
Verksamhetsberättelse 2017 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Föreningen har 115 medlemmar (98 st år 2016). Styrelsen består av: Eva Grip ordf.  
Tommie Henriksson v. ordf.  Gunilla Almqvist kassör,  Ann-Sofie Haraldsson sekr., Robert Frank, Lena
Ansebo samt Lise-Lott Hägg som adjungerad från Frosta Härads Hembygdsförening.    
Suppleant: Gunnel Nilsson. Extra resurs: Agneta Stefansson ordf. i Kulturhuset i Ö. Sallerup
Föreningen har följande kontaktpersoner med olika ansvarsområden: Parkarbete - Robert Frank.  
Utställning- Stefan Wrang, fram till hans frånfälle.  Forskning - Bertil Olofsson. Guidning - Eva Grip. 
Arrangemang - Eva Grip. Parkens biologi -Lena Ansebo. 1600-talsmat - Yvonne Mortier samt  
Hemsidan - Ann-Sofie Haraldsson.
Därutöver ansvarar  Agneta Anderberg Wennerholm för gemensam marknadsföring av vår förening 
tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen. 

Årsmötet hölls den 28 mars i Kulturhuset och besöktes av 31 medlemmar.
Utöver årsmötesförhandlingar berättade Gunilla Almqvist medryckande om Sallerups skvadron. 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. 

- Föreningen har för 2017 fått 14 000 kr i verksamhetsbidrag från kommunen.
- Vi har även fått  3 995 kr till en bildskärm att ha i utställningsrummet för att kunna ha bildspel där.
- Vi har dessutom fått arrangemangsbidrag till två olika föreläsningar (6 300 +2 500 kr), se nedan.
- Föreningen beviljades 55 000 kr av Länsstyrelsen i kulturmiljövårdsbidrag. Detta var reserverat 
till grässlåtter och röjning samt till dammrensning. Tyvärr kunde inte dammrensningen genomföras 
pga det regniga året. Dessutom har får betat i Parken under större delen av sommaren.
- Robert Frank har skött slåtter och röjningsarbeten.
- Dessutom har vi från Riksantikvarieämbetet sökt för Kulturarvsarbete till bro inklusive utsättning 
av fundament samt till spång. Detta har inte beviljats.
- Som Kulturarvsarbete har vi även hos Riksantikvarieämbetet sökt och fått beviljat 18 300 kr för 
material till och föreläsning om 1600-talskläder.
- Två nya skyltar har satts upp. En vid ingången till Parken som tagits fram och bekostats av 
Länsstyrelsen och en vid vägens början som vi själva bekostat.
- Föreningen har inför 2018 sökt nytt kulturmiljövårdsbidrag på 63 113 kr för grässlåtter och röjning
samt till dammrensning med en förhoppning om att vädret blir bättre så att det går att utföra.

I början av året  hölls en ny guidekurs och efter det har vi 13 guider.
Den 25 februari  hade vi först en gemensam upptäcktsfärd på Kulturen i Lund för att titta på miljöer
och föremål som visar 1600-tal. Därefter blev vi guidade på Historiska museet i deras utställning 
om konst under Peder Winstrups 1600-tal.
Den18 mars och 22 april var det vårstädning i Parken
Den 13 maj hade vi gökotta och Tommie Henriksson var ledare för olika lekar i Parken.
Den 25 maj blev 39 personer guidade av Stellan Persson först i Västerstad där snapphanar dödades 
1678 efter att de tidigare tillfångatagit prästen och låtit honom springa gatlopp och begärt lösen. 
Därefter guidades vi i Borst där slaget stod 1644 mellan svenskar och en bygdehär. 500 bönder och 
drängar dog. Detta var ett samarrangemang med Östraby Byaförening.
Från den 26 mars  har föreningen har varje söndag kl 14.00 till och med oktober ut haft en guide på 
plats för att ta med besökare på en guidad tur som varar ca en timme. Dessutom har några grupper 
guidats på annan tid. 
- Per Karsten från Historiska museet och Bente Eriksson från Botaniska Trädgården har besökt oss i
Parken. Likaså har även journalister, studerande från mastersprogrammet på Kulturvetarlinjen samt 
personal från Kulturförvaltningen guidats där. 
- Flera besökare har dessutom guidats vid modellen. 



- Möjlighet har funnits att vid några tillfällen via linor klättra upp i träden och se texten från ovan.
- Alla i klass 5-6 i Hörby kommun har erbjudits att komma på gratis guidning. I de årskurserna läser
man om 1600-talet.  Några pensionerade lärare i vår förening har tagit fram material anpassat för 
dem. I våras hade vi besök av 4 klasser och ca 75 elever guidades. De bjöds även på smakprov 
av1600-talsmat.
- Vi deltog i Hembygdens Dag i Ö. Sallerup och på den nationella Kulturarvsdagen med extra 
guidningar inlagda samt tipspromenad. Totalt beräknas 260-270 personer ha blivit guidade i år,  
men om vi haft fler fina söndagar så hade antalet säkert varit högre. Dessutom märker vi att många 
gör egna strövtåg där. 

