Kontrollera om du har ett inbetalningskort liggande kvar i ÅrsAxet.. Ge-
nom denna påminnelse hoppas vi kunna slippa att skicka ut påminnelser 
till dem som ännu inte har betalt årsavgiften.

Snälla, du som ännu inte betalt för 2022, gör betalningen snarast!
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Härmed inbjuder Gudhemsbygdens Hembygdsförening till

Grötfest
onsdagen den 30 mars 2022 kl. 19:00 i Gudhems församlingshem

* Årsmötesförhandlingar
* Gröt och smörgås

* Film
* Kaffe och kaka
* Lotterier

Alla hjärtligt välkomna även icke medlemmar!

OBS!   Traditionsenligt bjuder föreningen på gröt och annan förtäring
För grötens skull behöver vi Din anmälan senast den 25 mars.

per tfn  
072 151 15 25 (Britta Willbo)

070-600 28 43 (Doris Magnusson)

OBS!!!
I samband med årsmötet finns det möjlighet att utan kostnad få 

överblivna exemplar av Axet från 2011–2021.

De ex som sedan blir kvar kommer att lämnas till pappersåtervinning.
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Verksamhetsberättelse för 
Gudhemsbygdens Hembygdsförening 2021
Styrelsen har under sitt trettiotredje verksamhetsår haft följande sammansättning:

Ordförande Britt-Maria Johannesson

Vice ordförande Kjell Carlsson

Sekreterare Margaretha Fridh

Vice sekreterare Marianne Svensson

Kassör Lars-Erik Kullenwall

Vice kassör Rikard Gustavsson

Ledamöter Marita Johansson
 Bengt Lennartsson
 Doris Magnusson
 Birgit Pryssander
 Britta Willbo

Suppleanter Kenneth Johansson (Skolgatan)
 Kenneth Johansson (Tranvägen)
 Benny Karlsson
 Maria Wahlström
 Gunilla Willbo Paulsson

Revisorer Irene Almsparre
 Lisbeth Gustavsson

Revisorssuppleant Perry Bergström
 Ingegerd Melin

Valberedning Annelie Ahlström, sammankallande
 Lennart Melin
 Birgitta Häger

Representanter vid  Beslöts på årsmötet att de utses av styrelsen
VHF:s stämma i Falköping (se nedan under representation)

Redaktionskommitté Lars-Erik Kullenwall, sammankallande
för Axet Anna Elinderson
 Margaretha Fridh
 Lennart Swahn

Kommitté för servering Marianne Svensson, sammankallande
under Transäsongen Marita Johansson
 Inge Kullander
 Doris Magnusson
 Ebon Karlsson
 Iris Larsson
 Britta Willbo
 Gunilla Willbo Paulsson
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Kommitté för Britt-Maria Johannesson sammankallande
midsommarfesten  Arvid Djurberg
 Maria DjurbergAnna ElindersonLisa Englund
 Mikael Englund
 Rikard Gustavsson 
 Marita Johansson
 Maud Larsson

Kommitté för Birgitta Häger, sammankallande
Hantverksmässan Rikard Gustavsson
 Lena Karlsson
 Inger Nordström
 Kristina Sahlén- Wilhelmsson

Matkommitté för Britta Willbo, sammankallande
årsmötet Gunilla Willbo Paulsson
 Britt-Maria Johannesson
 Marita Johansson
 Doris Magnusson 

Matkommitté för Britta Willbo, sammankallande
medarbetarsamkväm Britt Andreasson
 Gunilla Willbo Paulsson
 Marita Johansson
 Doris Magnusson

Kommitté för  Kjell Carlsson, sammankallande
föreningsresa Margaretha Fridh
 Lars-Erik Kullenwall

Kommitté för Musik i Margaretha Fridh, sammankallande
Advent Rikard Gustavsson
 Kjell Carlsson
 Birgit Pryssander

Ombud för  Lars-Erik Kullenwall
Västergötlands museum

Kommitté för hemsidan Rikard Gustavsson sammankallande
 Ola Gunnarsson

Fastighetsansvariga Rikard Gustavsson, Thomas Svensson (G:la skolan)
 John-Erik Fridh (Smedjan)
 Bengt Lennartsson (Missionshuset)
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Årsmöte och styrelsemöten
Ännu ett år har präglats av Covid-19. Vi fick ställa in i stort sett alla planerade aktiviteter 
under året. Denna verksamhetsberättelse kommer likt förra årets att bli ganska kort. 

