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Verksamhetsberättelse för verksamheten vid Västernärkes hembygdsförening år 2019 

då föreningen har varit verksam i 90 år. 

Styrelsen för VHF avger för verksamhetsåret 2019 följande årsberättelse. Styrelsen har under 

ledning av ordförande Jakob Englund haft 7 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet. 

Av dessa har fyra varit förlagda till föreningens arkiv, augustimötet till Masmästarstugan, 

årsmötet till Linden och mötet i maj till Högan.  

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordförande    Jakob Englund 

Vice ordförande  Elisabeth Berg 

Kassör    Gunilla Ljungstedt 

Sekreterare    Elisabeth Berg 

Övriga ordinarie ledamöter Sören Klingneus, Lars Andersson, Ann-Kristin 

Frank, Kenneth  Gunnarsson, Åke Åberg, Sara Hansen, Conny 

                                                                 Boman 

Ersättare    Agneta Gunnarsson, Göran Sundström, 

Göran Östling, Jan Myrtorp, Lars-Gunnar  

Forsberg, Anne Chatarine Eriksson  

 

Revisorer, ordinarie  Inga Gustavsson och Bo Liljenskog 

Ersättare   Samuel Eriksson och Gunnel Carlsson 

Valberedningen  Kristina Ahl sammankallande  

Charlotta Englund och Kerstin Löfqvist-Åberg, 

 

Medlemsantal: Den 31 december 2019 hade föreningen 421 registrerade medlemmar varav 

30 ständiga medlemmar. Sedan förra året är det en minskning med 15 medlemmar. Antal nya 

medlemmar är 15. 

 

Föreningens verksamhet och inriktning: Föreningen har enligt stadgarna att vårda och 

synliggöra hembygdens kultur och miljö men den har även en social funktion för 

medlemmarna och i samhället i övrigt. Föreningen främjar detta syfte genom att via 

arrangemang, fester, bygdeaftnar och föreläsningar med mera skapa mötesplatser för 

människor och sprida kunskap om kulturarvet. 

 

Årets programverksamhet  

Söndagen 17 mars; Bygdeträff i Kräcklingegården. Ett samarbete med Kräcklingebygdens 

vänner. Rolf Jansson visade bilder och berättade om episoder från sin tid som journalist på 

Örebro-Kuriren för ett 80 tal besökare.  

 

Lördagen 23 mars; Årsmöte i Lindens samlingssal Träffen. Naturfotografen Jonas Forsberg 

visade fantastiska bilder från Västernärke under temat ”Det var som igår”. Länsförbundets 
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ordförande Ingela Oxelgren besökte mötet och överlämnade en gåva, ett presentkort på ett 

äppelträd, med anledning av föreningens 90 årsjubileum. Trädet har planterats på Högan. 

 

Onsdagen 27 mars; Polarforskaren som strandade i Kina. Jan Romgard berättade om sin nya 

bok om Johan Gunnar Andersson ”Kina Gunnar” och den svenska Asienexpeditionen. Ett 

arrangemang i samarbetet med kommunen som lockade ett 80 tal personer. 

 

Fredagen 12 april, Visafton i Snarve; Anders Edlund sjöng och berättade om Robert Broberg 

för ett 20-tal personer.  

 

Måndagen 23 april, Vårstädning Högan. En tapper skara reste tält och fixade ute och inne. 

 

Torsdag 25 april på Arkivet; Torsten Nilshamre och Leif Linus Larsson, Askersund, berättade 

och visade bilder om den omtalade kyrkoherden på 1600 talet i Kvistbro, Olof Haggren. 

 

Lördag 4 maj Vikingadag på Högan; En lyckad dag trots att två aktiviteter ringde återbud 

dagen innan. Detta tack vare åk 4 på Lekebergsskolan som hade ordnat ett mycket fint 

program både med utställning, tipspromenad, lekar och ett litet teaterspel. Hidinge förskolor 

visade egentillverkade fågelholkar.  Gamla hantverk visades såsom vävning och tillverkning 

av brynja. Smedjan höll öppet. 

