
Veta Hembygdsförening 

     - Sedan 21 augusti 1929  -  

 

Medlemsinformation mars 2020 

Hej alla medlemmar! 

Hoppas allt står bra till med dig och dina nära i dessa virustider. 

Ingenting verkar ju för tillfället bli som man tänkt sig. Men vi har trots allt genomfört årsmötet i 

Storstugan i Gammelgården i stället för som vi tänkt i Veta skolas matsal. 

Inge Bäckman som varit medlem i runt 30 år och med 25 år i styrelsen, hade till årsmötet meddelat 

att han från och med i år ämnade avsäga sig omval som ledamot i styrelsen. Han avtackades med en 

bukett blommor och en hej dundrandes applåd av oss andra som var där. Än en gång Inge, tack för 

alla dina insatser under åren, och välkommen att dela vår fortsättning i Gammelgården eller på 

distans. Roger Whass hade också meddelat att han avstod omval varför också han avtackades för de 

5 år han varit aktiv som suppleant. Därmed ser den nya styrelsen för 2020 ut enligt nedan  

 

Ordförande: Anders Hagelin (omval) 
Vice ordförande: Rune Persson (1 år kvar) 
Sekreterare: Gunnel Persson (omval) 
Kassör: Susanne Tancred (1 år kvar) 
Ledamot: Gittan Larsson (nyval 2 år) 
Suppleant 1: Joakim Ydrebrant (1 år kvar) 
Suppleant 2: Ken Willman (vyval 2 år) 

 

Vi vet inte i skrivande stund vilka arrangemang som kommer att kunna genomföras 2020, men vi har 
fortfarande hopp om att kunna genomföra Midsommarafton och Veta Dagen. Därmed ser 
KulturKrocken ut att bli flyttad till annat datum, vilket vi får återkomma till längre fram. 

Som vi också meddelade vid medlemsmötet i januari har vi en allsångskväll att se fram emot. För er 

som var på medlemsmötet är det ju redan känt, men för er andra får ni veta det nu. Mer info om det 

inom kort. 

Vi har också blivit tillfrågade om att vara värdar för Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte som 

idag är satt till den 25 april. Det kommer i så fall att avhållas i Veta församlingshem alternativt på vår 

dansbana. Men som sagt, det beror helt på virusets framfart och beslut från förbundet.  

Övrig verksamhet är ju att fortsätta underhåll och reparationer i våra byggnader. Det lilla 1700-

talshuset ”Lugnet” behöver en varsam renovering och dansbanan behöver mer färg och nya portar. 

Marken i Gammelgården är ojämn efter ett antal stubbar som för länge sedan togs bort, så vi 

behöver skaffa ny jord, som ska krattas ut och sås i med nytt gräs. 

Vi hoppas att vi kan kraftsamla en skara frivilliga som kan hjälpa till med dessa jobb, vi återkommer! 

Ta hand om er därute och håll er virusfria, så ses vi i Gammelgården när det ljusnar 

Veta Hembygdsförening 
Styrelsen 

Forntid – Samtid – Framtid 