Den 11 okt. startade studiecirkeln: Odla ruda? 10 personer deltar med Eva Grip som studieledare. 
Avsikten med studiecirkeln är att ta reda på om det är möjligt och lämpligt att ha rudor i dammarna. 
Göran Börjesson mätte därför vattendjupet i den stora dammen. Djupast var det i nordöstra delen 
och i april var det som mest 1,4 meter på en liten del. Lena Ansebo har provat på lieslåtter i en del 
av dammen, detta för att minska växtligheten.

    Göran Börjesson mäter
  djupet i den största 
  dammen.

Foto: Lena Ansebo

Den 9 nov. föreläste Anders Ödman i Pärups Bygdegård om Östra Sallerups socken, Frosta Härad 
och den skånska diagonalen under rubriken: Från istid till svensktid. Lättare historiskt inspirerad 
förtäring serverades. 61 personer kom och av dessa valde 8 st att bli nya medlemmar.
Den 6 dec. föreläste limnolog Per Nyström från Ekoll AB i Vuxenskolans lokaler i Hörby under 
rubriken: Rudor i parken – odling och biologisk mångfald. Det var en del i studiecirkeln  men öppen
för alla och smörgås med rökt fisk serverades. Ca 20 personer kom och vi fick genom den två nya 
medlemmar och ytterligare två genom själva studiecirkeln.
Den 7 dec. startade studiecirkeln om att sy 1600-talskläder med 10 deltagare och Eva Grip som 
studieledare. 

- Tidsmaskinen är en digital presentatör för besökare som vi håller på att  färdigställa, så att 
deltagarna kan gå runt och få information via en app i mobilen. Den skall inspirera till att gå en 
guidad tur senare.    
- Kyrkan har ansökt om KAE-bidrag för att restaurera resterna av gravtumban. Vi har initierat detta.
- Vi har deltagit i följande arrangemang för att marknadsföra oss: Linders Plantskola den 20-21 maj,
Kulturkalaset den 23 maj och Victoriamarknaden den 9 sept.
- Vi deltog deltog också i den julmarknad som ordnades av Kulturhuset i Östra Sallerup och även i 
den som var i Önneköp.
- Vi har fått tillåtelse att lägga ut en liten informationsskrift, en s.k. flyer,” Prästen och Peder 
Winstrup” på Historiska Museet och Botaniska trädgården i  Lund.



- Eva har föreläst för hela Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby och för detta fick vi ersättning.
- Föreningen är medlem i MittSkåne Turism, Skånska Akademins vänförening, Det gröna 
kulturarvet, Trädgårdsriket samt Skånes Hembygdsförbund genom vilket vi får person- och 
ansvarsförsäkring. Vi är även med  på hemsidan www.platser.se som Länsstyrelsen rekommenderat 
samt bokningsbart i kalendern hos Visit Skåne.  

- Som marknadsföringsmaterial uppdateras vårt infoblad om Parken och föreningen löpande och det
finns som tidigare tillgängligt på olika ställen i Hörby. 
- Föreningen har annonserat i Byanytt som kommer ut i Önneköpsområdet och i Östrabybladet.
- Dessutom är kommunens evenemangskalender ett bra sätt att marknadsföra vår verksamhet. 
- Föreningen annonserar tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen på Hörbys Citykarta.
- Vi har samarbete med både Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.
- På hemsidan läggs nytt material in såsom olika rapporter och tidningsartiklar, även äldre. En 
artikel om ”Fredriksborg och Hilleröd under 1600-talet” finns nu inlagd med många hänvisningar 
till andra dokument så att man kan leta vidare i källorna.
- Tidningen Byahornet har haft en trevlig artikel med rubriken: ”Den gåtfulla Präsgårdsparken”. 
Den finns numera på vår hemsida. Vi fick också drygt 30 exemplar som vi kunnat sälja och få 
inkomst på.
- Östra Sallerup med guidad tur i Parken är ett av stoppen i den Temaresa som Frosta Härads 
Hembygdsförening ordnat inför 2018. Den marknadsförs av Skånes Hembygdsförbund.
- På vår Facebooksida kommer det regelbundet in olika inlägg och vår annonsering där har ökat.
- Vår verksamhet marknadsförs även på andra Facebooksidor.
- Vi har deltagit i flera informationsmöten som erbjudits av olika aktörer.

…...........................................        …............................................      ….......................................
  Eva Grip ordf.     Tommie Henriksson v. ordf.        Ann-Sofie Haraldsson sekr.

….......................................... …............................................          
Gunilla Almqvist kassör          Lena Ansebo                     

…........................................... …............................................
Robert Frank Lise-Lott Hägg

Tack till alla Er som har gjort årets verksamhet möjlig bland annat genom allt arbete i Parken, 
guidningar och i samband med arrangemang. 
Tack även för alla ekonomiska bidrag!

Styrelsen

http://www.platsr.se/