Årsmötet fick vi skjuta på till i slutet av augusti. Vi började planera för ett normalt års-
möte med som vanligt högt deltagande, men fick rätta oss efter Folkhälsomyndighetens 
maximum på 50 deltagare. Vi blev knappt detta antal. Traditionsenligt leddes årsmötet av 
Ingegerd Melin.  Efter årsmötesförhandlingarna berättade föreningens hedersmedlem Rune 
Wennerholm om Ugglum för hundra år sedan.  Gröten var i år ersatt av varmkorv och bröd 
samt efterföljande kaffe och kaka. 

Direkt efter årsmötet höll styrelsen ett konstituerande styrelsemöte och under 2021 har 
i övrigt hållits sex protokollförda sammanträden, ett har hållits i Östra Tunhems försam-
lingshem (februari). I juni hölls styrelsemötet hemma hos ordföranden i Kullagården Östra 
Tunhem. Övriga har hållits i Bjurums gamla skola. Under våren tilläts endast åtta personer 
att samlas, vilket medförde att till styrelsemötena kallades endast ordinarie ledamöter och 
dessa uppmanades att avstå om man inte var helt frisk och då kalla in ersättare.

Medlemstidningen Gudhems-Axet
Axet har kommit ut med fyra nummer i tryckt form, nr 1 innehöll 2020 års verksamhets-
berättelse och utkom 1 februari, i anslutning till årsmötet, nr 2 och 3 utkom som vanliga 
nummer med 48 sidor plus omslag 1 april resp. 1 september, medan nr 4 (Årsaxet) skulle 
komma ut den 1 december med omfånget 80 sidor plus omslag, men blev dock försenat en 
dryg vecka pga. hård arbetsbelastning på tryckeriet i Ulricehamn. Genom Axet kan vi hålla 
bra kontakt med våra medlemmar, vilket hjälper oss att få god uppslutning på våra aktivite-
ter. Genom samarbete med Falköpings Stadsbibliotek har numren under hösten lästs in och 
möjliggjort för synskadade att ta del av innehållet i Axet. Likaså har Radio Falköping läst 
upp artiklar i närradion.

Hemsida
Föreningen har sedan ett antal år en egen hemsida. Web-master har varit Ola Gunnarsson 
och Rikard Gustavsson. Sidan har adressen www.gudhemsbygden.se Den är länkad till 
Sveriges Hembygdsförbund, men också till www.gudhem.se som har blivit en portal för 
föreningslivets hemsidor i Gudhemsbygden. Till hemsidan är också kopplad föreningens 
Facebook-sida. Båda dateras upp regelbundet. På hemsidan kan du alltid hitta den mest 
aktuella informationen om våra aktiviteter.

Bjurums äldsta skola
I januari 2015 förvärvade föreningen den gamla skolan och den ganska stora tomten mot Rv 
184. Skolan är föreningens hembygdsgård. Övervåningen är sedan 1993 så inredd att den 
kan tjäna som samlingslokal för olika aktiviteter. Styrelsen håller sina möten där, den s.k. 
transerveringen. Vid tillfällen då det behövs en samlingslokal i Bjurum hyrs den ut. Gud-
hems församling hyr den då och då för bland annat som gudstjänstlokal, för kyrkkaffe och 
för församlingsrådssammanträden. Den har också hyrts ut föreningar samt till jaktsällskap. 
Rikard Gustavsson och Thomas Svensson har fungerat som tillsynsmän för fastigheten. 

