
Verksamhetsberättelse 2018 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

 

Föreningen har 110 medlemmar (115 st år 2017). Styrelsen består av: Eva Grip ordf. Lena Ansebo
 v. ordf.  Gunilla Almqvist kassör,  Ann-Sofie Haraldsson sekr., Robert Frank, Tommy Svanberg och 
Lennart Sundqvist. Suppleant:  Gudrun Kristensson.    

Föreningen har följande kontaktpersoner med olika ansvarsområden: Parkarbete - Robert Frank.   
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 21 mars i Kulturhuset och besöktes av 21 medlemmar.
Utöver årsmötesförhandlingar berättade Ann-Sofie Haraldsson om Parken från 1800-talet till tidigt 
2000-tal. Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. 

- Föreningen har för 2018 fått 14 000 kr i verksamhetsbidrag från kommunen.
- För att åtgärda vägen ner till parken fick vi 11 000 kr i investeringsbidrag från kommunen.
- Föreningen beviljades 64 823 kr av Länsstyrelsen i kulturmiljövårdsbidrag. Detta var reserverat 
till grässlåtter och röjning, underhåll, uppbyggnad av dammvallen samt bidrag till att ge guiderna 
fika efter utfört uppdrag. I underhållet ingår att den långa spången oljats.
- På den nyanlagda dammvallen har det såtts gräs efter tillstånd från Länsstyrelsen.
- Får har betat i Parkens två södra kvarter under större delen av sommaren.
- Bidrag på 8 200 kr från Frosta Härads Hembygdsförening gjorde att vi kunde sätta fundament till 
en kommande bro.
- Städning har gjorts i parken både vår och höst.
- Stolparna som markerar stensättningarna i kompassen har bytts ut.
- Två områden i stora dammen har slagit med lie för att minska växtligheten.
- Föreningen har inför 2019 sökt nytt kulturmiljövårdsbidrag på 159 129 kr för parkens underhåll, 
lieslåtter i stora dammen, uppsättning av spång, bro och rastbord samt fika till guiderna.

- En ny guidekurs hölls i början av året.
- Från den 1 april till november har föreningen varje söndag kl 14.00  haft en guide på plats för att 
ta med besökare på en guidad tur som varar drygt en timme.
- Dessutom har 14 grupper guidats på annan tid. Av dessa är några s. k. Temaresor som 
administreras av Skånes Hembygdsförbund där Frosta Härads Hembygdsförening är ansvarig för 
resan i Mellanskåne. Ett stopp är i Östra Sallerup med bl.a. guidad tur i Parken. 
- Embla Träd har vid några tillfällen gjort det möjligt att 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. Två klasser kom detta år. De bjöds då på smakprov av1600-talsmat.
- Extra guidningar och tipspromenad har lagts in på Hembygdens Dag, Kulturhusets jubileum och 
Veteranljuddagen i Ö. Sallerup samt på den nationella Kulturarvsdagen och arrangemanget Tusen 
trädgårdar. Totalt har 699 personer guidats under 2018. Dessutom märker vi att många gör egna 
strövtåg i parken. 
- Vi har haft besök av personal från Kulturen i Lund och fått tips angående analyser.

- En studiecirkel startade förra året där 11 guider och andra medlemmar sydde 1600-talskläder att 



använda då parken visas samt vid marknadsföringstillfällen. Riksantikvarieämbetet betalade i 
december 2017 ut ett bidrag om 18 500 kr, främst till material, och största delen kom att användas 
under innevarande år. Den 23 april avslutades projektet genom en föreläsning av Handelsgillet på 
biblioteket om ”Kläder för vanligt folk”. Deltagarna visade då sina nysydda kläder. Till 
föreläsningen fick vi arrangemangsbidrag och 24 personer kom dit.  En ny studiecirkel med 6 
medlemmar har startat i höst för att fortsätta med att sy 1600-talskläder.
- Ett projekt med att levandegöra vår modell i utställningsrummet har påbörjats.
- Ett nytt 1600-talsarrangemang planeras inför 2019.

