
Verksamhetsberättelse 2015 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Föreningen hade 93 medlemmar (78 st år 2014). Styrelsen bestod av: Göran Börjesson ordf.,  
Eva Grip v. ordf. Lennart Wennerholm kassör, Ann-Sofie Haraldsson sekr., Stefan Wrang, 
samt Kjell-Åke Espersson som adjungerad från Frosta Härads Hembygdsförening. 
Suppleanter: Göran Svensson, Tommie Henriksson och Ronny Risberg. 
Föreningen har fyra arbetsgrupper med respektive sammankallande: Parkgruppen - Göte Nilsson. 
Utställning och forskning - Stefan Wrang. Guidning – Eva Grip. 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 18 mars i Kulturhuset och besöktes av 20 medlemmar.
Utöver årsmötesförhandlingar visade Eva Grip en kort film från 1600-talsdagen och 
Stellan Persson berättade om slaget vid Borst som ägde rum 1644. 
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.

Föreningen har för 2015 fått 13 360 kr i verksamhetsbidrag från kommunen.
Eva har hållit en ny guidekurs som gjort det möjligt att ha guidning i Parken under sommaren. 
Prästskylten i plåt som vi fick förra året sätts upp vid guidningar.
Några gånger har det varit möjligt att via linor klättra upp i träden och se parken från ovan.
Den 15 augusti hade vi en bussresa med 20 deltagare till 1600-talsmarknaden i Lundby på Själland.
Den 12 september hölls Viktoriamarknaden i Hörby och vi hade ett bord tillsammans med 
Kulturhuset och Radioföreningen för att marknadsföra oss. 
Den 13 september hölls ett föreningsmöte som inleddes med att Ronny Risberg guidade i kyrkan 
och därefter berättade Göran Börjesson om Olof Randbeck och skvadronen under hans tid. Mötet 
beslöt att ändra stadgarna så att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen ökas med två och att antalet 
suppleanter minskas från tre till en. Randbeck var ryttmästare i två omgångar i Östra Sallerup.
Den 2 oktober gästade  Rickarums byateater Pärups bygdegård och spelade upp sketcher med 1600-
talet som utgångspunkt. Till detta beviljade kommunen 4 000 kr i arrangemangsbidrag. Det blev 
mycket uppskattat och det kom 54 personer varav 8 blev nya medlemmar.
Utställningsrummet har fått en skylt i fönstret med vår logga. Väggen rakt fram har nu målats 
mörkblå och på den hänger bl.a. en förstoring av Burmans karta från 1684.
Föreningen är sedan tidigare medlem i Linderödsåsens Turism och dessutom nu även medlem i 
Skånska Akademins vänförening, Det gröna kulturarvet, Trädgårdsriket och Skånes Hembygds-
förbund. Genom det senare får vi dels använda deras resurser och kontaktnät och dels deras person- 
och ansvarsförsäkring. Vi har vidare gått med i Skånska Dagbladets satsning 100 ord, kalendern hos
Visit Skåne och hemsidan www.platsr.se som Länsstyrelsen rekommenderat. 
Frosta Härads Hembygdsförening marknadsförde vårt arbete i sitt utskick.
Genom företaget Nordic Travel AB kan man numera där boka guidning för grupper.
Vi har haft olika kontakter med historiska institutionen i Lund och Alnarps lantbruksuniversitet.  Ett
förberedande internt möte har hållits med diskussion om hur man kan vidareutveckla kontakterna.

Under våren genomfördes två arbetsdagar i Parken.
Föreningen beviljades 150 000 kr av Länsstyrelsen i kulturmiljövårdsbidrag. För att det skulle 
fungera med betalningarna har vi först tvingats låna den summan i bank. Av detta har drygt 13 000 
gått till  arkeologisk undersökning och rapporten därifrån. Kanalen är nu färdigrensad runt kvarteret
med kompassen. Vid lusthusholmen har det rensats ca en halv meter djupt i diket åt söder, öster och 
norr. Åter väster rensades det i fjor så därför går nu vattnet ända fram till holmen. Dessa diken var 
från början djupare men dels ur hållfasthetsaspekt och dels för framtida möjligheter att ta prov där 
beslöts det att inte göra dem djupare nu. Fem nya broar varav en längre med grind har tillverkats. 

http://www.platsr.se/


Ca 30 meter däckspång har lagts längs med dammen mellan de båda kvarteren åt norr. Allt i ek och 
försett med sarg och räcken. Tre soffor och två rastbord har tillverkats i alm. För dessa arbeten har 
förutom inlejd snickare även frivilliga bidragit med drygt 40 dagsverken. 
Ena skylten i Parken har förnyats. 
Föreningen har sökt nytt kulturmiljövårdsbidrag på 194 000kr inför 2016.

Föreningen kontakter för att försöka rädda Olof Randbecks gravhäll utanför kyrkan har ännu inte 
lett någon vart.
Som marknadsföringsmaterial uppdateras vårt infoblad om Parken och föreningen löpande och det 
finns som tidigare tillgängligt på olika ställen i Hörby. 
Föreningen annonserar tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen på Hörbys Citykarta.
Utöver guidningarna på söndagarna har även några  grupper guidats.
På hemsidan läggs fortlöpande nytt material in såsom olika rapporter och tidningsartiklar.
På Facebook kommer det in olika inlägg. 
 

….........................................           …..............................................        …..........................................
Göran Börjesson ordf.          Eva Grip v. ordf.         Ann-Sofie Haraldsson sekr.

        

…..........................................          …............................................          .….........................................
Lennart Wennerholm kassör          Stefan Wrang                     Kjell-Åke Espersson adjung.

       Tack till alla som på olika sätt bidragit till att vår
      förening har kunnat ha en sådan verksamhet.