Smedjan
För snart femton år sedan rustades Jättene-smedjan upp med ideella krafter och har blivit ett 
fint minnesmärke vid infarten till Jättene by. Efter ett oerhört omfattande arbete kunde smed-
jan högtidligt invigas den 20 juli 2008. Smedjan fungerar nu på ett tillfredsställande sätt och 
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har varit i gång några gånger under året. Ungdomar har hyrt smedjan vid några tillfällen för 
att lära sig att smida. 

Östra Tunhems missionshus
Under året har endast enklare underhållsarbete genomförts.  Huset har inte heller under detta 
å varit uthyrt under Mekelsmäss.  Årets planerade Missionshusets dag fick som allt annat 
ställas in.

Försäkringar
För Bjurums gamla skola, Östra Tunhems missionshus och smedjan är försäkring tecknad i 
Dina försäkringar. Bjurums gamla skola är försäkrad till fullvärde medan de båda andra för 
närvarande är försäkrade med en första risk. Dessutom är inventarier försäkrade till 4 basbe-
lopp samt ansvarsförsäkring tecknad för medlemmar och besökande. 

Föreningens medlemskap
Föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund genom Västergötlands Hembygds-
förbund och till Föreningen för Västgötalitteratur, föreningen Pilgrim Skaraborg, Norra 
Mösseberg VA/Fiber ek. för. samt medlem i Vuxenskolan. Föreningen äger dessutom samt 
en andel i Falköping Nu ekon. förening.

Föreningens representation
Föreningen brukar aktivt delta i Falbygdens Hembygdsråds sammankomster, men på grund 
av pandemin har det inte hållits några möten på ett par år. Rådet består av samtliga hem-
bygdsföreningar i Falköpings kommun. Hembygdsrådet är numera en del av Västergötlands 
Hembygdsförbunds satsning på hembygdskretsar. Lars-Erik Kullenwall ingår sedan 2007 i 
Västergötlands hembygdsförbunds styrelse.

Västergötlands hembygdsförbunds årsstämma hölls också digitalt 2021 och det skedde 
den 25 augusti. Lars-Erik Kullenwall var uppkopplad till stämman.

Marknadsföring
Då verksamheten varit så liten under detta verksamhetsår har vår marknadsföring också 
varit mindre än vanligt. Vi fick uppmärksamhet i Falköpings Tidning för tipspromenaderna, 
där också resultaten i stort sett för varje omgång publicerades. Skördemarknaden gav också 
publicitet liksom Musik i Advent. I hembygdsförbundets tidning Västgöta-Bygden har för-
eningen fått god publicitet i flera nummer.

Utmärkelse
Föreningen fick under året utmärkelsen Årets hembygdsförening i Västergötland. Den de-
lades ut vid en ceremoni den 26 augusti på Västergötlands museum i Skara. Föreningen 
representerades då av Margaretha Fridh, Kjell Carlsson, Birgit Pryssander och Britta Willbo. 
Margaretha framförde föreningens tack för utmärkelsen.

Antal medlemmar i föreningen
Föreningen hade vid årsskiftet 2021/2022 755 medlemmar, vilket är en minskning med 6 
sedan förra årsskiftet. På årsmötet hölls parentation för 30 medlemmar. Med detta höga med-
lemstal är föreningen den största i Falköpings kommun, men också i Västergötland. Tyvärr 
har vi sedan toppnotering 2017 minskat med 60 medlemmar.

Fjorton av föreningens medlemmar är hedersmedlemmar nämligen Margareta Jämtenius 
(1996), Lennart Svahn (1996), Lars-Erik Kullenwall (2006), Rigmor Larson (2006), Bengt 
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Lennartsson (2006) Britta Willbo (2006), Rune Wennerholm (2016), Leif Wilhelmsson 
(2016), Lennart Melin (2016), Ingegerd Melin (2016), Birgitta Häger (2016) och Bettan 
Almqvist (2016)

Studieverksamhet
I likhet med allt annat har studieverksamheten tagit paus under året pga. Covid-19.

