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Medlemsinformation juni 2021 

 

Hej alla medlemmar! 

Detta är årets första informationsblad. Lite sent kan man tycka, men pandemin påverkar ju 

allt och alla. Inte mycket är sig likt när det kommer till evenemang. Midsommarfesten som är 

vårt största arrangemang på året är ju för andra året i rad inställt, vilket inte minst drabbar 

vår ekonomi. 

Vi skulle önska att fler av er medlemmar blir aktiva i vår strävan att bevara Gammelgården 

och föreningen. Det börjar gå tungt för den lilla skara som klipper gräs, reparerar hus och 

utrustning. Varje torsdag kväll har vi haft som gemensam ”arbetskväll” och vi i styrelsen ser 

till att minst någon av oss är där,,, om någon mer kommer(?) I år har ingen annan kommit 

förutom en (stor heder till denna person). Med anledning av det svala intresset har vi 

beslutat att pausa dessa samlingskvällar tillsvidare, vilket i sig är lite synd, men om ingen 

kommer ser vi inte nyttan med dem. Istället kommer vi kontakta er inför specifika arbeten 

som behöver göras för att se om vi kan bli fler som hjälps åt. 

Årsmötet hölls i år i Gammelgården halvvägs utomhus men under tak i ”verandan” en vacker 

kväll i början av juni. Vi var 13 stycken som hade tagit oss dit. Allt gick bra och vi kan 

meddela en liten förändring från förra året, då Jocke Ydrebrants förordnande gick ut i år och 

han avsagt sig vidare åtagande som suppleant. Därför avtackades han och mötet valde 

Katarina Karlsson som föreslogs som hans ersättare. 

Den 11 augusti har vi besök av PRO som har hyrt Gammelgården för ett evenemang. Vi har 

fått uppgiften att hålla med fika och korv under detta och Veta Hembygdsförenings 

medlemmar är inbjudna att komma (entréavgift 50 kr, för de som inte jobbar). Det kommer 

bli underhållning av showartisterna Adam & Linn Svensson, som enligt säkra källor säger är 

jättebra. Insläpp börjar klockan 14:00. Mer information om tider mm. hoppas vi snart 

kommer, så håll ögon och öron öppna! 

Vi har beslutat att prova på att delta i ”Östgötadagarna” i år, som går av stapeln den 4 och 5 

september. Vårt bidrag heter Veta Gammelgård – Minnenas och möjligheternas plats. Det 

beror på att vi vill försöka locka lite fler hit för att få information om att vi finns och vad man 

kan göra här, Väcka tankar och idéer. Detta kommer att ersätta den sedvanliga ”Vetadagen” 

som normalt hålls i slutet av augusti. Kanske kan vi väva ihop detta på sikt. Som namnet 

antyder kommer vi informera om föreningens historia i allmänhet och Gammelgården i 

synnerhet genom åren. Tre guidade turer genom parken per dag med tiderna kl. 11:00, 

13:00 och 15:00. Dessa turer kommer vara en blandning av faktainformation och lite 

underhållning. Vi ska alldeles snart skriva manuset och börja öva efter semestern. Är du 

intresserad eller känner du någon som kan vara intresserad att vara med, så hör av dig så 

fort som möjligt till Anders 0709-241367. Jag lovar att det kommer bli kul! 
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Se även informationen på vår hemsida Hembygd.se/Veta hembygdsförening och 

Ostgotadagarna.se och skrolla fram till ”Veta Gammelgård – Minnenas och Möjligheterna 

plats”  

En idé om att ha en s.k. ”Pubafton” för medlemmarna och deras familjer har diskuterats att 

bjuda in till i mitten av augusti. Är det något ni tror skulle vara av intresse? Hör av dig om din 

åsikt, så vi kan få en indikation om det är värt att prova. Svara på mejlet som detta 

informationsblad kom med. Tack för din medverkan på förhand! 

Vi har under en längre tid haft problem med vår vattenkälla som inte håller under den varma 

och torra perioden. Vet någon av er om någon som kan göra ett försök att bättra på tillflödet 

av vatten genom att rensa i källan? Hör av dig i så fall till någon av oss i styrelsen, eller svara 

på mejlet som detta informationsblad kom med! 

Det blev lite av varje i detta informationsblad, men vi hoppas att det kan få er intresserade 

att på något sätt vilja bidra till Veta Hembygdsförenings överlevnad, utöver att vara medlem 

förstås. 

 

Vi önskar er alla en trevlig midsommar och härlig sommar med sköna bad och ljuvliga 

kvällar! 

Veta Hembygdsförening 
Styrelsen 
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