
Verksamhetsberättelse 2021 för 

Föreningen Jöns Henrikssons Minne 
 

    
Föreningen kunde inte hålla sitt årsmöte i början av året på grund av pandemin. Det hölls i stället den  

5 juni i Kulturhusets trädgård och besöktes av 17 medlemmar. Föreningen har 84 medlemmar, varav  

3 hedersmedlemmar. Under årsmötet fick styrelsen följande sammansättning: Ann-Sofie Haraldsson 

ordf.  Eva Grip v. ordf.  Göran Vancsa kassör, Lennart Hansson sekr.  Robert Frank, Tommy Svanberg, 

Ingrid Bromander och samt Krister Wiengren som suppleant.  

 

Föreningen har haft följande kontaktpersoner med olika ansvarsområden: Parkarbete - Robert Frank.   

Guidning, arrangemang och marknadsföring - Eva Grip. Parkens biologi - Lena Ansebo. 1600-talsmat 

- Yvonne Mortier. Utställningsmodellen - Gunilla Almqvist samt Hemsidan - Ann-Sofie Haraldsson. 

 

Det har under året hållits 11 protokollförda styrelsesammanträden, varav fyra digitala möten via 

Zoom.  

- Under våren har föreningen skickat ut brev till boende i närområdet, med erbjudande att teckna   

medlemskap och få en gratis guidning i parken för valfritt antal deltagare. Detta erbjudande om  

gratis guidning i parken för vänner och bekanta har också erbjudits befintliga medlemmar. 

- Föreningen har för 2021 fått 18 000 kr i verksamhetsbidrag från Hörby kommun. Som mot- 

prestation skulle vi bland annat öka samarbetet med Hörby Radioförening och Kulturhuset. Under 

året har vi genomfört 2 st. gemensamma möten med nämnda föreningar, samt att vi deltog vid  

Kulturhusets julmarknad den 20-21 november. 

- Tidigare beviljat evenemangsbidrag om 15 570 kr för 2020, har vi fått tillstånd till att överföra till 

evenemang detta år. Tyvärr har vi ej kunnat genomföra de planerade evenemangen med en 

släktteater samt föreläsning av Dick Harrison. Under året har vi genomfört tre käpphäst-

arrangemang. Den första gången den 6 juni i samband med Kommunens nationaldagsfirande då 

barn fick prova färdigtillverkade käpphästar. Den andra gången den 18 juli tillverkades nya 

käpphästar av styrelsemedlemmar, samt att den 22 augusti kunde käpphästarna provas av barn i 

parken, Östra Sallerup.   

 

 
En bild från parken vid käpphästarrangemanget den 22 augusti.  Foto Ann-Sofie Haraldsson 



 

- Skattjakt har från påskhelgen och framåt pågått 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 fick man denna 

sommar en gratis glass på Önneköps bageri eller när det är specialarrangemang välja en sak ur 

skattkistan.  

- Farmartjänst i Höör har under året skött skötseln i parken. Föreningen fick 74 003 kr från 

Länsstyrelsen i kulturmiljövårdsbidrag. Detta avser gräs-slåtter och röjning, slåtter i den stora 

dammen, uppsättning av nät som halkskydd på den nya spången och bron ut till ön samt oljning av 

de gamla, hållande av ny guidekurs samt fika till guiderna efter sina guidningar. Av kommunen har 

vi beviljats förlust-täckningsbidrag till detta så att vi inte själva behöver ligga ute med pengarna. 

Inför 2022 ansöker vi hos Länsstyrelsen för motsvarande åtgärder. 

- Fagning med att ta bort grenar och löv i parken, samt att spika fast nät på spänger, ägde rum den 

17 april. 8 personer deltog. Under året har också spänger inoljats i lämplig omfattning. 

- Får har betat i parkens två södra kvarter under större delen av sommaren. 

- Guidning har pågått varje söndag från april t.o.m. oktober, och dessutom har ett par grupper 

guidats. Totalt har ca 170 personer lyssnat på informationen om parken och dess bakgrund. 