 

Onsdag 8 maj; Vårstädning vid Masmästarstugan. Ett mindre gäng hade slutit upp för att 

städa både ute och inne. Korvgrillning var ett givet inslag. 

 

Torsdag 6 juni; Nationaldagsfirande på Högan. En liten annan ordning av programpunkterna 

detta år. Journalisten Lisbeth Axelsson talade, sång och musik av Knistakören, Angels Voice 

och Kyrkans musikskolans blåsare under ledning av Joanna Lysén. Sommarutställningen med 

Edvin Lindholms fotografier invigdes, 36 utvalda bilder av cirka 1500. Sedvanlig 

prisutdelning i skolornas teckningstävling med temat ” På bondgården 1929” för åk 1–3 

elever och ” På gatorna i Fjugesta 1929” för åk 4–6. Hidinge skola åk 6 samt förskolan 

Lärkan visade sina alster. Smedjan var öppen. 

 

Söndagarna 16,23 och 30 juni; Öppet vid Masmästarstugan med servering av kaffe och 

våfflor. Modell av järnhantering visades samt ett antal fotografier om arbetet kring stugan från 

förr. Omkring 30 personer slöt upp de två första tillfällena. Betydligt fler den sista gången då 

Österdalsbröderna Jonny och Åke visade sina bilar. 

 

Torsdag 20 juni; Midsommarstången på Högan smyckades med blommor och blad. 

Deltagarna bjöds på fika. 

 

Fredag 21 juni; Midsommarfirande på Högan. Traditionellt firande med dans kring 

midsommarstången under ledning av Anders Edlund. Andra aktiviteter erbjöds såsom 

tipspromenad, tombola, burkkastning, ansiktsmålning och utställning av Edvin Lindholms 

fotografier.   

 

Onsdagen 3 juli; Jordgubbsfest på Högan. Uppskattad aktivitet som alltid lockar många 

personer. Totalt konsumerades drygt 100 l jordgubbar. För underhållningen stod Lekebergs 

revysällskap. 
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Söndag 7 juli; Söndagsöppet på Högan. Husförhör som förr i tiden med Knista församling. 

Andakt och frågesport. Musik med Alice Wallenius med flera  

 

Söndag 4 augusti; Hembygdsgårdens dag. Musikunderhållning av familjerna Englund och 

Hansen. Charlotta guidade också om Högan. Visning av Smedjan, kryddträdgården, biodling 

och alster från vävstugan. Tipspromenad och servering. Fler besökare än tidigare år. 

 

Söndag 11 augusti; Snarvedagen. Ekumenisk friluftsgudstjänst som fick hållas inomhus p.g.a. 

regn. Folkmusikgruppen Knafver underhöll med nyckelharpor.  

 

Lördag 7 september; Kyrkogårdsvandring, Hidinge nya kyrka. Vandringen med Kerstin 

Pettersson samlade ett 20-tal personer. Den avslutades med vackert flöjtspel och helgmålsbön 

i kyrkan.  

 

Tisdag 22 oktober; Brigidadagen i Kyrkans hus. Fjugestabon Ulrika Karlsson Arne, världens 

bästa kvinnliga jägare, berättade med stor entusiasm under temat ”Nature is my happy place”.  

 

24 oktober; FN-dagen. FN-dagen uppmärksammades inte detta år. Tidigare har det skett 

tillsammans med kommunen. 

 

Lördag 9 november; Arkivens dag. 20 besökare kom till Arkivet, säkert mycket beroende på 

Jan Myrtorps presentation av sin kommande bok ”En västernärking på den tiden.”  

 

Onsdagen 13 november Bildcafé på Träffen, Linden; Nya bilder visades ur Edvin Lindholms 

samlingar. Fika och tipsfrågor.  

 

Fredag 22 november; Bygdeafton Kyrkans hus. Diakonen Sofi Lindfors-Öberg berättade om 

sitt arbete på Kumlaanstalten. Musik av Sara och Jonas Hansen samt Jakob och Charlotta 

Englund. 

 

Söndagen 1 december; Julmarknad på Linden. Julmarknaden var även detta år mycket 

välbesökt. Föreningen bjöd på glögg och pepparkakor och centern stod för kaffet. Smederna 

utanför Linden gav en inbjudande bild.  

