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Föreningen Jöns Hendrikssons Minne fär for verksamhetsåret 1995 avge foljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Törnqvist, ordforande, Gunnar Jönsson, vice ordforande, Harry
Olsson, kassör, Agne Olsson, sekreterare, och Helene Gustafsson, vice sekreterare.

Suppleanter har varit Göran Svensson, Stig Hastrup och Cecilia Thunberg.

Owe Persson och Göran Börjesson har varit revisorer med Sven A Persson och Agneta
Stefansson som suppleanter.

Föreningen har under året arbetat enligt foljande:

1. Volontärläger under tiden 30 juli - 12 augusti 1995 med 7 deltagare. Volontärerna arbetade

med renovering av stenmuren runt parken, röjning, uppmätning och fortsatt dokumentation
samt arkeologisk utgrävning. Deltagarna var inkvarterade i Ö Sallerups prästgård, men alla
måltider intogs i Kulturhuset, där de passades upp på ett strålande sätt av Britt-Marie Wall och
Elsebeth Hastrup.

Lördagen den 5 augusti gjordes en utftird med besök på fo§ande platser: Maltesholms slott,
Länsmusdet och Bastion Konungen i Kristianstad, Vittskövle slott, Friseboda, Glimmingehus,
S:t Olof samt Christinehof.

Sommarens stora begivenhet var lorstås l600talsgudstjänsten som ägde rum söndagen den 6

augusti i Ö Sallerups §rka. Ca 150 personer, varav många klädda i tidsenliga klader deltog i
gudstjänsten och såg prästen hälsa ryttmästaren välkommen på §rkbacken. Gudstjänsten
väckte stor uppmärksamhet och Skånska Dagbladet, Arbetet och Sydsvenska Dagbladet gjorde
reportage om gud stj änsten och volontärlägret.

2. Föreningen utsågs till Lions Kulturpristagare 1995. Av motiveringen till priset framgår bl a
att "Föreningen Jöns Hendrikssons Minne har under ett antal år på ett fortjänstfullt satt matt
upp, dokumenterat, restaurerat och grävt ut Prästgårdsparken i Östra Sallerup. Under de tre
senaste åren har foreningen arrangerat volontärläger for intresserade personer, med deltagare
även från Frankrike, Finland och Grekland". Priset på 5.000 kr utdelades i samband med
firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni på Hörby Idrottsplats.

3. Den 20 juni undertecknades ett nyttjanderättsavtal avseende Ö Sallerups prästgård mellan
foreningen och pastorats§rkorådet. Avtalet innebär att foreningen fär disponera prästgården
mot att vi sköter drift och underhåll av huset.

4. Inspirerade av 1600-talsgudstjänsten har foreningen i samarbete med SKS startat en
studiecirkel med 10 deltagare med namnet "Skånska Allmogekläder under 1600-talet".
Cirkelledare är Ann-Kristin Johansson och cirkeln har samlats foljande dagar: 31L0, 17ll0,
3Ut0, r4llt,28/tt.

5. Den till loreningen skänkta tennfiguren "Sallerups skvadron" deltog i "Internationell
Tennfigurutställning" i Ystad 13-23 apnl.



6. Under julmarknaden i Kulturhuset den 9-l}ll2 hade foreningen ordnat Öppet Hus i den
julpyntade prästgården. Utställningen "Präster1 parken och skvadronen" hade åter satts upp på

foreningens nya utställningsskärmar.

7. Bidrag med 15.000 kr till inköp av utställningsskärmar har erhållits från Länsstyrelsens
näringslivsenhet.

8. Bidrag till årets volontärläger har erhållits av Östra Sallerups forsamling och Horby
kommun.

9. Bidrag med högst 37.500 kr till inköp av röjningsredskap for vård av prästgårdsparken och
den anslutande miljön har erhållits från Liinsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

10. Styrelsen har varit samlad vid 12 protokollforda möten nämligen den 5 mars, 30 mars, 4
maj,30maj,l2juru,26juni,12juli,22augusti,23oktober,l6november,16januari,19
februari.

Medlemsantal: 150 st.

Den ekonomiska ställningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen Jöns Hendrikssons Minne och dess styrelse framfora ett tack till alla

som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt arbete for fortsatt forskning och dokumentation om
Jöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

Östra Sallerup i januari 1996
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