
100 ÅR MED WAGGERYDS IK
Onsdagen 3 mars kl. 18.00

Digital föreläsning med Kåre Boberg

Inbjudan kommer att skickas till de av våra medlemmar
som har meddelat sin mailadress till Museiföreningen.

Övriga deltagare kan meddela sin mailadress till
waggerydsmuseiforening@gmail.com

Waggeryds Museiförening

Digital föreläsning
Museiföreningen inbjuder till en digital föreläsning. Kåre Boberg kåserar om WIK:s 100 år. Särskild 
inbjudan kommer till de av våra medlemmar som uppgivit sina mailadresser. Övriga är välkomna att 
anmäla sitt intresse till oss och uppge mailadress. I god tid före sändningen kommer vi att informera 
och sända inloggningskod till de som är intresserade.
Anmälan till  waggerydsmuseiforening@gmail.com

Föreningsnytt
Coronapandemin fortsätter att lamslå föreningslivet i Sverige. 
Årsmötet som vi enligt stadgarna ska ha före februari månads 
utgång tvingas vi skjuta på framtiden. Nytt datum för årsmötet 
meddelas så fort restriktionerna upphör och vi kan ordna för-
eningsmöten.
Museiföreningen har i år börjat med digitala styrelsemöten. Vi 
använder programmet ZOOM.
Under år 2020 tvingades vi ställa in flera planerade föreläsningar 
med Kåre Boberg om WIK:s historia. Nu inbjuder vi till ett 
digitalt möte onsdag 3 mars då Kåre kåserar om WIK. Arbetet 
med Götaforsboken pågår och boken beräknas bli klar till 
Hemvändardagen lördagen 28 augusti. Då hoppas vi att vi kan 
träffas under normala förhållanden.

Medlemsavgiften för 2021
Medlemsavgiften är 150 kr. Använd bifogat inbetalningskort, internetbanken eller swish. Skriv 
”medlemsavgift” och namn  Bankgiro  273-3319 eller Swish 123 552 88 31

Välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Sven Gunnar Sundkvist och Camilla 
Appelqvist arbetar med Götaforsboken.
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Kåre och Lars Erik delar på kulturpriset
Waggeryds Museiförening kan glädja sig åt en fin utmärkelse. Vid en coronaanpassad prisutdelning i 
Magnisa stuga, dagarna före jul, fick Kåre Boberg och Lars Erik Joakimson ta emot årets kulturpris. 
Kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson och Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Sverker Bernhardsson talade och överlämnade pris, diplom och blommor.

Motiveringen till priset lyder:
- Kåre Boberg och Lars Erik Joakimson tilldelas 
Vaggeryds kommuns kulturpris för boken ”100 
år med Waggeryds IK” som kom ut i augusti 
2020. Bokens bidrag till dokumentationen av 
kommunens idrottshistoria är ovärderligt och ett 
bevis på vad ideella krafter kan åstadkomma. 
WIK-boken är ett praktexempel på ett 
samarbete mellan två personer med driv, 
intresse och kompetens.
Både Kåre och Lars Erik har under många år 
varit aktiva in hembygdsrörelsen. De har en 
lång meritlista inom skriv- och berättarkonsten 
och har på ett betydelsefullt sätt bidragit till att 
skildra och bevara det lokala kulturarvet.
Kåre Boberg och Lars Erik Joakimson tilldelas 
Vaggeryds kommuns kulturpris 2020 och 
motiveringen är ett citat från en av de inkomna 
nomineringarna:
- ”100 år med Waggeryds IK” är ingen 
traditionell jubileumsbok utan en berättelse 
om en förening som påtagligt präglat sin 
hembygd och som genom sina idrottsliga 
framgångar placerat Vaggeryd på 
Sverigekartan.

Henningas sommarladugård
På vägen till Friluftsgården ligger en liten rödmålad sommarlada som har tillhört Vaggerydsgården
Henningas. Numera  ägs den av kommunen. De fyra Vaggerydsgårdarna hade alla en sommar-
ladugård som användes för mjölkning av korna som gick på bete.

Ladugården är i behov av upprustning. Bräder 
behöver ersättas, dörrarna förstärkas och huset 
målas. Kultur- och fritidsnämnden värdesätter 
inte byggnaden högt.
VSOK och Museiföreningen har erbjudit sig att 
reparera ladan och ansvara för fortsatt vård. 
VSOK menar att den utgör ett viktigt minne och 
ett trevligt landmärke på vägen fram till 
Friluftsgården. Museiförening ser en möjlighet 
att förvara sina två Vaggerydstillverkade åkdon, 
en vagn och en släde, i ladan. Hembygdsrådet har 
beviljat Museiföreningen ett anslag på 15 000 kr 
att använda för upprustning av Henningas
sommarladugård. Arbetet kommer att göras under 
våren.

