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Föreningen Jöns Hendrikssons Mnne fiir for verksamhetsåret 1999 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. Vi har nu gjort en egen hemsida med information om foreningens verksamhet, prästgårds-
parken, volontärläger, 1600-talsgudstjänsten och Sallerups skvadron. Adressen till hemsidan
är: www. algonet, se/-hgus.

2. Föreningen har under året även funnits med som en del av projektet Rentissanslör Slcane -
ett regionalt kulttrrsamarbete i renässansens tecken. Information om ftireningens verksamhet,
det planerade volontärlägret samt 1600-talsgudstjtinsten har funnits på Renässans ör Skånes
hemsida (www.skanetur/se) samt på kalendariet som funnits upptrych och skickats ut till
turistbyråer, musder mfl .

3. Föreningen ingår även i Linderödsåsen Turism och det finns numera en låink från
Linderödsåsens hemsida (www.algonet.se/-lindasen) till vår hemsida" vilket skall göra det
lättare for fler att hitta dit.

4, Trots annonsering om volontärlägret dels på föreningens egen hemsida, dels genom
projektet Reruissansfar Skhte, som även hjiilpte till med att sprida information om lägret på
olika sätt fick vi inga deltagare till sommarens volontåirläger. Det blev iståillet öreningens
styrelse som fick genomfora de arbetsuppgifter som skulle utforas i parken och prästgården.

5. Det soliga sommarvädret underlättade dock arbetet och under några varrna veckor i juli
fortsatte Harry Olsson" Birgit Thunberg och Gtrstaf Törnqvist arbetet med att skrapa bort
plastftirgen från ytterligare frnster i prästgården och måla dessa med linoljefärg. Totdt målades
fem fonster.

Det varma vädret fortsatte och under sista veckan i juli målades västra fasaden på prästgården
av Harry Olsson, Göran Svensson, Ronny Risberg, Madeleine Risberg och Gustaf Törnqvist.
Skånska Dagbladet giorde reportage som kom i tidningen den 30 juli.

6. Söndagen den I augusti ägde 1600-talsgudstjänsten i Ö Sallerups kyrka rum for femte
gången i rad. Även i år under ledning av kyrkoherde Undine Hellström. Många församlingsbor
deltog i gudstjänsten, varav åtskilliga var klädda i tidsenliga kläder.

7. Utstiillningen "Prästerq parken och skvadronen" i prästgården har varit öppen varje söndag
kl 12-15 under maj-augusti.

8. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen den 4 juli iÖ Sallerup.



9. Kultur- och fritidsnämnden ordnade Renässansdagar i Ö Sallerup 519-919. Söndagen den
5/9 visades parken och utställningen av Gunnar Jönsson. Under veckan hölls två foreläsningar i
Ö Sallerups fdrsamlingshem: fuiders Bojs loreläste om Christian IV och Sten Skansjö foreläste
om Skånes historia i slutet w danshiden.

10. Bidrag har under året erhållits av Östra Sallerups örsamling och Hörby kommuns kultur-
och fritidsnämnd.

11. Under sommaren har ett 20-tal får betat i parken och hjälpt till att hålla nere våixtligheten.
Fåren har tillhandahållits av Nils-Erik Olsson.

12. Föreningen fick under två veckor i oktober hjälp av ett av Skogsvårdsstyrelsens arbetslag
med rdning av gräs och sly i parken samt bortforsling av gamla löv.

13. Föreningen har under året sokt "Miljöstöd för bevarande av biologisk mangfald i betes-
marker". Vid inspektion i parken av Lena Jönsson från länsstyrelsen i Kristianstad den 29lll
konstaterades att det var för tätt med träd i parken och att denna inte larnde anses vara betes-
mark. Beslutet från länsstyrelsen blw sedan avslag på vår ansökan.

14. Den 3 november träffade representanter för styrelsen den nye länsantikvarien Thomas
Romberg samt Lennart Askman och Holger Hansson från Skogsvårdsstyrelsen, for att
diskutera eventuell awerkning av en del träd i parken. Skogsvårdsstyrelsen har även lovat att
sätta upp nytt fiirståingsel. Man menar dock att man måste ta ut minst 100 m3 virke för att
affiiren inte ska bli alltfor olönsam, om man ska sätta upp nytt fårstängsel runt hela parken.
Arbetet kommer att utforas nåir det passar med Skogsvårdsstyrelsens planering. För att und-
vika markskador i parken vid awerkning och uttransport av virket måste dessutom en gynn-
sammare väderlek awaktas.

15. För att förbättra framkomligheten i parken och for att örsöka undvika olycksfall p.g.a de
hala stockarna har broarna i parken under hösten reparerats och förbättrats.

16. Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad vid 5 protokollfdrda möten: den 20 april,
l9 maj, 15 juli, 12 augusti, 28 oktober.

Medlemsantal: 135 st. Den ekonomiska ställningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen Jöns Hendrikssons Mnne och dess styrelse framftira ett tack till alla
som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt arbete ör fortsatt forskning och dolarmentation om
Jöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Slcvadron.

Östra Sallerup i februari 2000
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Göran Svensson
Vice ordförande


