
Verksamhetsberättelse 1996

Föreningen Jöns Hendrikssons Minne får fiir verksamhetsåret 1996 avge fiidande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Tömqvist, ordfiirande, Gu:rnar Jönsson, vice ordftirande, Harry
Olsson, kassör, Helene Gustafsson, sekreterare, och Göran Svensson, vice sekreterare.
Suppleanter har varit Ronny Risberg, 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 fiiljande:

1. Volontärläger under tiden 28 juli - 10 augusti 1996 med 7 dekagarc. Volontärema arbetade
med renovering av stenmuren runt parken, röjning, uppmätning och fortsatt dokumentation
samt borttagning av plastfärg och ommålning av fiinster i prästgården med traditionell linolje-
fiirg. Delta Eartriavar inkvarterade i Ö Saflerups prästgård, men alla måltider intogs i Kultur-
huset, där de passades upp av Britt-Marie Wall och Elsebeth Hastrup.

Lördagen den 3 augusti gjordes en utfärd med besök på fiiljande platser: 14aks5[slms slott,
Treåldighetskyrkan och Länsmusdet i Kristianstad, Trolle-Ljungby slott, Vittskövle slott.

1600-talsgudstjiinsten ägde rum söndagen den 4 augusti i Ö Saflerups kyrka. Ca 100 personer,
varav många klädda i tidsenliga kläder deltog i gudstjiinsten. Gudstjiinsten väcLle stor upp-
märksamhet och tidningarna giorde reportage om gudstjiinsten och volontärlägret.

2. Föreningen erhöllFrosta Härads Hembygdsfiirenings kulturpris 1996. Föreningen fick priset
med motiveringen "För sitt fleråriga arbete med att röja upp och restaurera prästgårdshagen i
O Sallerup". Priset överlämnades i samband med Hembygdsfiireningens årsmöte den l juni i
Svensköps ftil5amlingshem- 

.

3. Den under 1995 startade studiecirkeln med namnet "Skånska Alhnogekläder under 1600-
talet" fortsatte träffas under vårterminen 1996. Flera av deltagama uppträdde i egenhiindigt
sydda dräkter p å 1 600-talsgudstjänsten.

4. Utställningen "Prästen, parken och skvadroner" i prästgården har varit öppen varje lördag kl
1 1- 15 under juni-augusti. Vi har dessutom haft besök av fiiljande grupper som fått guidade
vi$dngar i parken och i prästgården: Lions Hörby, Tudstbyran Hörby, Lärare och öwig perso-
nalfrån Hörby kommun, Ystad Fomminnesfiirening, Mellanskånes Släktforskare, Glada Juntan
i Pärup, KomVux Ringsjöskolan, Svedala Naturvårdsfiirening, Undine Hellström med släkt-
träffen Strudelin, Carin Bunte med Malmö/Oxie Rotary.

5. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" den 7 juli i Ö Saflerup.

6. Föreningen deltog i "Kulturhusens dag" den 8 september. Arrangör var Riksantikvarie-
ämbetet och årets tema var "Parker och trädgårdar". Vädret var vackert, intresset var stort och
glädjande många besökare hittade till Ö Salerup, trots att utbudet av öppna parker var stort
denna dag.



7. Inmiitning av ca 150 träd i parkens sydvästra kvarter har gjorts med hjiilp av Lantmäteriet,
Eslöv. En karta somvisar trädens placering i kvarteret skall kunna utgöra underlag fiir en
kommande awerkning av de träd som är oliimpligt placerade. Denna awerkning skall göras i
enlighet med den av låinsstyrelsen fastställda skötselplanen fiir parken.

8. Bidrag till årets volontärläger har erhållits av Östra Sallerups fiirsamling och Hörby kom-
muns kultumemnd.

9. Styrelsen har varit samlad vid 12 protokollfiirda möten nämlige,n den 11 apnl, 6 rnaj,20 maj,
17 juru, 2 jvli" 15 juli 19 augusti, 19 september, 4 november, 10 december, 22 januarq L9

februari.

Medlemsantat 155 st.

Den ekonomiska g5llningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen Jöns Hendrikssons Minne och dess styrelse framftira ett tack till alla
som på ett eller annat sätt hjåilpt oss i vårt arbete fiir fortsatt forskning och dokume,lrtation om
Jöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron. ..--

Östra Sallerup ijanuari 1997
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