
Verksamhetsberättelse 2019 för
Föreningen Jöns Henrikssons Minne

 

Föreningen har 120 medlemmar (110 st år 2018). Styrelsen bestod av: Lena Ansebo ordf. 
Eva Grip v. ordf.  Gunilla Almqvist kassör,  Ann-Sofie Haraldsson sekr., Robert Frank, 
Tommy Svanberg och Lennart Sundqvist samt Ingrid Karlsson som suppleant första halvan av året. 

Föreningen hade följande kontaktpersoner med olika ansvarsområden: Parkarbete - Robert Frank.   
Guidning - Eva Grip. Arrangemang - Eva Grip. Parkens biologi - Lena Ansebo. 1600-talsmat - 
Yvonne Mortier samt Hemsidan - Ann-Sofie Haraldsson.
Därutöver har Agneta Anderberg Wennerholm ansvarat för gemensam marknadsföring av vår förening 
tillsammans med Kulturhuset och Radioföreningen. 

Årsmötet hölls den 26 mars i Kulturhuset och besöktes av 23 medlemmar.
Utöver årsmötesförhandlingar berättade Pia Sander från Skånes Hembygdsförbund om arbetet i 
parken när hon var volontär 1992 och 1993. Det har hållits 11 protokollförda styrelsesammanträden 
och därutöver flera andra möten med olika grupper för planering eller utvärdering.

- Föreningen har för 2019 fått 16 000 kr i verksamhetsbidrag från kommunen.
- Föreningen fick 158 859 kr från Länsstyrelsen i kulturmiljövårdsbidrag. Detta avser grässlåtter 
och röjning, förlängning av befintlig spång, byggande av bro ut till ön och rastbord där, slåtter i den 
stora dammen samt fika till guiderna efter sina guidningar. Dessa arbeten har nu utförts. Inför 2020 
har vi från Länsstyrelsen beviljats medel för löpande underhåll, slåtter i dammen och några mindre 
förbättringar som halkskydd på de äldre spängerna.
- Föreningen har av kommunen beviljats investeringsbidrag på 10 000 kr dels till röstförstärkare och
dels till material till att förbättra modellen i utställningsrummet.

Den nybyggda 
bron ut till ön. 
Till höger skymtar 
man rastbordet 
på ön.



- Får har betat i parkens två södra kvarter under större delen av sommaren.
- Under vintern 2018-2019 har en sycirkel hållits i studieförbundet Vuxenskolans regi. Deltagarna 
har sytt privata kläder i 1600-talsmodell.
- Vi utför aktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet.
- Fagning med att ta bort grenar i parken och löv från spången ägde rum den 13 april. 11 vuxna och 
2 barn deltog.
- Guidning har pågått varje söndag från april t.o.m. oktober och dessutom på lördagar i juli. 
Dessutom har ca 10 grupper guidats efter överenskommelse. Bland dessa finns Hörby kommuns 
kulturnämnd och ekonomiavdelning samt studenter från Alnarp som läser till landskapsarkitekter.
- Alla skolklasser inom Hörby kommun har erbjudits gratis guidning i samband med att man läser 
om 1600-talet i klass 5-6, men ingen klass besökte oss i år.
- Guidekursen hade detta år två deltagare men det resulterade inte i någon ny guide. En ny 
guidekurs planeras till våren och bidrag har beviljats från Länsstyrelsen till att bekosta den.
- Guidning kan nu också ske på engelska och vårt infoblad är översatt till engelska och detta finns 
på hemsidan. Dessutom finns information på tyska där.
- Skattjakt har pågått från 1 maj i form av att barn med hjälp av en karta kan leta upp trätulpaner 
med en bokstav på. Bokstäverna skall bilda ett ord och därefter får man välja en sak ur skattkistan. 
Ca 20 barn har deltagit under året.
- Tipspromenad har ordnats en gång per månad med frågor som anknyter till byns historia. Det blev 
inte så välbesökt som önskat.
- Trädklättring med rep och sele har ordnats av Embla Träd ett flertal gånger.
- En safari efter trollsländor hölls den 4 augusti tillsammans med Hörby naturskyddsförening under 
ledning av Magnus Billqvist. Ca 40 personer deltog.
- Det har ordnats en mindre resa till Gønge-marknaden i Lundby i Danmark den 18 augusti. 
Marknaden arrangeras av föreningen Svend Gønge.