Informationstavlan på ladans vägg finns på 
sidan fyra i detta blad.



Waggeryds Museiförening
Årsberättelse för verksamhetsåret 2020

Waggeryds Museiförening är genom Jönköpings Läns Hembygdsförbund ansluten till Sveriges 
Hembygdsförbund. Tillsammans med kommunens åtta hembygdsföreningar ingår Museiföreningen i Vaggeryds 
kommuns Hembygdsråd. Medlemsantalet var vid årsskiftet 305. Verksamhetsåret 2020 kom igång som vanligt 
med studiecirklar på måndagar, lördagscafé, uthyrningar och årsmöte i februari. I mars drabbades vi av 
coronapandemin och den har sedan dess styrt vår verksamhet. Livet i Magnisa stuga tystnade när vi tvingades 
avbryta Museiföreningens  pågående arbete och ställa in planerade sammankomster. Camilla Appelqvist har 
dock funnits i stugan under hela året och i det hårt ansträngda läget kunde vi ändå hålla igång arbetet med WIK-
boken på ett coronanpassat sätt och komma igång med sammanställningen av Götaforsboken.

Magnisa stuga
Trots coronapandemin har Magnisa stuga varit öppen måndagar – torsdagar kl. 9.00 – 14.00.  Hembygdsrådets 
anställda Camilla Appelqvist har sin arbetsplats i stugan. Under hösten har vi haft öppet i WIK-kiosken, 
alternativt stugan, för bokförsäljning på lördagar några timmar. Byggnaden är i gott skick, inga större 
underhållsarbeten har behövt göras. Vaggeryds Trädgårdsförening har svarat för två vackra planteringar med 
vår- och sommarblommor.

Besökare
Lördagsfikat ställdes in i mitten av mars. Våra fasta hyresgäster upphörde i stort sett med sina sammankomster 
och övriga uthyrningar avbokades. Hemvändardagen ersattes med boksläpp utomhus av ”100 år med Waggeryds 
IK” med 200 - 300 besökare i omgångar. Magnisa stuga har varit uthyrd vid 58 tillfällen. Byarums Hembygds-
förening, PRO i Vaggeryd, Vaggeryds Hembygdsråd och Vaggeryds Trädgårdsförening har årligt hyreskontrakt. 
Ny årlig hyresgäst är Empartiet.

Verksamheten 2020
Möten och offentliga samlingar
Årsmöte hölls den 26 februari. Anna Ireklint valdes till ny ledamot i styrelsen. Nadira Kilim, NBV, berättade om 
”Min resa till Sverige”. Föreläsningen på Bäckalyckan med Kåre Boberg om WIK ställdes in liksom 
friluftskonserten med Gota Stream Big Band. Hemvändardagen förändrades till ett utomhusförlagt boksläpp. Vi 
sålde 300 böcker. Kulturarvsdagen och arkivets dag kunde inte genomföras. Under hösten hade vi lördagsöppet 
med bokförsäljning i kiosken eller stugan.

Övriga aktiviteter
Tillsammans med Byarums Hembygdsförening har Museiföreningen gett ut en bildalmanacka för 2021.
Jubileumsboken ”100 år med Waggeryds IK” blev klar efter ett intensivt redaktionsarbete under våren. Vid årets 
slut hade vi avyttrat 800 böcker varav 100 blev en födelsedagspresent till WIK. Kåre Boberg och Lars Erik 
Joakimson tilldelades Vaggeryds kommuns kulturpris för arbetet med WIK-boken. Slutarbetet med Sven Gunnar 
Sundkvists bok om Götafors startade under hösten. Boken ska bli klar till Hemvändardagen i augusti.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft sju protokollförda 
sammanträden. Fyra möten har förhindrats av 
coronapandemin.
Ordförande är Lars Erik Joakimson, vice ordförande Kurt 
Andersson, kassör Tomas Johansson, sekreterare Thomas 
Bergquist, vice sekreterare Lars-Evert Eskilsson
Övriga ledamöter Eva Eliasson, Ingemar Gustavsson, 
Kenneth Lindelöf, Sven Nord och Elisabeth Sandahl
Ersättare  Anna Ireklint, Susanne Oskarsson och Ann-
Marie Stüffe

Representation
Lars Erik Joakimson är ordinarie ledamot och Kurt 
Andersson är ersättare i Hembygdsrådets styrelse.
I Jönköpings Läns Hembygdsförbunds styrelse är Lars 
Erik Joakimson ordinarie ledamot. Vid boksläppet i augusti 2020.
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