- 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. 

- Den nya utställningsmodellen som blev klar 2020 har varit övertäckt stora delar av året eftersom 

styrelsen beslutade att den skulle visas och guidas kring först, efter att den var invigd. Styrelsen 

planerade för en invigning skulle kunna genomföras först då pandemin skulle tillåta det. 

Landshövding Anneli Hulthén förrättade invigningen, som genomfördes den 15 september och 

besöktes av 44 deltagare samt 6 funktionärer. Musikerna Erik Ask-Uppmark/Anna Rynefors spelade 

och sjöng, samt Anders Ödman, Helen och Ulf Sivhed berättade om framtagning av modellen. 

Gunilla Almqvists berättelse om sitt arbete lästes upp eftersom hon var sjuk. Samtidigt 

tillkännagavs att arkeolog Anders Ödman blivit hedersmedlem i föreningen. Innestående pengar för 

uteblivna arrangemang kunde användas vid invigningen. 

 Anneli Hulthén inviger den nya modellen 

Foto: Lisbeth Persson



- En grupp styrelsemedlemmar och guider besökte några veckor senare residenset inbjudna av 

landshövdingen. Deltagarna fick även en guidad historisk tur i centrala Malmö av Eva Grip och 

Yvonne Eliasson- Mortier. 

- Under sista delen av hösten har föreningen inbjudit till en studiecirkel om en by på 1600-talet. 

Intresset var stort och deltagarna fick indelas i två grupper, av Eva Grip som leder studiecirklarna. 

Grupperna har påbörjat cirklarna. 

- Den 9 december fick vi besök av Skånes Hembygdsförbund som informerade oss om deras 

aktivitet Arkeologiklubben. 

- Från Region Skåne finns det möjlighet att söka utvecklingsbidrag. Inför detta har delar av 

styrelsen i december träffat Aja Guldåker, Kulturen angående vad de kan erbjuda dels kring en 

förundersökning om uppbyggnaden av 1600-tals-parken i Östra Sallerup och om Jöns Henrikssons 

historia och dels kring direkta undersökningar. 

 

- Vårt informationsblad om parken och föreningen uppdateras löpande och detta finns som tidigare 

tillgängligt på olika platser i Hörby. Medlemmar i styrelsen har under våren även utdelat 

informationsbladet i delar av centrala och nordöstra Skåne. 

- Vår hemsida har bytt skepnad och finns numera som en del av Hembygdsförbundets databas och 

den hålls uppdaterad liksom vår Facebooksida. 

- Föreningen har annonserat i Östrabybladet, Byanytt som ges ut i Önneköp, Magasinet Skåne, 

Skåne Gruppresan, Frosta Härads Hembygdsförenings årsbok Frostabygden samt på riktade 

Facebooksidor. Vår verksamhet marknadsförs även på andra Facebooksidor. 

- Föreningen är medlem i MittSkåne Turism, Det gröna kulturarvet, Trädgårdsriket samt Skånes  

Hembygdsförbund genom vilket vi bl.a. får person- och ansvarsförsäkring. Vi finns även med i 

Länsstyrelsens databas minnen.se/tema/platser samt bokningsbart i kalendern hos Visit Skåne.  

- Gravtumbaresternas skötsel, att årligen spraya dem med etanol, har utförts.  

- Våra kulturaktiviteter utför vi i samarbete med Studiefrämjandet 

 

 

 

…...........................................         …......................................      …....................................... 

Ann-Sofie Haraldsson ordf.  Eva Grip v. ordf.   Lennart Hansson sekr. 

 

 

…..........................................  …............................................           

Göran Vancsa kassör            Robert Frank                       

 

 

…...........................................  …............................................ 

Tommy Svanberg   Ingrid Bromander   

 

Tack till alla Er som har gjort årets verksamhet möjlig bland annat genom allt arbete i Parken, olika 

guidningar och annat frivilligarbete som gjorts. 

Tack även för alla ekonomiska bidrag!  

 

/Styrelsen 

https://minnen.se/tema/platser