- Ett 1600-talsarrangemang med öppen familjedag hölls den 15 september och med en intern dag 
för funktionärer dagen innan. Den interna dagen omfattade en föreläsning om snapphanar av Bo 
Knarrström i Östra Sallerups kyrka och en fest i Pärups bygdegård med underhållning av Erik Ask 
Uppmark och Anna Rynefors på kvällen med ett avslutande fackeltåg ner i parken där det bjöds på 
körsång. Söndagen bjöd på många olika aktiviteter som barn kunde prova på, som att gå på styltor, 
skriva med gåspenna, tvätta med klappträ, prova rustning och musta äpple. Olika hantverkare visade
bland annat hur man t.ex. spinner, tovar, drejar eller tillverkar rep av lindbast, dessutom sålde de av 
sina alster. Det var guidningar i parken och i kyrkan. I kyrkan var det gudstjänst, miniföreläsningar 
samt klädkavalkad. I arrangemanget medverkade föreningarna Svend Gønge, Skånes Caroliner, 
Christian IV:s hof samt Anoteket som satt upp musikteatern Järnviljan baserad på vad man kommit 
fram till genom släktforskning kring 1600-talet i Småland. Till detta fick föreningen följande 
bidrag: 20 000kr från Crafoordska stiftelsen, 28 000kr från Hörby kommun, 40 000kr från Clara 
Lachman, 25 000kr från Region Skåne, 25 000kr från Färs och Frosta Sparbanksstiftelse och
29 950kr från MittSkåne Utveckling. Många frivilliga gjorde olika arbetsinsatser och 45 av 
föreningens medlemmar var engagerade. Stark blåst och regn gjorde dels att vi fick ändra i 
planeringen och dels att besöksantalet blev långt färre än vi hoppats. Ca 250 besökare kom, 
inklusive barn och medlemmar som gick in gratis. Om vi inkluderar alla utställare och frivilliga så 
rörde sig ca 400 personer i området och dessa hade, enligt utvärdering, en bra upplevelse.
- Inför familjedagen har föreningen marknadsfört sig på många olika platser som Linders 
vårmarknad i Köinge, grillkväll i Killhult, Antikrundans TV-inspelning på Bosjökloster och Frosta 
Härads Hembygdsförenings familjedag på Ola Ols Museum i Killhult.

- Kyrkan har på vårt initiativ ombesörjt att Jöns Henrikssons gravtumbarester som finns på kyrkans
norrvägg har rengjorts så att bilder och texter syns tydligt. AB Stenkonservering Väst som utfört 
arbetet har även fyllt i de flesta texterna med svart färg.
- Ett arbete har påbörjats med att förnya modellen i vårt utställningsrum.



- Vi har deltagit i de träffar som kommunen ordnat under namnet Kreativ aktörsträff.
- Vårt informationsblad om Parken och föreningen uppdateras löpande och dessa finns som tidigare
tillgängligt på olika platser i Hörby. 
- Föreningen är medlem i MittSkåne Turism, Det gröna kulturarvet, Trädgårdsriket samt Skånes 
Hembygdsförbund genom vilket vi får person- och ansvarsförsäkring. Vi finns även med i 
Länsstyrelsens databas minnen.se/tema/platser samt bokningsbart i kalendern hos Visit Skåne. 
- Föreningen har annonserat i Östrabybladet, Magasinet Skåne och Skåne Gruppresan och Byanytt 
som kommer ut i Önneköpstrakten.
- Vår hemsida och vår Facebooksida hålls uppdaterade.
- Harald Gustafsson, historieprofessor i Lund, har skrivit en text om den danska kungafamiljen på 
Jens Henrichsens tid. Den väver på ett intressant sätt in Jens liv i hur kungahusets medlemmar levde
sina liv. Berättelsen finns som dokument på vår hemsida.
- Ett Instagramkonto har skapats och skall tas i bruk.
- Vår verksamhet marknadsförs även på andra Facebooksidor.

…...........................................        …......................................      ….......................................
Lena Ansebo  ordf.     Eva Grip 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, olika 
guidningar och det frivilligarbete som gjordes i samband med vårt 1600-talsarrangemang. 
Tack även för alla ekonomiska bidrag!

Styrelsen

https://minnen.se/tema/platser

