
Verksamhetsberättelse 2006

Föreningen Jöns Hendrikssons Minne får för verksamhetsåret 2006 avge följande berättelse.

Styrelsen har bestått av Magnus Jönsson, ordf(irande, Gustaf Törnqvist, vice ordftirande,
Helene Gustafsson, kassör, Phiir Stefansson, sekretetare samt Bengt Bergman, ledamot.
Suppleanter har varit Karin Israelsson 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 ftiljande:

1. Föreningen har en hemsida med information om föreningens verksamhet, prästgårds-
parken, 1600-talsgudstjänsten och Sallerups skvadron. Hemsidan har uppdaterats något under
året. Adressen till hemsidan iir: www.algonet.se/-hgus.

2. Medlemmar i ftireningens styrelse har under året genomfiirt visst röjningsarbete i
prästgårdsparken.

3. Föreningens verksamhet finns i O Sallerups kulturhus dåir föreningen hyr lokaler.
Utställningen "Prästen, parken och skvadronen" finns utställd i föreningens lokaler i
kulhirhuset och har varit öppe.n varje lördag och söndag under juni-augusti. Föreningens
verksamhet är nu samlad i ett rum på första våningen. Detta arrangemang medför att hela
utställningen nu iir mer lätttillgänglig ftir besökare och dessutom bidrar den reducerade
hyreskostnaden till att ftireningens ekonomi är något bättre.

4. Föreningen deltog i arrangemanget "Hembygdens Dag" söndagen den2 juli i Ö Sallerup.

5. Under aret har olika grupper besökt utställningen om Jöns Hendriksson och parken i
kulturhuset dfu Phfu Stefansson berättat om verksamheten. Flera av dessa grupper har också
besökt prästgårdsparken.

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

7. Under sommaren har ca 40 ftn betat i parken och hjälpt till att hålla nere växtligheten.
Fåren har tillhandahållits av markägaren Magnus Jönsson.

8. Den 7.e november gjorde Internettidningen Nyhetskanalen ett reportage om Jöns

Hendrikson och parken

9. Föreningen deltog i Julmarknad i Kulturhuset den 25 och 26 november.

10. Stora planer finns för att sätta igång studiecirklar och en restaurering av Prästgårdsparken
Föreningen med dess medlemmar besitter en oerhörd kunskap och kompetens. Tanken är att
vi med gemensamma krafter skall fa igång forskningen kring bygden och Jöns Hendriksson



igen. Karpodling, att göra en ny hemsida dtir historien om byn kan spridas, att sy kläder från
förr, att spela upp ett folklivsspel fran ftlrr som handlar om byns historia ar nägra idder om vad
man kan sätta igång med. Det pågår en dialog med länsstyrelsen och en förhoppning åir att en
restaurering kan inledas. Ett företag som anlägger dammar och våtmarker har gjort ett besök i
parken. De har gjort en preliminiir bedömning av vad det kostar att återskapa dammar och
kanaler i parken.

11. Föreningens årsmöte avhölls söndagen 10 septemb er 2006 i kulturhuset i Ö Sallerup.
Styrelsen har under verksamhetsåret varit samlad vid fura tillftillen: den12 augusti, denT
oktober, den 18 november, och den 20 januari.

Medlemsantal: 63 st. Den ekonomiska ställningen framgår av kassörens rapport.

Till sist vill Föreningen Jöns Hendrikssons Minne och dess styrelse framftjra ett tack till alla
som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt arbete för fortsatt forskning och dokumentation om
Jöns Hendriksson, prästgårdsparken och Sallerups Skvadron.

Ö Sallerup i februari 2007
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Magnus Jönsson


