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Verksamhetsberättelse för Järstorps Hembygdsförening 

verksamhetsåret 2022 

 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande - Anita Johansson 

Kassör - John-Erik Tallåker 

Sekreterare - Christina Nyemad 

Ordinarie ledamöter – Birgitta Elf, Christer Lofthammar, Anders Svensson, Paul Larson 

Ersättare –Lars-Erik Johansson, Ulli Samuelsson 

Valberedning – Mats Johansson sammankallande, Sofia Karlsson  

 

Verksamhetsåret 2022 blev det äntligen möjligt för oss att träffas fysiskt igen när 

restriktionerna p.g.a. pandemin lättades. Den första aktiviteten för året var årsmötet som 

hölls den 5 april i församlingshemmet. 32 personer närvarade och fick lyssna till vår 

mångårige styrelseledamot Lars-Erik Johansson, som på ett särdeles underhållande och 

personligt sätt berättade om sin uppväxt i Axamo. Den 7 maj anordnades en kvinnofrukost i 

samarbete med Stallet Stället på Rustorp. 35 besökare kom och åt frukost, trivdes och kunde 

knyta nya kontakter. Det största arrangemanget under året var Järstorpsdagen. Årets tema 

var ”Det ljuva sextiotalet”. Ca 300 besökare kom och tog del av de många aktiviteterna.  

Dagen inleddes med en gudstjänst enligt 60-talets ordning och med tillbakablick på 60-talets 

orgelinvigning i kyrkan. Järstorps amatörteater under ledning av Toveryds-systrarna 

framförde den bejublade föreställningen ”Skivor till kaffet”. Vi hade också 

mannekänguppvisning, utställning om Järstorps skola där besökarna kunde känna igen sig på 

klassfoton och i muséet vid Hembygdsstugan var ett 60-talshem inrett. Samt förstås 

sedvanligt lotteri och tipspromenad. Kvarndagen fick tyvärr ställas in då dammen återigen 

läcker. 8 oktober bjöds det in till gammaldags kafferep hos Anita Johansson. 25 kvinnor 

iklädda hatt och handväska njöt av samvaro och 7 sorters kakor. Stickkafé har hållits 

varannan torsdag i församlingshemmet. 26 oktober hölls en återträff för alla som varit 

engagerade i Järstorpsdagen där Paul Larsons visade sina fina bilder från dagen. Höstträffen 

hölls den 15 november med Klas-Petes Sunesson som inbjuden talare. Han berättade om S:t 

Sigfridsleden som går genom Järstorp och gav tips på fina sträckor att gå.  

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten. 

Hembygdsstugan: Tre arbetskvällar genomfördes under maj månad, med städning och 

trädgårdsarbete. Flera medlemmar har gjort insatser under sommaren med löpande skötsel 



av trädgården. Under hösten planterades lökar som kommer glädja oss med sin blomning 

kommande vårar. 

 

Ordföranden har deltagit i Hembygdsförbundets årsmöte och höstmöte, 

Landsbygdsriksdagen, information från kommunen om kulturplan och kulturstrategi och 

webbseminariet Historien om Sverige.  

Medlemsantalet uppgick 2022-12-31 till 91 betalande.  

 

Slutord 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som med ideellt arbete hjälpt till med skötseln av 

Hembygdsstugan och engagemang vid de aktiviteter som genomförts under året. Vi ser fram 

emot 2023 och att vi får träffas och trivas vid våra olika arrangemang.   

Därmed ställer styrelsen sina platser till årsmötets förfogande. 

 

Järstorp i februari 2023 

 

……………………………………………………………  ……………………………………………………………. 

Anita Johansson   John-Erik Tallåker 

 

…………………………………………………………  ……………………………………………………………   

Birgitta Elf    Christina Nyemad 

 

…………………………………………………………  ……………………………………………………………. 

Anders Svensson    Paul Larson 

 

……………………………………………………..  ……………………………………………………………… 

Christer Lofthammar   Ulli Samuelsson 

 

……………………………………………………..   

Lars-Erik Johansson 


