
Verksamhetsberättelse 2000
Föreningen Jöns Hendrikssons Minne får ftir verksamhetsåra 2000 avge ftiljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gtrstaf Törnqvist, ordftirande, Phär Stefansson, vice ordforande, Harry
Olsson, kassör, Helene Grstafsson, sekreterare, och Göran Svenssorl vice sekreterare.
Suppleanter har varit Dan Grstafssorq Berner Olofsson och Cecilia Thunberg.

Owe Persson och Göran Börjesson har varit revisorer med Agneta Stefansson och Karl-Gustaf
Svantesson som suppleanter.

Föreningen har under året arbetat enligt foljande:

l. Föreningen har en egen hemsida med information om föreningens verksamhet, prästgårds-
parken, 1600-talsgudstjänsten och Sallerups skrradron. Adressen till hemsidan åir:
www. algonet. se/-hgus.

2. Föreningen ingår även i Linderödsåsen Turism och det finns numera en länk från Linderöds-
åsens hemsida (www.algonet.se/-lindasen) till vår hemsida, vilket skall göra det lättare for fler
att hitta dit.

3. Inget fdrsök att anordna något volontärläger giordes under året utan det blev istället
föreningens styrelse som fick genomfora de arbetsuppgifter som skulle utforas i parken och
pråistgården.

4. Det soliga sommarvädret underlättade dock arbetet och under nägravaffna veckor i juli
fortsatte Harry Olsson, Berner Olofsson, Göran Svensson och Gustaf Törnqvist arbetet med
att skrapa bort plastfiirgen från ytterligare ett antal ftinster i priistgården och måla dessa med
linoljefiirg.

5. Söndagen den 16 juli ägde 1600-talsgudstjåinsten i Ö Sallerups kyrka rum for sjatte gången i
rad. Även i år under ledning av kyrkoherde Undine Hellström. Många fdrsamlingJUor aättog i
gudstjåinsteq varav åtskilliga var klädda i tidsenliga klader.

6, I samband med 1600-talsgudstjåinsten besöhes Ö Sallerup av ett l0-tal officerare från
kamratftireningen Sallerups skvadron från numera nedlagda P2 i Hrissleholm.

7. Utstlillningen "Prästen, parken och skvadronen" i prästgården har varit öppen varje söndag
kl 12-l 5 under juni-augusti.

8. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen den 2 juli i Ö Sallerup.

9. Bidrag har under året erhållits av Ö Sallerups forsamling och Horby kommuns kultur- och
fritidsnamnd.

10. Under sornmaren har 12 filr betat i parken och hjälpt till att hålla nere våixtligheten.
Fåren har tillhandahållits av Phiir Stefansson.



11. Föreningen har under året sökt "Mljöstöd for bevarande av biologisk mängfald i betes-
marker". Ltinsstyrelsen har avslagit vår ansökan med motiveringen att det är for tätt med träd i
parken och att denna inte lcunde anses vara betesmark. Föreningen har överklagat beslutet och
våintar nu på det slutliga avgörandet.

12.Vidvinterstormen i december -99 blåste calT träd omlarll i parken. Harry Olsson och
Berner Olofsson har under året arbetat med att såga upp och med hjälp av Ronny Risberg
transportera ut virket ur parken.

13. Samtliga broar i parken har forsetts med bräder for att underlätta framkomligheten och
undvika halkskador.

14.En ny tröskel har giutits i prästgårdens huwdentrd. Dränering har lagts ner låings präst-
gårdens framsida for att ftirhindra fortsatta fuktskador. Deszutom har ny singel spritts på
gårdsplanen. Vid detta tillftille var Nils-Erik Olsson behjalplig.

15. Ett inbrott i prästgården skedde under våren. liuvarna tog sig in via ett kåillarönster,
letade igenom hela huset, samt stal en del varor, som dock ej tillhörde föreningen. Polis-
anmåilan har giorts. Efter denna händelse har samtliga ytterbelysningar frrsetts med rörelsevakt
for att om möjligt ftirhindra fler inbrott.

16. Föreningen har under året mottagit en donation från Gulli Andersson i form av ett skrivställ
i silver. Skrivstället har tillhört prästen Knut Samuel Forsberg.

17. Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad vid 9 protokollförda möten: den 17
februari, 24 februari , 17 apnl,25 maj,20 juni, 5 juli, 16 juli, 29 augusti, 2 oktober.

Medlemsantal: 135 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 hjåilpt oss i viirt arbete ftir fortsatt forskning och dolarmentation om
Jöns Hendrikssoq prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

Östra Sallerup i mars 2001

För styrelsen

Ordforande