Bygdeband
Föreningen är sedan i maj 2011 ansluten till Bygdeband, där möjlighet finns att lägga in 
framforskat material och därigenom göra det tillgängligt för många. 

Hembygden i landskapet
Västergötlands hembygdsförbund har föreslagit vår hbf att vara med i ett Projekt som ingår 
Västra Götalandsregionens Landskapsobservatorium västra Götaland och går ut på att:
Dokumentera hur landskapet runt hembygdsgårdar har förändrats. Detta kommer göras med 
hjälp av studier av historiska kartor, fotografering med drönare och inventeringar i fält av 
natur- och kulturvärden. En stor del kommer också vara att hembygdsföreningen själva för 
att bidra med sin kunskap och hur olika personer berättar vad som är viktigt för dem i land-
skapet. 

Texter har skrivits om potatisodlingen i Bjurum (Lars-Erik), kalkbruken (Kjell), Jättene 
by, jordbruk (Margaretha). Även detta projekt har blivit lidande av Covid-19, så arbetet har 
inte kommit så långt som planerat.     

Som ett led i projektet inbjöds eleverna i klass 3 i Gudhemsskolan att vara med på en 
upplevelsedag om livet i Jättene by för 100–150 år sedan. Detta skedde den 28 september, 
som tyvärr var en dag med ymnigt regnande.  Eleverna fick pröva på att smida i smedjan 
under John-Erik Fridhs och Kenneth Johanssons ledning, besöka Margaretha Fridhs farför-
äldrahem i Folkagården och delta i ett spel där det bland annat skulle anställas en smed och 
en vallpojke – detta under Lars-Erik Kullenwalls ledning. Ungdomarna har sedan skrivit 
berättelser om sina upplevelser denna dag, som publicerades i Årsaxet 2021. 

Aktiviteter under året
Styrelsen gjorde upp ett förslag till Verksamhetsplan för 2021, men det mesta fick pga. pan-
demin strykas. Under våren beslöt styrelsen att skjuta på årsmötet samt pausa alla andra akti-
viteter i verksamhetsplanen utom tipspromenaderna, skördemarknaden och Musik i Advent. 
Axet har dock kommit ut planenligt, även om Årsaxet blev försenat från tryckeriet.
Mars 27–1 okt   Tipspromenader vid GIF-stugan. Då vi inte tilläts att ha tipspromena-

derna vid Forentorp fick vi genom tillmötesgående från Gudhem IF flytta 
promenaderna till GIF:s 2,5 km spår. I år startade vi redan före Påsk och 
höll på september månad ut. Byte av frågor skedde varje vecka från och 
med maj. Sammanlagt genomfördes 19 omgångar. Totalt 562 personer be-
talade 20 kr via swish och sände samtidigt in sin tipsrad och svar på skil-
jefrågan.  Vid åtta tillfällen ordnades med servering vid GIF-stugan. 

 En kommitté utsågs bestående av MariAnne Svensson, sammankallande, 
Britt-Maria Johannesson, Margaretha Fridh, Birgit Pryssander, Ewa Han-
te, Rikard Gustavsson och Lars-Erik Kullenwall. Ewa Hante har stått för 
utformningen av frågor, Britt Maria Johannesson, Margareta Fridh och 
Birgit Pryssander har turats om att sätta upp frågorna. Rikard har hållit 
kontakt med tidningen samt informerat på Facebook och hemsida. Jonas 
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December 9 Musik i Advent i Torbjörntorps kyrka - För elfte gången anordnades  denna 
adventskonsert, som i år genomfördes till förmån för Amandas stjärna, som 
är en insamling kopplad till Barncancerfonden. Föräldrarna till Amanda 
Wenner- holm Zimony startade Amandas stjärna för att hedra minnet av sin 
dotter som avled i en cancersjukdom i januari 2016. 

