
Verksamhetsberättels e 2402
Föreningen Jöns Hendrikssons Minne {ilr for verksamhetsäret2}l? avge foljande berättelse.

Styrelsen har bestått av Gustaf Törnqvist, ordforande/interim, Phär Stefansson, vice

oräflorande, Helene Gustafsson, kassör, Äke Thunberg, sekreterare samt Britt-Marie Wall.

Suppleanter har varit Beng1 Bergman, Dan Gustafsson, och Cecilia Thunberg'

Owe persson och Göran Börjesson har varit revisorer med Agneta Stefansson och Karl-Gustaf

Svantesson som suPPle anter'

Föreningen har under året arbetat enligt foljande:

l. Föreningen har en egen hemsida med information om foreningens verksamhet, prästgårds-

parken, tOOO-talsgudstjiinsten och Sallerups slwadron. Adressen till hemsidan är:

www. algonet. se/-hgus.

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

hitta dit.

3. Inget forsök att anordna något volontåirläger giordes under året utan det blev istallet

foreni-ngens styrelse som fick genomfora de arbetsuppgifter som skulle utforas i parken och
prästgården.

4. Söndagen den 2l juli ägde 1600-talsgudstjänsten i Ö Sallerups kyrkl rum for åttonde året i

rad. Ävenl år under ledning av kyrkoherde Undine Hellström. Många forsamlingsbor deltog i
gudstjåinsten, varav åtskilliga var kladda i tidsenliga kläder.

5. Utställningen "Prästen, parken och skvadronen" i prästgården har varit öppen varje lördag

kl 13-16 under juni-augusti.

7. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen denT juti i Ö Sallerup.

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

9. Under sornmaren har ett antal fiir betat i parken och hjälpt till att hålla nere viixtligheten.
Fåren har tillhandahållits av Phär Stefansson.

10. Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad vid 2 protokolllorda möten: den 5 maj,

23 november. Styrelsen har dessutom varit sanrlad vid några icke protokollforda möten bl a i

samband med besiktning av prästgården den 18 juni.

Medlemsantal: 100 st. Den ekonomiska ståillningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Foreningen Jöns Hendrikssons Minne och dess styrelse framföra ett tack till alla
som på ett eller annat sätt hj,ilpt oss i vårt arbete lor fortsatt forskning och dokumentation om
Jöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.



Ostra Sallerup i mars 2003

Phär Stefansson
Ordforande/interim Vice ordforande

För styrelsen


