
Skedevi Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har haft följande sammansättning från årsmötet den 14 april 2019:
Ordförande Bert Hellman, Vice ordförande Majvor Ericsson,
Kassör Ronny Ericsson, Sekreterare Ulla Köhler
Ordförande, kassör och sekreterare utgör styrelsens arbetsutskott (AU)
Övriga ledamöter: Kerstin Ericsson, Sixten Karlsson, Anders Bäckman
Suppleanter:Agneta Lundström,  Åke Pettersson, Ulla Carlsson
Revisorer: Inger Appelkvist och Kristina Molberg med ersättare Clas Pettersson och Kjell 
Lundström.
Valberedning: Anita Larsson, Inga Axelsson, Karin Gustavsson
Stugvärdinna Käxelvik: Kerstin Ericsson Vice: Ulla Karlsson (Gun Jansson, stugvärdinna 
emerita)
Trädgårdsansvarig: Agneta Lundström
Samordnare för yttre anläggning: Anders Bäckman, Sixten Karlsson
Dokumentation av museiföremål: Ulla Köhler, Agneta Lungström

Representant vid Östergötlands Hembygdsförbunds konferenser och träffar är i första hand  
ordföranden, därefter vice ordförande och ev. övriga representanter som kan  utses av 
styrelsen.

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden.

Antalet betalande medlemmar vid årsskiftet var 275 st.
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. 
Årsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem och  för familj 250 kr .

 
Ekonomin för år 2019 framgick i detalj av den ekonomiska redogörelsen och revisorernas 
berättelse, som redovisades och fanns tillgängliga på årsmötet¨den 14 april.

 
Aktiviteter under året:

28 mars – Nätverk mellan hembygdsföreningar
Föreningarna i V.Vingåker, Österåker, Högsjö, Lännäs och Skedevi samlades i Vingåker för 
diskussion om möjlig samverkan av aktiviteter. En ide var gemensam utställning av folkdräk-
ter. Nytt möte planerades I Käxelvik till 4 september.

14 april – Årsmöte i Hävla SKs klubblokal
Årliga årsmötespunkter och beslut. Noterades att föreningen nu fyller 60 år. Kaffeservering 
och information om årets kommande aktiviteter.  Ett 40-tal medlemmar deltog.

25 april -- städning och iordningställande inför sommaren. 

30 maj -- morgongudstjänst vid Hävla Kvarn. Rejmyre musikkår medverkade.

2 juni – Årets torpvandring blev en ”Ö-vandring”. Besök på Tisenö med utmärkt guidning 
av Niklas Palmcrantz. Samling vid Stravsundet och färja över till Tisenö. Rekordmånga 
deltagare, ca 80 personer.



Juli månad – Öppet hus i Käxelvik varje söndag kl 13-17.  Visningar och kaffeservering. Vi 
firade lite extra  bl.a. med nygräddade våfflor. Många besökare.

4 Augusti – Sommarfest vid hembygdsgården.  Dagen började med friluftsgudstjänst 
ledd av  komminister Ingrid Elerud och sång av Glory Lundgren.  Därefter kaffeservering och
lotterier. Uppskattad musikunderhållning av Ronny och Jonas Sjödin ”Farozon” från Igelfors. 
En fin dag med ca 40 deltagare. 

24 augusti – Smedjans Dag vid Övre Hävla. Hembygdsföreningen ordnar fotoutställning. 
Pelle-på-Lusuddens hela dokumentation om Hävla fanns tillgänglig för släktforskare och 
andra. Bokförsäljning, bl.a. fanns den nyutkomna Hembygdskrönikan 2019. Bra väder och 
som vanligt många besökare.

4 september – Samverkan i Käxelvik med inbjudna grannföreningar (se 28 mars).  Förslag 
om gemensam dräktutställning. Nytt möte planeras för nästa år.

9 september – Styrelsemöte med efterföljande trädplantering. Ett ”Rudaäppelträd” plante-
rades bakom loftboden.  Enligt traditionen brukar föreningen avsluta årets arbete med en 
”Ärtsoppekväll” men i år blev det grillning för styrelse och andra som stöttat föreningen med 
arbete under året.

14 oktober – Iordningställande av hembygdsgården vid Käxelvik inför vintern. Träffen 
började dock med en extra sopplunch där Finspångs kommun utdelade årets kulturstipen-
dium till Per-Olof Karlsson, ”Pelle på Lusudden”. Stipendiaten var helt ovetande om detta 
och överraskades av kommunens representanter

Även i år har många arbetstimmar lagts ned på underhåll av hembygdsgården och digitali-
sering av arkiv mm.  Över 2000 föremål har Agneta Lundström registrerat i ett digitalt regis-
ter.  Vidare har ett plåttak gjorts klart bakom boden samt nya och renoverade hängrännor 
ordnats.  En annan nyhet under året är att betalningar nu kan göras med Swish.

Styrelsen genom Ulla Köhler