  I konserten medverkade St Sigfrids kyrkokör under ledning av Gustav 
Gyllenhammar samt Mattias och Annika Lagerqvist med sina fyra barn 
Som vanligt fylldes Torbjörntorps stora kyrka med ca 200 besökare.

  Behållningen visade sig uppgå till 25 100 kr, vilket oavkortat gick till 
Amandas stjärna. 

December 13 Luciafest i Ugglums kyrka - Luciafest är en mycket gammal tradition 
i Ugglum. Ända sedan i början av 1950-talet har Lucia firats i Ugglums 
gamla skola, men i år var luciafirandet flyttat till Ugglums kyrka och detta 
på själva Luciadagen. Inte mindre än 15 barn fanns i årets Luciatåg. När 
luciorna med tärnor och tomtar skred fram i kyrkgången var kyrkan upplyst 
av enbart levande ljus, vilket skapade en otroligt fin stämning. 

  Under ledning av Malin Fallgren och komminister Malin Wiklund, 
framfördes ett antal sånger och lästes verser. Kyrkan var i stort sett fullsatt av  
föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar samt ett antal övriga församlingsbor. 
Efteråt bjöds de medverkande på en ”gottepåse” och publiken på kaffe, 
hembakade lussekatter och pepparkakor. Denna form av kyrkkaffe i själva 
kyrkan har blivit mycket uppskattat och skapar en fin bygdegemenskap. 

Slutord
Som framgår av denna verksamhetsberättelse har Gudhemsbygdens Hembygdsförening 
under det gångna året haft en omfattande verksamhet. Styrelsen vill framföra ett varmt tack 
till alla medlemmar och sympatisörer för det arbete och det stöd i olika former som visats 
föreningen. Vi vill också tacka representanter för våra grannföreningar för gott samarbete.

Falköping den 16 januari 2018

 Britt-Maria Johannesson Kjell Carlsson Margaretha Fridh 

 Lars-Erik Kullenwall Ingemar Fägerlind Rikard Gustavsson

 Marita Johansson Bengt Lennartsson Lennart Melin

 Thomas Svensson Britta Willbo
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Kullenwall har hjälpt till med rättning av inskickade rader och Lars-Erik 
Kullenwall har betalat ut 50 kr till förstapristagaren, 40 kr till andraprista-
garen och 30 kr till tredjepristagaren.

September 12  Skördemarknad och Bakluckeloppis - genomfördes för femte året vid 
Gudhems affär. I år dök 26 försäljare upp som bjöd ut en stor variation av 
varor och det kom många besökare så kommersen var god. Föreningen 
hade försäljning av varm korv och kaffe med hembakat. FT uppmärksam-
made evenemanget med en artikel.

December 11  Musik i Advent – för fjortonde gången anordnade vi denna adventskon-
sert, som i år liksom tre andra tillfällen genomfördes till förmån för Aman-
das stjärna, som är en insamling kopplad till Barncancerfonden. Föräld-
rarna till Amanda Wennerholm Zimony startade Amandas stjärna för att 
hedra minnet av sin dotter som avled i en cancersjukdom i januari 2016. 

 I konserten medverkade S:t Olofs och S:t Sigfrids kyrkokörer under led-
ning av Ingrid Nordlander och Gustav Gyllenhammar med Rikard Gus-
tavsson, Sofia Selander och Conny Stenholm som solister. Tal hölls av 
Amandas pappa Patrik Zimony och komminister Knut Svenning höll 
kvällens andakt. I år fick vi endast ta in 100 personer som publik i Tor-
björntorps stora kyrka. Biljetter och kollekt inbringade 14 805 kr, vilket 
oavkortat gick till Amandas stjärna. 

Slutord
Som framgår av denna verksamhetsberättelse har Gudhemsbygdens Hembygdsförening un-
der det gångna året haft en mycket begränsad verksamhet. Styrelsen vill framföra ett varmt 
tack till alla medlemmar och sympatisörer för det arbete och det stöd i olika former som 
visats föreningen. Vi vill också tacka representanter för våra grannföreningar för gott sam-
arbete.