 

Övriga arrangemang och aktiviteter  

I juni informerade föreningen åk 2-elever från Tulpanen om hur folket levde förr. Biodlarna 

deltog. Filmen Barfota Rop spelades delvis in på Högan och på Snarve. Som brukligt har 

VHF deltagit på Augustimuller och Sannamarken med lott och bokförsäljning. Som tack till 

alla som hjälpt till under året har föreningen sedan några år tillbaka inbjudit till samkväm i 

Brostugan i slutet av året. Aktiviteter har som regel varit välbesökta, särskilt de stora 

arrangemangen såsom Nationaldagsfirande och Midsommarafton. Även  jordgubbsfesten och 

julmarknaden har många besökare. 

 

Övrigt att notera 

En ny dataskyddsförordning, GDPR, har antagits och gäller som svensk lag vilket bl.a. berör 

hantering av medlemsregistret. Styrelsen är personuppgiftsansvarig i föreningen. 

Trädgårdsföreningen har upphört under året vilket antagligen påverkar skötsel av 

kryddträdgården på Högan. Föreningen har låtit trycka om skriften om Ödetorp i 200 

exemplar då det finns en efterfrågan på boken. Anders Pettersson, bördig från Ljungstorp, har 

skänkt inbundna tidningar i buntar från 1944 - 1970, ett kvartal i varje bunt, som förvaras på 
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Snarve. Röda Korset och SPF har lånat Högan för olika arrangemang. 

Föreningens tidigare ordförande Sören Klingnéus fick ta emot Djurklomedaljen på 

Hembygdsförbundets årstämma. 

 

Renoveringsprojekt  

Högan; Rödfärgning av mangårdsbyggnaden och ommålning av vindskivor har skett under 

året. Smedjan har fått nytt tak. Ansökan om bidrag från Stena Renewable beviljades. 

 

Samverkan; Hembygdsföreningen samverkar med andra föreningar i Västernärke; övriga 

bygdeföreningar, Lekebergs revysällskap, Svenska kyrkan samt  Lekebergs kommun. 

Föreningen är för det mesta representerad på kommunbygderåden. VHF var representerad av 

3 medlemmar på Örebro läns Hembygdsförbunds årsstämma den 4 maj.   

 

Arkivet har varit öppet för allmänheten varje helgfri torsdag mellan 17.00–19.30 från 

september t.o.m. april. Uppehåll har gjorts vid årsskiftet.  Utöver arkivansvarig har 

styrelseledamöter alternerat som medhjälpare vid torsdagsöppet samt hållit med fikabröd.  

Ett 10-tal besökare har kommit en ”vanlig arkivdag.” Under året har 258 personer besökt 

arkivet att jämföra med 330 år 2018. Med anledning av föreningens 90 års jubileum har 

arkivansvariga, Anki Frank och Lars Andersson, letat fram och visat fotografier och bilder 

från 1929. En uppskattad utställning var ”Hemsydda kläder från 60–70 talet ” tillverkade av 

Ingrid Andersson och A-M Nilsson 

 

Hemsidan; Sveriges hembygdsförbund erbjuder alla hembydgsföreningar att bygga sin 

hemsida i förbundets Hembygdsportal. Föreningens ansvarige, Göran Sundström, håller på att 

bygga upp vår hemsida i denna portal. Styrelsen har beslutat att använda sig av en 

lagringstjänst som förbundet också erbjuder, kallad ”Föreningens digitalal arkiv, där 

föreningen kan lagra protokoll, verksamhetsberättelser och annat material som anses 

värdefullt.  

 

Facebook; Föreningen är med i facebook som grupp. Här kan man ta del av intressanta 

inlägg. 

 

Tack; Styrelsen vill slutligen framföra ett stort och varmt tack till alla som genom gåvor och 

arbete har bidragit till vår verksamhet. Styrelsens förhoppning är att föreningens arrangemang  

även i fortsättningen skall väcka intresse och locka till besök. 

 

 

 

 

För styrelsen  Jakob Englund Elisabeth Berg 

  ordförande  sekreterare 


