
 

Nyköpings Hembygdsförenings medlemmar kallas till 

Årsmöte i Nyköpings hembygdsförening  

Den: 22 februari 2020 kl.16.00 -se program 
 

 

Plats: Stadsvakten – Nyköpings Kulturarvsmuseum, Västra Kvarngatan 

54, Nyköping.  

 

• 14.00 Bildgruppen visar Nyköpingsbilder   

Medlemmar i Nyköpings Hembygdsförening fri entré. 

 

• 16.00Årsmöte. 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på Nyköpings hembygdsförenings 

hemsida.  

Välkomna!                                                                                           

  

 

 

 

Vänligen medtag årsmöteshandlingarna till årsmötet 

V.G.V 

 

Västra Kvarngatan 54 

Nyköping  

 



 Förslag på dagordning  

 

1. Mötets öppnande                                                         

2. Val av ordförande att leda mötet                                     

3. Val av sekreterare för mötet                                      

4. Godkännande av dagordning                                              

5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst                       

6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare                      

7. Verksamhetsberättelse                                                  

8. Ekonomisk                                                                               

9. Revisionsberättelse                                                           

10. Fastställande av resultat-och balansräkning.              

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                             

12. Verksamhetsplan 2020 (program 2020)                                  

13. Val av ordförande  

14. Val tre ordinarie ledamöter på två år  

15. Val av en suppleant på två år  

16. Val av två revisorer  

Val av sammankallande 

17. Val av ombud till Sörmlands hembygdsförbunds stämma 

18. Val av valberedning.  

17. Fastställande av årsavgift    

18. Förslag från styrelsen 

19. Motioner från medlemmar  

20. Övriga frågor 

21. Avslutning                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nyköpings Hembygdsförening 

Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen för Nyköpings hembygdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse 

för 2019. 

Styrelsen 2019 

Ordförande Eva Andersson, vice ordförande Bengt Sjögren, sekreterare Eva Rosell Henryson, 

kassör Lars Andersson. 

 

Ordinarie ledamöter: Mats Johnson, Siv Lindeborg, Carl Gedda                                   

Suppleanter: Gudrun Engquist, Hans Karlsson 

Revisorer: Ulla-Britt Larsson, Jan-Eric Carlsson 

Valberedning: Fredrik Lindeborg, Eric Midfalk 

 

Sammanträden och årsmöte 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden samt ett protokoll 

från årsmötet och ett från det konstituerande styrelsemöte. 

Medlemsutveckling:  Nyköpings hembygdsförening började året med 350 medlemmar och 

hade 410 medlemmar vid årets slut. 

 

Program: Nyköpings hembygdsförening har anordnat 37 program under året förutom alla 

utställningar och årsmötet. -Se nedan. 

 

 

V.g.v. 



Den 26 januari, var det föredrag av Hans Karlsson under rubriken ”Så mins jag min 

ungdoms Nyköping” i Stadsvakten. 

 

Den 2 februari, var det föredrag av journalisten Tommy Kägo på SN under rubriken ” 

Skandalerna i Vita huset” i Stadsvakten. 

Den 9 februari, var det årsmöte i Nyköpings hembygdsförening som inleddes av föredrag av 

Kalle Bäck under rubriken ”Den besvärliga svärmodern myt eller verklighet”. i Stadsvakten. 

Den 2 mars, berättade och sjöng Bengt Peder Olrog om Ulf Peder Olrog i Stadsvakten 

 

Den 9 mars, visade Magnus Höjer Nyköpingsfilmer från 1900-talet i Stadsvakten. 

Den 23 mars, berättade Bernt Brunelius i Stadsvakten om Brunelius Måleri som har målat 

sedan 1945. 

Den 24 mars, var det Nordiskt Gästabud i Odd Fellow lokalen med rundvandring och 

föredrag av ’Göran Hedin. Ett samarrangemang med föreningen Norden 

Den 30 mars, visade Bildgruppen Nyköpingsbilder i Stadsvakten 

Den 6 april, berättade Anne-Marie Karlsson om Fogelstadskvinnorna och Medborgarskolan 

vid Fogelstad i Stadsvakten. 

Den 13 april, var det föredrag i Stadsvakten av Göran Hedin och Håkan Groop som bl.a. 

berättade om stadens äldsta hus och hur de utvecklats och bebotts efter det att ryssarna brände 

staden 1719.  

Den 27 april, var det föredrag i Stadsvakten av Inge Frisk om samisk identitet, kultur, historia 

och framtid. Detta var ett samarrangemang med föreningen Norden. 

Den 30 april, Valborgsmässoafton var det traditionellt Valborgsmässofirande vid 

Nyköpingshus med sång av W6-kören, vårtal av kyrkoherde Lars Viper. 

Den 9 maj, Stadsdelsvandring med Eva Rosell Henryson som guide under rubriken ” från 

station till station i 1900-talets spår”. 

Den 18 maj, på turistahemmadagen berättade Tord Vejdal om vattenverken utmed Nyköpings 

ån i Stadsvakten.                                                                                                                       

Den 18 maj, på Turista Hemmadagen deltog Nyköpings hembygdsförening tillsammans med 

Stadsvakten med en utställning på Stora torget i Nyköping.                                                              

Den 18 maj, var det stadsvandring med Eva Rosell Henryson. 

Den 20 maj, var det Forntidsvandringar för integration i Brandkärr ett samarbete med 

Länsstyrelsen i Sörmland. Där bl.a. Bengt Sjögren från Nyköpings hembygdsförening 

berättade om Gustaf Adolfs gruvan. Samarrangemang med Länsstyrelsen. 