Gudhem den 18 januari 2022

 Britt-Maria Johannesson Kjell Carlsson Margaretha Fridh 

 Lars-Erik Kullenwall Rikard Gustavsson Marita Johansson

 Bengt Lennartsson Doris Magnusson Birgit Pryssander

 MariAnne Svensson Britta Willbo
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Våra roteombud
Dessa utför en mycket värdefull insats vid utdelningen av Axet. Tidigt i föreningens his-
toria utsågs roteombud, först bara i Gudhem och socknarna däromkring. Arne och Emmy 
Ericsson skötte länge all utdelning i Falköping. Roteombuden är också tänkta att vara lite 
av kontaktpersoner i sitt närområde och får av den anledningen också styrelsens protokoll.

Rotar  2022
Rote Område Roteombud Telefon
1 Gudhems samhälle Thomas Svensson 073 - 092 62 85
2 Gudhems samhälle Britta Willbo 072 - 151 15 25
3 Gudhems samhälle Margareta Hårdh 070 - 542 19 38
4 Gudhems samhälle Olle Lindholm 070 - 251 29 81 
5 Gudhems samhälle Irene Almsparre 070 - 227 18 05
6 Jättene Leif Wilhelmsson 0515 - 72 03 28
7 Hellestorp Irene Gustavsson 070 - 673 18 68
8 Holmängen Kullen L-E Kullenwall 070 - 531 85 47
9 Lund Telaka Magnus Nilsson 073 - 643 40 55
10 Forentorp Magnus Nilsson 073 - 643 40 55
11 Hånger/ Ingatorp Inge Kullander tills vidare
12 Bjurum Inge Kullander tills vidare
13 Mårby Dagmar Theander 070 - 560 83 11
14 Tunhem nedre Inge Kullander 070 - 721 71 93 
15 Tunhem övre Inge Kullander 070 - 721 71 93 
16 Ugglum Marita Lustig 072 - 001 81 74
17 Fredriksberg Kerstin Ung
18 Åttagården Margareta Fredriksson 076 - 326 22 51 
19 Ranten Håkan Wongsinthon 070 - 209 53 58
20 Hästbacken/Vilhelmsro Ingegerd o Josef Larsson 070 - 256 63 75
21 Centrum Ing-Marie Andersson 070 - 227 20 63
22 Mösseberg västra Gunnar Gilbertsson 070 - 683 73 03   
23 Mösseberg norra Jan Larsson 070 - 658 58 35
24 Bergsliden Gudhemsväg Thomas Svensson 073 - 092 62 85
25 Vilhelmsberg Ewa Hante 076 - 315 33 11
26 Pålhammarsområdet Evert Arnoldsson 0515 - 124 47,  

070 - 210 16 06
27 Tåstorp Margareta Fredriksson 076 - 326 22 51 
28 Torbjörntorp Birgit Pryssander 0515 - 312 73
29 Vilske-Kleva Vivan o Lasse Romlén 070 - 364 61 88 
30 Broddetorp Elvy Löfwing 076 - 128 24 90 
31 Sätuna Kjell Davidsson 070 - 572 37 69
32 Håkantorp Conny Lingehed 070 -620 98 39
33 Friggeråker Birgit Svensson 070 - 571 11 79

Ett stort tack till alla roteombud för er värdefulla insats!
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Rapport från vårt senaste styrelsemöte
Detta hölls i Östra Tunhems församlingshem den 18 januari 2022. Normalt brukar vi 
hålla våra styrelsemöten i Bjurums gamla skola, men i dessa Coronatider känns Tunhems 
församlingshem som rymligare och luftigare. Vi tog flera beslut som kan vara av intresse 
för så många som möjligt att känna till. En sak som vi behandlade på mötet, men som inte 
finns med i protokollet är behovet av medhjälpare i caféet, så kan du tänka dig ställa upp 
så anmäl ditt intresse.
§ 4  Rapporter om genomförda och inställda aktiviteter under hösten Vi hade skörde-

marknad/bakluckeloppis 12 september vid Gudhems affär. Det kom 26 knallar 
med olika utbud. Mycket skördeprodukter fanns och det kom mycket folk som 
trots kraftiga regnskurar var glada, handlade och inte minst fikade, resultat 4535 
kr. Musik i advent genomfördes i Torbjörntorps kyrka 11 dec till förmån för 
Amandas stjärna.  Restriktioner för covid 19 gjorde att endast 100 personer kunde 
köpa biljett. Summan blev 14 805 kr.

