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lFruntimmef ...
I

I Forts. från sid. I
ilande till sin cöd 1920, då vau
hon 89 år men ville sin ålder till
trots inte släppa ordförandeska-
pet. Förhandlingarna fick dock
en släkting ta hand om de sista
årun, nämligen August Petters-
son (!).

Anna Olofsson, Folkedarve,
bleu nästa ordförande och hon
kvarstod till 1944 då fru Lydia
Endrell tog vid och som 1961 ef-
terirädcles av ruvarande ordfö-
randen - Alfhild Johansson. Nu-
mera sammanträder föreningen
endast en gång om året och med-
lemsavgiften är 1 krona. Med-
lemrnarna är :rtla husmödrar in-
om socl<nen.

Det framgick av historiken,
sorn föredrogs vid jubileet, att
föreningen skänkt den gröna
skruden till kyrkan samt hjälpt
till rned lån och bidrag till den
ny.r orgeln. Den nedlagda skolan
fick också bidrag då den gjordes
om till samlingslokal. Det finns
alltså fortfarande arbetsuppgif-
ter för fruntimmersföreningen
även om de fått någon annan ut-
forrrrning med åren.

I det första protokollet hoppa-
des stifterskan på livaktig velk-
samhet även i avlägsen framt,id
men frågan är väl ändå om ho. '

såg så långt in i framtiden som'
100 år. Säkert kommer fruntim-'
mersföreningen i Akebäck att

Förre ordf . fru Lydia End'rell ot:h förre
Jolcobsson fär blomnLor aD nuuat'and,e
Johansson.

kassören fru Hel,ny
ordtör'anden Aluhi,ld
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fortsätta i många år', bara det att 
I

vara Gotlands enda förening av 
I

det slag förpliktar. Visserligen
finns ett fruntimmerssamfund i
Visby men det bör inte förväx-
las rned Akebäcks, som heter
förening.

Reser. . .

Carin.


