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Föreningen Jöns Hendrikssons Minne fiir for verksamhetsåret 1998 avge foljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Törnqvist, ordforande, Göran Svensson, vice ordforande, Harry
Olsson, kassör, Helene Gustafsson, sekreterare, och Ronny Risberg, vice sekreterare.
Suppleanter har varit Dan Gustafsson, 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:

L Då det var svårt att få tillrackligt många arbetsledare planerades inget volontärläger for
sommaren. Det blev istället foreningens styrelse som fick genomfora de arbetsuppgifter som
skulle utforas i parken och prästgården.

Det fortsatta arbetet med att skrapa bort plastfiirgen från ytterligare fonster i prästgården och
måla dessa med linoljefärg genomlordes inte, delvis p g a den dåliga sommaren med mycket
regnande.

2. Söndagen den 12 juli ägde 160O-talsgudstjänsten i Ö Sallerups kyrka rum for färde gången
i rad. Även i år under ledning av lcyrkoherde Undine Hellström. Många fdrsamlingsbor deltog i
gudstjåinsten, varav åtskilliga var klädda i tidsenliga klader.

3. Utställningen "Prästen, parken och skvadronen" i prästgården har varit öppen varje lordag
kl 11-15 under maj-augusti. Vi har dessutom haft besök av flera grupper som filtt guidade vis-
ningar i parken och i prästgården.

4. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen den 5 juli i Ö Sallerup.

5. Bidrag till årets volonttirläger har erhälits av Östra Sallerups forsamling och Hörby kom-
muns kulturnåimnd.

6. Föreningen har i år erhållit Hörby kommuns Kulturpris. Priset överlämnades vid Hörby
Biblioteks 20-årsjubileum den I november.

7. 4 st nya skyltar som informerar om Ö Sallerups by, Ö Sallerups kyrka, Prästgårdsparken
samt Klacks Backe, har satts upp under hösten. Skylthållarna har tillverkats av Jan Borg.

8. Prästgårdens norra gavel samt delar av prästgårdens fasad hogtryckstvättades en dag i maj
månad av nägra av styrelseledamöterna.

9. Under nägra dagar i slutet av september målades prästgårdens norra gavel samt väggpartiet
ovanfor balkongen av kommunens bygglag under ledning av Krister Lund.

10. Föreningen fick under hösten även hjälp av ett av Skogsvårdsstyrelsens arbetslag med
röjning av gräs och sly i parken samt bortforsling av gamla löv.



I l. Föreningen har under året sökt "Miljostod for bevarande av biologisk mångfald i
betesmarker".

12. Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad vid 9 protokollforda möten: den22 mars,
15 april, 24 jum,ll augusti, l0 september,22 oktober, T december, 19 januari, 24februan.

Medlemsantal: 137 st.

Den ekonomiska ståillningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen Jöns Hendrikssons Mnne 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 Hendrikssorl prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

Östra Sallerup i februari 1999

vensson Helene Gustafsson
Ordforande Vice ordförande Sekreterare