 Övriga aktiviteter såsom Missionshusets dag, Hantverksmässan, Medarbetarsam-
kvämet och Luciafesten i Ugglums kyrka fick ställas in. Under sommaren inställ-
des också Midsommarfesten och Traktorracet.

§5  Planering årsmöte 2022 Efter diskussion kommer vi fram till att flytta årsmötet 
från den 2 mars till den 30 mars. Detta för att restriktionerna om 20 deltagare i 
hyrd lokal ska ha ändrats. Vi bjuder på gröt och planerar att visa film från tidigare 
aktiviteter.

§6  Transerveringen. Under förutsättning att myndigheterna tillåter så kommer vi att 
ha caféet öppet 17 mars –18 april Kommittén ansvarar för en bra planering och 
säkerställer våra rutiner. Bengt och Rikard ansvarar för att toalett kommer på plats.

§7  Övriga planerade aktiviteter- hur gör vi? Vi utgår ifrån att vi kan fullfölja verk-
samhets-planen.

§8  Ekonomi Vi går igenom årsbokslut och resultatrapport. Vi har fått regionbidrag om 
6 453 kr och 3 000 kr från Västergötlands hembygdsförbund för att vi blev årets 
hembygdsförening. Årets förlust är 58 688 kronor, ekonomirapporterna läggs in i 
AXET nr 1 och presenteras på årsmötet.

§ 9  Verksamhetsberättelse 2021 gås igenom och godkänns

§10  Trappa och uteplatsbygge. Mattan byts ut på trappan till huset och den gamla trä-
trappan upp till platån byts mot en metalltrappa med räcke. Bengt kontakter Johan 
Svensson för att få bort buskar och fylla upp vid sidan av trappan där det sedan sås 
gräs. Några bänkar beställs via kommunens arbetsmarknadsenhet. Rikard kontak-
tar Birgitta Häger om detta.

§ 11  Nästa styrelsemöte den 22 februari kl. 18 (obs tiden) i Bjurums gamla skola

§ 12  Övriga frågor Lars-Erik meddelar att föreningen kommer att få 3403,40 kr, vil-
ket utgör 35% av inbetald medlemsavgift till Sveriges Hembygdsförbund (SHF). 
Detta möjliggörs i och med att SHF har fått statsbidrag.
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Serveringen under Transäsongen i Bjurums gamla skola
Det är MariAnn Svensson (sammankallande), Inge Kullander, Marita Johansson, Doris 
Magnusson, Britta Willbo, Gunilla Willbo-Paulsson, Ebon Karlsson och Iris Larsson som 
har det tunga uppdraget att försöka organisera någon form av servering. De värvar serve-
ringspersonal, fixar inköpen och håller i mycket under den månad som serveringen pågår. 
MariAnn och Marita bakar dessutom en stor mängd kaffebröd. Sammanlagt brukar det vara 
ett sextiotal personer, som hjälper till. Det är fantastiskt bra insatser som görs! 

I år kommer det av allt att döma bli annorlunda. I dagsläget (mitten av januari) vet vi inte 
riktigt hur. Först och främst vet vi idag inte hur mycket pandemilagen ger oss utrymme för 
att ha öppet över huvud taget. Får vi ha öppet så bedömer vi att det inte kommer att bli så 
mycket öppet som vi har haft under tidigare år. Vi kanske kommer att sätta upp vårt tält och 
ha serveringen där? vi kanske får arbeta med olika stationer, där vi serverar kaffe på ett ställe 
och korv på ett annat ställe? 