- Tillsammans med Hörby Naturvårdsförening har vi haft följande fyra arrangemang.
Den 17 april var det grodkväll med  limnolog Per Nyström från Ekoll AB. Närmare 30 personer 
deltog. Man hittade då större vattensalamander i den stora dammen. Detta gör att vi i fortsättningen
inte kan rensa den dammen under sommarhalvåret och vi får inte heller lov att plantera in rudor 
där.
Den 19 maj var det gökotta kl. 7.00 och fågelspaning med Gunnar Gunnarsson
Den 9 juni kl. 14.00 var det håvning av småkryp i vattnet i den stora dammen med Charlotta 
Lorenzon och Kajsa Åbjörnsson.
Den 25 augusti kl. 19.30 var det fladdermusspaning med Suzanne Schlyter.
Deltagarantalet på dessa tre aktiviteter varierade mellan 5 och 15. 

 - Den 14 juli kl.14.00 berättade Eva Karlsson, som driver Tilia Trädgård, om ätliga växter i 
Parken.  17 personer kom och till detta fick vi arrangemangsbidrag från kommunen.
 - Den 26 augusti var det bussutfärd till snapphaneland under ledning av Lars Lundberg. Det var 
deltagare både från vår förening och utifrån kommande, nästan 50 personer deltog.
- Söndagen den 21 oktober besökte 72 personer Bosjökloster där vi intog en måltid. Julia Bonde 
berättade om slottets 1600-talshistoria och om Leonora Christine, som var dotter till den danske 
kungen Christian IV och född året före Jöns Henriksson. Hon ägde slottet en tid tillsammans med 
sin man. Detta var ett samarrangemang med Frosta Härads Hembygdsförening.

- Vi har deltagit i följande arrangemang för att marknadsföra oss: Vårhelg på Linders Plantskola, 
Kulturkalaset i Hörby, grillkväll i Killhult, Kulturhusets julmarknad samt i Lund vid deras 
arrangemang om slaget vid Lund.
- Vi har varit på Hovdala slott och presenterat föreningen vid ett par av deras föreläsningar.
- Vi har deltagit i de träffar som kommunen ordnat under namnet Kreativ aktörsträff.

  Helene Engvald-Sivhed
  och Gunilla Almqvist



- Hörby kommun har spelat in en dokusåpa och en del filmades i parken och ett 10-tal av 
föreningens medlemmar var med där.
- Föreningen har en del böcker med anknytning till vår verksamhet. På hemsidan finns en 
förteckning och vi har systematiserat dem så att våra medlemmar har möjlighet att låna av dem.
- Vi har från kyrkan fått tillstånd att sätta upp en informationsskylt vid ryttmästare Randbecks 
gravhäll. Arbetet med att ta fram och bekosta skylten fortsätter.
- Kyrkan har sökt och fått pengar för att restaurera Jöns Henrikssons gravtumba under 2019.
- Föreningen är medlem i MittSkåne Turism, 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.  
- Vårt informationsblad om Parken och föreningen uppdateras löpande och dessa finns som tidigare 
tillgängligt på olika platser i Hörby. 
- Kommunens evenemangskalender är ett bra sätt att marknadsföra vår verksamhet. 
- Föreningen har annonserat i Magasinet Skåne.
- Vi har samarbete med både Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. 
- Vår hemsida och vår Facebooksida hålls uppdaterade.
- Vår verksamhet marknadsförs även på andra Facebooksidor.

…...........................................        …......................................      ….......................................
  Eva Grip ordf.     Lena Ansebo v. ordf.        Ann-Sofie Haraldsson sekr.

….......................................... …............................................          
Gunilla Almqvist kassör          Robert Frank                     

…........................................... …............................................
Tommy Svanberg Lennart Sundqvist

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/

