
Verksamhetsberättelse 2013 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Föreningen hade 81 medlemmar (71 st år 2012). Styrelsen bestod av: Göran Börjesson ordf, 
Lennart Wennerholm kassör, Ann-Sofie Haraldsson sekr.,  Stefan Wrang, Harriet Olsson Strange  
samt Kjell-Åke Espersson som adjungerad från Frosta Härads Hembygdsförening. 
Suppleanter: Göran Svensson som dessutom är vice ordf. Phär Stefansson och Ronny Risberg. 
Föreningen har fyra arbetsgrupper med respektive sammankallande: Parkgruppen - Magnus Jönsson. 
Utställning och forskning - Stefan Wrang. Guidning - Lennart Wennerholm. Arrangemang - Eva Grip. 
Därutöver ansvarar  Agneta  Anderberg Wennerholm för gemensam marknadsföring av vår förening 
tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen. Erbjudande om bokningsbara paket finns.

Årsmötet hölls den 20 mars i Församlingshemmet i Ö. Sallerup och besöktes av 20 deltagare.
Utöver årsmötesförhandlingar visades filmer dels från arbete i Parken på 1990-talet i samband ned 
volontärlägren och dels  från den högtidliga invigningen av utställningen på Hörby museum 1994.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Stefan Wrang har skrivit en artikel ”Parken och Prästen” som publicerats i Frostabygden - årsboken 
som utges av Frosta Härads Hembygdsförening. Den gick även ut med kallelsen till årsmötet 2013.

Guidekursen som påbörjades 2012 har resulterat i att det varit möjligt att guida i Parken varje 
söndag  kl.14.00 under tiden juni – september samt sista söndagen i oktober.
En ny guidekurs med 5 deltagare startade under hösten. Eva Grip är ledare för denna.

Den stora skylt som föregående år togs fram tillsammans med Ö. Sallerups Kulturhus och Radio-
föreningen har satts upp på grönområdet framför Kulturhuset under  Lennart Wennerholms ledning.

Den 15 mars gästade föreningens första ordförande Katarina Frost oss genom att först besöka 
Parken och därefter delta i en gemensam fika och diskussion  i Kulturhuset. 
Styrelsen har beslutat att utse henne och Harry Olsson till hedersmedlemmar i föreningen. 

Den 26 maj arrangerades en 1600-talsdag tillsammans med kyrkan, Hotspot Kölleröd och Frosta 
Härads  Hembygdsförening. Prästen Jan-Olof Jansson ledde mässan och läste en förkortad predikan 
som Haquin Spegel hållit på 1600-talet efter att Skåne blivit svenskt. Kören som övat på  psalmerna
sjöng dessa tillsammans med församlingen. Eftersom det var ihållande regn hölls även ett minnestal
till Jöns Henriksson inne i kyrkan. Detta hölls av Ann-Sofie Haraldsson och ackompanjerades av 
1600-talsmusik framfört av Christian V Drabant Garde från Danmark. Utanför kyrkan fortsatte 
därefter musiken och en minnesskylt som skänkts av Frosta Härads Hembygdsförening avtäcktes. 
Denna sitter på väggen på vapenhusets västra sida och Jöns Henrikssons grav är belägen därunder. 
Harriet Olsson Strange nedlade en vacker krans i de svenska och danska färgerna samt vitt för fred. 
Denna hade skänkts av CH-blommor i Hörby. Därefter kunde man titta på exercis som framfördes 
av Skånes Caroliner,  gå på guidad visning i Parken samt äta eller fika i Kulturhuset. Med var sin 
buss kom grupper från kamratföreningen Skånes Dragoner från Hässleholm och föreningen Svend 
Gønge från Danmark. Det totala antalet besökare var så stort att alla inte kunde få sittplats i kyrkan 
trots de extrastolar som fanns. Inför den här dagen ledde Harriet Olsson Strange en sykurs så att de 
som ville kunde sy tidstypiska kläder. Dagen uppmärksammades stort i media.

I samband med styrelsemötet den 9 juli bjöds alla i föreningen som medverkat i olika arbets-
uppgifter på smörgåstårta tillverkad av  Harriet Olsson Strange. Kyrkans medarbetare fick senare.
Den 10 augusti hölls en medlemsträff. Först var det information om föreningen och därefter visades 



utställningen. Sedan blev det samling i Parken där vi intog medhavd fika och delades in i tre 
grupper för guidning. Avslutning i Församlingshemmet med bildvisning från 1600-talsdagen. 
Den 17 augusti ordnades en resa till Svend Gøngemarknaden i Lundby på södra Själland. 
Den genomfördes med samåkning i egna bilar. 17 personer deltog och Eva Grip höll i detta.

I Parken har under våren mer grenar städats undan. Senare har arbetsgruppen satt upp ett elstängsel 
runt de två södra kvarteren. Detta har bekostats av markägaren och hans får har betat där i sommar. 
En ny grind har tillverkats av Per Persson från Ormastorp och satts upp. Nämnas kan att kläppen för
att stänga denna tillhandahållits av Göte Nilsson och att den suttit på en gammal dörr som inte 
längre skulle nyttjas  när han brukade dåvarande Prästlönebostället. Tre nya spänger har tillverkats 
av Göran Börjesson. Föreningen har av Länsstyrelsen beviljats 75 000 kr i Kulturmiljövårdsbidrag. 
Av detta har 30 000 gått till en arkeolog för att på plats följa arbetet och göra ett par provundersök-
ningar, framför allt av fångstdiket kring lusthusholmen, samt till att skriva en rapport. Resterande 
bidrag har använts till att rensa hälften av den största dammen och att transportera ut en del av det 
materialet. Dessutom har makrofossilprov tagits  till en kostnad av 5 000 kr och det har finansierats 
med medel som tidigare skänkts till föreningen av Frosta Härads Hembygdsförening. Analyserna är 
inte klara ännu men hittills har man bland annat hittat fjäll från någon art av karpfisk. 
Föreningen har sökt nya medel för att bl.a. fortsätta med rensning av dammen. 

Utställningen var i början av året bortplockad medan rummet renoverades och målades. Därefter 
håller den på att växa fram i ny skepnad under ledning av Stefan Wrang.

Som marknadsföringsmaterial uppdateras vårt infoblad om Parken och föreningen löpande. 
Agneta  Anderberg Wennerholm har tagit fram en folder som omfattar alla tre aktörerna i Östra 
Sallerup. Hon har även marknadsfört föreningarna aktivt via e-post  till ca 50 bussbolag. 
Föreningarna annonserar vidare gemensamt  på en Citykarta över Hörby. Dessutom marknadsfördes
vår förening på Viktoriamarknaden i Hörby av Eva Grip och Ann-Sofie Haraldsson. Hemsidan har 
fått en ny flik ”Dokument” där man bl.a. kan läsa arkeologens rapport. Dessutom har Bild-fliken 
fått undergrupper. Föreningen har tagit fram en logga, som finns överst på detta blad. Helén Lilja 
från Regionmuseet i Kristianstad har besökt oss och diskuterat hur man kan ta emot skolklasser. 
Det är bäst att börja med att få ut lärarna på en guidad tur. Kontakt har tagits med rektorn i området.

….........................................           …..............................................        …..........................................
Göran Börjesson ordf.          Ann-Sofie Haraldsson sekr.         Lennart Wennerholm kassör

…..........................................          …............................................          .….........................................
Stefan Wrang                      Harriet Olsson Strange                     Kjell-Åke Espersson adjung.


