
Vederslöv och Dänningelanda hembygdsförening 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Styrelsen för Vederslöv och Dänningelanda hembygdsförening avlämnar följande 

verksamhetsberättelse för 2019: 

 

Årsmöte 2019 års årsmöte hölls lördagen den 2 mars i Hembygdsgården med 21 

medlemmar närvarande.  

Till styrelseledamöter med två års mandattid omvaldes Viktor Almqvist 

(Valeryd) och Solveig Perjos (Kättilstorp) och nyvaldes Stefan Holmberg 

(Vederslöv) och Birger Karlsson (Nöbbele) samt fyllnadsvälja Thommy Kristell 

(Vederslöv) som ersättare för Elsa Karlsson (Valeryd) som avgått efter ett år.  

Till styrelsesuppleanter med ett års mandattid och omvaldes Johan Karlsson 

(Villtofta) och nyval av Bengt Malmgren (Odenslanda).   

Till revisorer omvaldes Sven Svensson och Göran Cervin och som 

revisorssuppleant omvaldes Göran Mårdh.  

Till valberedningen omvaldes Monika Fransson, sammankallande, Anders 

Thelin och Birgitta Karlsson.  

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor.  

Årsmötesdeltagarna bjöds på smörgås, kaffe och kaka och Aron Axelsson 

Bordon höll en spännande föreläsning om den lokala historien med 

utgångspunkt i domböckerna.  

 

Styrelse Styrelsen har under 2019 bestått av följande ledamöter: 
 Ordförande:   Viktor Almqvist, Valeryd 

 Sekreterare:  Carl Thelin, Vederslöv  

 Kassör:  Inga-May Blom, Villtofta 

 Ledamöter:  Stefan Holmberg, Vederslöv  

Birger Karlsson, Nöbbele 

   Thommy Kristell, Vederslöv 

   Solveig Perjos, Kättilstorp  

 Suppleanter:  Johan Karlsson, Villtofta 

   Bengt Malmgren, Odenslanda 

    

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden: 15 januari, 2 mars, 2 april, 

14 maj, 6 augusti, 4 september och 10 oktober.   

 

Revisorer Ordinarie:  Sven Svensson, Odenslanda 

   Göran Cervin, Vederslöv 

 Suppleant:  Göran Mårdh, Tävelsås 

 

 

Medlemmar 

Föreningen har under verksamhetsåret haft 131 betalande medlemmar, en 

ökning med 10 medlemmar. 

 

Arrangemang 
Vårdag på hembygdsgården. Lördagen den 13 april genomfördes en vårdag med 

lövräfsning och vårstädning i hembygdsgårdens trädgård och städning av 



hembygdsgården.  

Valborgsfirande. Vid årets valborg spelade vädrets makter oss återigen ett 

spratt. År 2018 var det regn och blåst som hindrade oss och år 2019 var det torka 

med eldningsförbud som gjorde att vi inte fick tända bålet. Firandet förlades i 

vackert väder till hembygdsgården istället. Många ortsbor vad som vanligt på 

plats. Vårtalet hölls av Eva Jonsson och kyrkokören sjöng traditionsenligt in 

våren. Efter tal och sång bjöds det på kaffe och korv.   

Tipspromenaden & växtloppis vid Singlastugan, 30 maj. Cirka 50 personer 

deltog. Fika fanns till försäljning. Len-Marie Ek hade återigen bidragit trevliga 

och kluriga frågor. Nytt för i år var växtloppis där möjlighet gavs att sälja och 

köpa växter. 

Nationaldagen med öppet hus på hembygdsgården, 6 juni. På nationaldagen var 

det öppet hus på hembygdsgården med servering av våfflor.  

Midsommarfesten, 21 juni. Festen besöktes av cirka 130 personer. 

Midsommarstången kläddes gemensamt och sen blev det dans och lekar kring 

stången och senare medverkade Växjöortens folkdanslag traditionsenligt med 

folkdansuppvisning. Nytt för i år var att deltagare fick medtaga egen fikakorg 

även om det också fanns en mindre kaffeservering att tillgå.  

Sommarslåtter, 15 augusti. Efter utförd slåtter bjöds på gröt och smörgås som 

deltagarna åt med god aptit.  

