
Verksamhetsberättelse 200 L
Föreningen Jöns Hendrikssons Minne frr for verksamhetsåret 2001 avge foljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Törnqvist, ordforande, Phär Stefansson, vice ordforande,
Helene Gustafsson, kassöq Berner Olofsson, sekreterare, och Åke Thunberg, vice sekreterare.
Suppleanter har varit Dan Gustafsson, Britt-Marie Wall och Cecilia Thunberg.

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

Föreningen har under året arbetat enligt foljande:

l. Föreningen har en egen hemsida med information om foreningens verksamhet, prästgårds-
parken, 16OO-talsgudstjänsten och Sallerups skvadron. Adressen till hemsidan är:
www.algonet.sd-hgus.

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

3. Inget försök att anordna något volontärläger gjordes under året utan det blev istället
foreningens styrelse som fick genomftira de arbetsuppgifter som skulle utforas i parken och
prästgården.

4. Urrdq några varma-veckor i juli fortsatte llarry Olspon,Serner.Olc$sqn,ocl+G:rstaf
Törnqvist arbetet med att skrapa bort plastfiirgen från ytterligare ett antal fonster i prästgården
och måla dessa med linoljefiirg.

5. Söndagen den 5 augusti ägde 1600-talsgudstjänsten i Ö Sallerups kyrka rum ör sjunde
gången i rad. Även i år under ledning av kyrkoherde Undine Hellström. Många forsamlingsbor
deltog i gudstjänsten, varav åtskilliga var klädda i tidsenliga kläder.

6. Utställningen "Prästen, parken och skvadronen" i prästgården har varit öppen vade söndag
kl I 3-l 6 under juni-augusti.

7. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen den I juli i Ö Sallerup.

8. Bidrag har under året erhållits av Ö Sallerups örsamling och Hörby kommuns kultur- och
fritidsnämnd.

9. Under sorrmaren har ett antal fär betat i parken och hjtilpt till att häla nere våixtligheten.
Fåren har tillhandahållits av Phiir Stefansson.

10. Föreningen har under året sökt "Milj<lstod ör bevarande av biologisk mångfald i betes-
marker". Länsstyrelsen har avslagit vår ansökan med motiveringen att det är fror tätt med trad i
parken och att denna inte kunde anses vara betesmark. Föreningen överklagade beslutet men
det slutliga avgörandet innebar ett definitivt avslag.
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