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Verksamhetsberättelse för Västernärkes hembygdsförening år 2021, andra året med 

Corona.  

 

Styrelsen för VHF avger för verksamhetsåret 2021 följande årsberättelse. Styrelsen har under 

ledning av ordförande Jakob Englund haft 12 protokollförda sammanträden inklusive 

årsmötet, som på grund av corona, hölls ute på Högan den 3 juli. Mötena i januari, februari 

och april var digitala, maj t.o.m. augusti skedde mötena på våra hembygdsgårdar Högan, 

Snarve och Masmästarstugan. Höstens möten kunde hållas på Arkivet då viruset tillfälligtvis 

lugnat ner sig.  

 

Styrelsen  

Ordförande    Jakob Englund 

Vice ordförande  Elisabeth Berg 

Kassör    Gunilla Ljungstedt 

Sekreterare    Elisabeth Berg 

Övriga ordinarie ledamöter Sören Klingneus, Ann-Kristin Frank, 

   Kenneth Gunnarsson, Åke Åberg, Sara  

   Hansen, Conny Boman, Agneta Gunnarsson 

 Ersättare    Lars-Gunnar Forsberg, Anne Chatarine Eriksson  

Jan Myrtorp, Susanna Englund, Tomas Fridell, 

Gunnar Öqvist 

Revisorer, ordinarie  Inga Gustavsson och Bo Liljenskog 

Ersättare   Samuel Eriksson och Gunnel Carlsson 

Valberedningen  Kristina Ahl sammankallande  

Charlotta Englund och Wendla Thorstensson 

 

Medlemsantal  

Den 31 december 2021 hade föreningen 381 registrerade medlemmar varav 30 ständiga 

medlemmar. Sedan förra året har det skett en minskning med 20 medlemmar, exakt samma 

som 2020. Antal nya medlemmar är 18 stycken, att jämföras med 10 personer förra året. 

 

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  

Med anledning av det osäkra läget gällande pandemin trycktes inget programblad upp. De 

aktiviteter som genomförts har bestämts efterhand. Under hösten lättade det något. 
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Genomförda aktiviteter 

Kristihimmelsfärdshelgen13-16 maj; En mycket uppskattad aktivitet, en tipsrunda med bil till 

olika sevärdheter i Lekeberg med frågor om platserna. 

Vårstädning i maj månad; Den 8 maj på Högan och den 11 maj vid Masmästarstugan 

Nationaldagen och Midsommarafton uppmärksammades digitalt även detta år genom att fina 

filmsekvenser med musikinslag lades ut på Facebook.  

Årsmöte den 3 juli på Högan; Ett årsmöte för två år, 2020 och 2021, som gick av stapeln ute i 

den vackra naturen på Högan. 

Skötsel kring hembygdsgårdarna; Slåttring och krattning av gräs och ris på alla 

hembygdsgårdar under juli/augusti, vilket samlade många och blev till en trevlig aktivitet.  

Hembygdsgårdens dag 1 augusti; Dagen firades både på Högan och i Masmästarstugan. 

Snarvedagen den 8 augusti; Maria Sundström berättade om gården. 

Brigidadagen den 22 oktober; Rolf Jansson berättade om Sophie Jansons bilder dels på själva 

utställningen på biblioteket men lite mer ingående på Kyrkans hus där deltagarna också 

erbjöds kaffe med smörgås.  

Julmarknad 1: a advent, 28 november; Tillsammans med centrumgruppen och med hjälp av 

Lions kunde julmarknad hållas i Lions tält utanför OKQ8. 

Teckningstävlingen; Genomfördes med temat ”Kommunikation” Tyvärr kunde inte eleverna 

ta emot diplom på Högan utan det ansvarade lärarna för på respektive skola. De vinnande 

bidragen var ånyo uppsatta i bibliotekets utställningshall under sommaren. 

 

Övrigt att notera 

Ett nytt grepp; böcker och kartor har sålts via försäljningssajten ”Marketplace” för drygt 4000 

kr. 

Motion inkom om att vara mer miljövänliga och köpa in rättvisemärkt kaffe till våra lotterier. 

Länsstyrelsen kontaktades angående den invasiva arten jätteslide som växer på Högan. 

Länsstyrelsen beslutade att byggnadsminnesförklara Knista fattigstuga, som numera ligger på 

Schneiders marker, efter initiativ och ansökan från Västernärkes hembygdsförenings styrelse. 

Föreningen fick 10 000 kr i extra föreningsstöd från Lekebergs sparbank. Föreningen har 

också fått pengagåvor från några medlemmar. 

Tre nya mikrofonstativ har inhandlats. 

 

Skänkt material  

Erik Karlsson, Karl-Olof Karlssons bror, har efter broders bortgång skänkt material till 

föreningen  bl.a. tidningsurklipp samt alla Fjugesta IF tidningar. 

En oljemålning har skänkts av Yngve Nilson, Fjugesta, med motiv från Masmästarstugan. 

Tavlan skall sättas upp i stugan under våren. 

 

Renoveringsprojekt  

Masmästarstugan; I oktober la Mullhyttans Bygg nytt torvtak på stugan. En privat donation 

täckte kostnaderna för renoveringen.  

Nya gärdsgårdar; Efter rensning av sly satte Värmland Dalarnas Grind & Gärdsgårdar upp 

nya gärdsgårdar vid Masmästarstugan och Snarve. Lekebergs sparbank lämnade bidrag till 

stora delar av kostnaden för gärdsgårdarna. 

Snarve; Några bräder på dasstaket är utbytta. 

Arkivet; Ventilationsfiltret är utbytt vilket har gjort att luften känns bättre. 

 

Arkivet  

Med anledning av pandemin var Arkivet stängt i början på året och under våren men öppnade 
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igen den 23 september med öppethållande jämna veckor året ut. Ett fåtal besökare, antagligen 

på grund av coronaviruset. 

 

Hemsidan  

Bilder finns både i föreningens gamla system och på Hembygdsförbundets hembygdsportal. 

Göran Sundström, föreningens datatansvarig, har lagt in en länk i hembygdsportalen för att 

det skall gå lättare att hitta de gamla bilderna. 

Ny design på Hembygdsförbundets hemsida. 

 

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.  

 

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. Tyvärr fick ”tackfesten 2021” skjutas 

på framtiden då omicron härjade. 

 

 

 

 

För styrelsen  Jakob Englund Elisabeth Berg 

  ordförande  sekreterare 