Grundförutsättningen är att vi får medlemmar som är beredda att ställa upp. 
Vi kanske med fler stationer behöver ha minst 3 som jobbar i varje pass? Kommittén kom-
mer att lägga upp arbetet och de har ännu inte träffats för säsongen när detta skrivs.
Hur som helst behöver vi lite förstärkning. Alla som har varit med i serveringen brukar tala 
om att arbetet där brukar vara mycket trevligt!    

Har du möjlighet att ta något arbetspass, ta då kontakt med:
Marita  (070 - 572 35 87)
Gunilla  (070 - 681 96 47)
MariAnne  (070 - 444 74 68)
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Besökare i tranmarkerna!*
Välkomna in till oss i vår ”goa” värme!

Foto: Gösta Eriksson

I Bjurums gamla skola (vid kyrkan) 
Finner Du vår kaffestuga där vi säljer kaffe med hembakat kaffebröd, 

smörgåsar och annat gott samt varmkorv. 

Öppethållande: 
Under förutsättning att landets lagar och Folkhälsomyndighetens 

rekommendation tillåter oss att ha servering ska vi  
försöka ha öppet i någon form. 

Vi planerar också att anordna tipspromenader i området under  
transäsongen

Håll koll på hemsidan  
www.gudhemsbygden.se,  Facebook och annonser!

Adress: Bjurum 1, 52194 Falköping, Tfn 0515-72 70 71

Gudhemsbygdens hembygdsförening
 ______________________________________________________________________

* Vi tar emot både kortbetalning och Swish
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Förslag till Verksamhetsplan för 2022

Februari 1 Gudhems-Axet nr 1/2022 utkommer

Mars 17 Serveringen i Bjurums gamla skola öppnar för säsongen 
Konstutställning

Mars  17 - april 18 Transäsong med servering i Bjurums äldsta skola

Mars 17 Tipspromenaderna i Bjurum startar 

Mars 30 Årsmöte  –  Grötfest – Underhållning 

April 1 Gudhems-Axet nr 2/2022 utkommer

April 15 - april 18 Vårsalong i Östra Tunhems församlingshem

Maj 15 Byavandring i Jättene  

Juni 24 Midsommarfirande i Gudhems samhälle, f.m.

Juni 24 Traditionellt midsommarfirande i Forentorp, e.m.

Juli 1 Traktorrace i Östra Tunhem

Juli 16 Slåttergille i Ugglum

Augusti 17 Utflykt till Fristad

September 1 Gudhems-Axet nr 3/2022 utkommer

September 11 Skördemarknad och ”Bakluckeloppis” vid Gudhems affär

Oktober 26 Missionshusets dag

November 12 Hantverksmässa i Gudhems församlingshem

November 16 Medarbetarsamkväm för alla som arbetat med föreningens  
olika aktiviteter under året, Gudhems församlingshem

December 1 Gudhems-Axet nr 4/2022  utkommer som Årsax

December 10 Musik i Advent i Torbjörntorps kyrka 

December 13 Luciafest i Ugglums kyrka

Alla är välkomna på våra aktiviteter!
Ta gärna med vänner och bekanta!

Stöd oss gärna med ett medlemskap till en ringa kostnad av 
120 kr per år och person

Plusgiro 37 11 96 – 7 eller Bankgiro 852-6782.
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Några bilder från Gudhem

Foto: Lars-Erik Kullenwall

Gudhems klostermuseum – vi hoppas att vi ska kunna ha det öppet under 2022

Foto: Lars-Erik Kullenwall

Gudhems kyrka Kyndelsmässodagen 2020



Den gamla bilden

Biskop Lars-Göran Lönnermark håller tal i klostermuseet 3 maj 2008
Lars Brinkenberg och Gudrun Lennestig t v 

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Returadress till:
Gudhemsbygdens hembygdsf.
Box 4185
521 04  GUDHEM

Posttidning 