Höstdag med sågning och lövräfsning, 26 oktober. Hembygdsföreningens såg 

driven av en tändkulemotor kördes, hembygdsgårdens trädgård höststädades och 

Anders Thelin berättade om det pågående sockenprojektet om Villtofta by. 

Bastubad. Bastun i Odenslanda har varit öppen varannan fredag under våren och 

hösten. 

Sockenprojektet. Projektet om vår lokala byggnadshistoria i samarbete med 

sockenrådet fortgår under ledning av Anders Thelin. Tidigare har Nöbbele by, 

Snugge och Villansnäs behandlats och under året har det handlat om Villtofta. 

Hemsidan med databasen med all information finns att nå på följande adress: 

http://vederslov-danningelanda.se/vederslov/  

 

Hembygdsgården  
Visst utvändigt underhållsarbete har under året genomförts på hembygdsgården.  

 

Information / Hemsida 
Under året har ett informationsblad om föreningens aktiviteter utdelats till 

samtliga hushåll inom Vederslöv och Dänningelanda församlingar. 

Informationsbladen med program och information tas fram och trycks upp i 

samarbete med Vuxenskolan. 

Föreningens verksamhet finns presenterad på en hemsida:  

http://www.hembygd.se/vederslov/ 

 

Ordförandens slutord 
Nu lägger vi ytterligare ett år av föreningens verksamhet till handlingarna och 

jag vill summera året med känslan av att vi lägger ett år med en positiv 

utveckling för föreningen bakom oss. En utveckling som både går att finna i väl 

genomförda arrangemang, ett tillskott av nya medlemmar och ett gott 

ekonomiskt resultat. Inget av detta hade givetvis varit möjligt om det inte varit 

för en mycket hårt arbetande styrelse som ägnat många timmar åt att ideellt 



sköta och underhålla hembygdsgården, organisera och genomföra flera 

välbesökta arrangemang samt spenderat timmar i möten för att hålla föreningen 

attraktiv för sina medlemmar och välskött för framtiden.  

 

Hembygdsgården har skötts både i form av underhåll av byggnader, invändigt 

och utvändigt, och genom skötsel av grönytor. Vi har här skött mycket av detta 

arbetet inom styrelsen men även bjudit in medlemmar till både en vår-, slåtter- 

och höstdag för att vårda föreningens byggnader och grönytor. Vissa 

återkommande problem finns dock att hantera för framtiden, som exempelvis 

det faktum att brunnen sinade i år igen, vilket medfört vissa problem och hinder.  

 

Våra mer välbesökta arrangemang har varit valborg, tipspromenaden, 

nationaldagsfirande och midsommar.  Vid dessa tillfällen har vi blandat 

traditionella former med några nya inslag. Tipspromenaden kombinerades 

exempelvis i år med en växtloppis och midsommarfirandet utmanade besökarna 

med att de själva fick ta med egen fika, detta för att vi organisatoriskt skulle 

göra firande genomförbart.  

 

Valborg fick även i år firas utan att brasan tändes men kyrkokören sjöng vackert 

och Eva Johnsson höll ett uppskattat tal till våren. Brasan fick vi eld på några 

veckor senare när vädret gjorde det möjligt.  

 

Midsommarfirandet hade däremot vädret på sin sida vilket givetvis bidrog till ett 

mycket lyckat firande. Folkdanslaget hade ett fint framträdande och Kristina 

Svensson ledde dansen runt den av besökarna gemensamt klädda majstången. 

 

Nu blickar vi fram emot ett förhoppningsvis lika positivt år som i år. Årets 

programblad har delats ut och förhoppningsvis finns det där information som 

intresserar folket i bygden att bli medlemmar i föreningen och kanske till och 

med engagera sig i vårt arbete.  

 

Avslutningsvis önskar jag tacka Inga-May Bloom, som inte fortsätter efter 

årsmötet, för hennes många år i styrelsen och mycket uppskattade arbete som 

förenings kassör.   

 

 

 

Viktor Almqvist   Inga-May Blom Carl Thelin 

 

Thommy Kristell  Stefan Holmberg Birger Karlsson 

 

Solveig Perjos   

 

 