Den 23 maj, var det stadsvandring längs Storgatan i Nyköping. Assar Alexandersson 

berättade om människor och verksamheter. 



Den 24 augusti, var det kyrkogårdsvandring på västra kyrkogården med Eva Rosell 

Henryson. 

Den 28 augusti, var det gruvvandring vid Hållet med Bengt Sjögren som berättade om bl.a. 

Gustaf Adolfs gruvan 

Den 30 augusti, var det Stenkulla torpets dag med elever från Stenkulla skolan. Där bakades 

det bröd på öppen häll och eleverna fick höra om livet på Stenkullatorpet från förr. 

31 augusti, hade Nyköpings hembygdsförening utflykt till Julita herrgård med guidad visning 

för våra medlemmar i Nyköpings hembygdsförening. 

Den 1 september, var det Forntidsvandringar för integration i Brandkärr ett samarbete med 

Länsstyrelsen i Sörmland. Där bl.a. Eva Andersson från Nyköpings hembygdsförening 

berättade om Gustaf Adolfs gruvan. 

Den 6 september, var det Vikingaliv i Släbro med 78 elever från Släbroskolan som studerar 

Vikingatiden. Vid runstenarna bakade man bröd på öppen eld, grillade äpplen smakade på 

ärtsoppa och fick lyssna på Lasse Lindberg som berättade bl.a. klädsel på Vikingatiden och 

självklart så var han utklädd till Vikingahövding.   

 

Den 8 september på Kulturarvsdagen var temat konst och underhållning.  Eva Andersson 

berättade 0m Cirkus Qscars en Nyköpingscirkusen som existerade i 10 år (1946–1956). 

Den 14 september, berättade Hans Nilsson om Gert Fredriksson i Stadsvakten. 

Den 21 september, berättade Bengt Klasson och visade film i Stadsvakten om Nunnebanan i 

Stavsjö. 

Den 28 september, berättade Håkan Larsson om Hellmanska gårdens 300-årga historia. 

Den 5 oktober, var det föredrag i Stadsvakten av Kurt Nilsson och Erik Lindeberg om 

ABECE under 100 år. 

Den 6 oktober, Franciskusdagen firades på Rosenkälla kulle, Carl Gedda gick 

stadsdelsvandring och lekfrämjandet deltog från Nyköpings hembygdsförening. Ett samarbete 

med Svenska kyrkan i Nyköping. 

Den 12 oktober, Bildgruppen visade Nyköpingsbilder i Stadsvakten. 

Den 19 oktober var det LitterArt gästabud med Anna-Karin Palm som berättade om sin bok 

om Selma Lagerlöf i Stadsvakten.  

Den 19 oktober gick Eva Rosell Henryson stadsvandring i Maria Gripes spår 

Den 9 november, berättade Kerstin Örnberg om Anna-Lisa Säfströms broderisamling i 

Stadsvakten. 



Den 16 november, var det föredrag av Solveig Preimer under rubriken ”mina minnen från 

Östra Storgatan”. 

Den 27 november, var det traditionell Grötfest för 80 plus i Nyköpings hembygdsförenings 

regi på restaurangskolan. Det bjöds på underhållning av Good Fellows och deras medhjälpare 

Hans Karlsson berättade om musiken de spelade. Därutöver bjöds det på vackra sånger av 

lucia med tärnor.  

Den 1 december, den första advent hade Nyköpings hembygdsförening en välbesökt 

julmarknad i kulturarvsmuseet Stadsvakten. Där kunde man lyssna till Nyköpingshus 

Spelmansgille och dansa runt julgranen med Folkdanslaget på Nyköpingshus. Lekfrämjande 

lärde ut gamla lekar och hade välbesökt sagohörna.  

Den 13 december, var det Nordiskt Gästabud ett samarrangemang Föreningen Norden och 

Nyköpings hembygdsförening i NK-villan med julbord, luciatåg och intressant föredrag av 

Anna-Lena Pocock Bergström om sörmländsk julmat och nordisk julmat.  

Årsmöten Södermanlands Hembygdsförbund  

Eva och Lars Andersson har representerat Nyköpings hembygdsförening på årsmötet på 

Sörmlands museum där hembygdsförening fick mottaga gratulationer som den 

medlemsförening som ökat mest i medlemsantal under 2019. 

 

 

Övrigt 

Nyköpings hembygdsförening har sin permanenta lokal i Stadsvakten Nyköpings 

Kulturarvsmuseum. Föreningen ansvarar för Gert Fredrikssons prissamling, vi äger föremål 

samt skolmöbler i det gamla skolmuseet, samlar och dokumenterar genom att filma föredrag, 

ansvarar för film-och föreläsningssalen i Stadsvakten, visar bildspel och Nyköpingsfilmer från 

1910–2019 och arrangerar föredrag på berättarlördagar i Stadsvakten. 

 

Ett stort tack 

Riktas till alla medlemmar som besökt våra aktiviteter, till alla som guidat och vaktat i 

Kulturhuset Stadsvakten, hjälpt till med att baka, koka kaffe och kaffeserveringen, gjort 

snittar, lagat korngryn och fläsk. Arbetat med att se till att det finns program under året. 

Arbetet med marknadsföring, haft kontakter med närstående föreningar, hjälpt till vid 

arrangemang och deltagit i all annan praktisk verksamhet. Utan den stora hjälpsamheten, 

omtanken och goda viljan som finns skulle inte vår förening vara det den är.  

 
Nyköping januari 2020 

 

Eva Andersson          Bengt Sjögren         Eva Rosell Henryson                  Lars Andersson                

                          

Carl Gedda         Siv Lindeborg        Mats Johnson        Gudrun Engquist              Hans Karlsson 


