
Årsberättelse 2014 avgiven vid Eke hembygdsförenings 64:e årsmöte  

vid Ronnings söndagen den 22 februari 2015  

Ännu ett verksamhetsår i Eke hembygdsförening kan läggas till handlingarna. Vi som bor här  

vet att vår bygd är rik på natur och kulturupplevelser. Det är roligt att det även kan  

uppmärksammas av andra besökare. I Gotlandsguiden 2014 kan vi läsa 11 Småvägarna som  

ringlar från Grötlingbo via Eke vidare norrut mot Rone och Burs, är så vackra och rytmiska att  

man nästan tappar kontakten med verkligheten. Vackra gårdar, doftande fält och aldrig  

längre än ett stenkast från havet. Skulle ni svänga fel i någon korsning är absolut ingen skada  

skedd." Vi har här en utmaning att förvalta vår bygd med hembygdskänsla.  

Stvrelsen,årsmöten m m  

Eke hembygdsförenings styrelse har under året bestått av följande personer: Dan Lundgren,  

ordf. Staffan Berggren, vice ordf. och biträdande kassör, Petra Schnell sekr. Kjell Ekvall,  

kassör, Roger Lundberg, medlemsförvaltare och ledamöterna Göran Ström och Katinka  

Schröder. Ersättare har varit Tove Nilsson, Birgitta Wahlgren och Lars Forsberg.  

Hemsideansvarig Webbmaster för vår nya hemsida www.hembygd.se/eke/ har varit Göran  

Bölske. Värd för Klockargården har varit Dan Lundgren. Värd för hembygdsmuseet och  

skoldassen har varit Staffan Berggren. Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten  

under året. Medlemsavgiften har varit 80 kr per medlem eller 200 kr per familj. Under året  

har 151 personer betalat sin medlemsavgift. Det är en glädjande ökning med 16 st. sedan  

förra året. Årsmötet hölls vid Ronnings tillsammans med Rödakorskretsen söndagen den 23  

februari. 20 personer hade mött upp. På Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte 13 april i  

Kapellshamn deltog Dan Lundgren. På förbundets hembygdsträff för sudertredingens  

hembygdsföreningar i Alva 30 januari deltog Dan Lundgren, Staffan Berggren och Göran  

Bölske.  

Programverksamheten 

Byänget fagades den 12 april. Endast 6 deltagare kom trots det finns vårvädret. Lite löv i år  

men desto mer nerblåsta pinnar och grenar. Familjen Forsberg bjöd på klucku tei, På  

arbetsdagen den 10 maj mötte bara 5 personer upp. Vi städade museet, kakelmakeriet,  

skoldassen. bulhuset och jordkällaren. På eftermiddagen bjöd Sonja och Hasse Eriksson,  

Alveskogs, oss tacksamt på otendag. Kakelmakeriet har haft öppet hus tisdagskvälIar i juli  

månad. För detta har arbetsgruppen med Staffan Berggren, Katinka Schröder, Rosalie Ekvall  

och Göran Ström ansvarat. Ett drygt 60-tal personer har besökt kakelmakeriet. Slåtter hölls i  

Byänget lördagen den 19 juli. Till lieslåttern kom glädjande nog hela 12 slåtterkarlar och  

nästa lika många räkerskor. Änget slogs på bara 2 timmar. Familjen Forsberg bjöd på kaffe  

och en delikat saffranspannkaka. Slåttern avslutades med att Dan Lundgren berättade lite  

om de olika faserna i den gotländska ängshävden och de redskap som används härtill.  

Grillfesten på kvällen den 19 juli hölls även i år på den gamla skoltomten. Det slog väl ut.  

Hela 53 personer hade mött upp denna fina sommarkväll. Hembygdsmuseet och kakelmakeriet 

visades. Efter önskemål visades även kyrkoförsamlingens likvagn. Den står i en  

bod bredvid sockenmagasinet vid landsvägen. Den från Australien hemkomne guldgrävaren  

Olof Pettersson. Född vid Hallvide part 4 år 1837, lät i början av 1900-talet bekosta en  

http://www.hembygd.se/eke/


likvagn för Eke församling. Då han dog 1903 blev han den förste som kördes i den nya  

vagnen (muntligt Olof Pettersson, Gudings). Festkommitten bestod av Petra Schnell och  

Katinka Schröder. Höstfesten hölls lördagen den 9 november på Ekegården. 25 personer  

hade mött upp. Vi åt middag och lyssnade till Mikael Razz och hans munspel. Festkommitten  

bestod av Kurt och Monika Lundgren samt Göran Ström/Christina Larsson. Första advent (30  

nov.) tände vi för nionde gången en adventsgran på informationsplatsen på gamla  

skoltomten. Det var 0-gradigt, mulet och nästa vindstilla. Granen är tänd från första advent  

till tjugondedagen. Efter tändningen samlades 25 personer för samkväm i bulhuset, där  

glögg och kaffe serverades, varefter vi sjöng julsånger under ledning av Sussie Redig. Dan  

Lundgren presenterade Hembygdsförbundets årsbok Från ”Gutabygd 2014” och Anna- Liisa  

Andersson informerade om läget för insamlingskampanjen - en hjärtstartare i Eke.  

Kommitten bestod av Dan Lundgren och Tove Nilsson.  

Klockargården har under året varit uthyrt på årsbasis till Stefan och Christina Strldh,  

Alingsås. Under året har alla fönster målats. De utvändiga målningsarbetena kommer att  

fortsätta under 2015. Dan Lundgren och Staffan Berggren har tjärsmort grindarna med  

nyinköpt ”Eketjära” från tjärbränningen 19 juli. Gamla skoltomten med stenbord och  

informationstavla är av gästboken att döma en välbesökt plats under sommarhalvåret. Vid  

Hallbackebrunnen har ett flertal större lövträd under vårvintern stormfällts över gläntan. Ett  

träd skadade brunnsholken. Roger Lundberg, Dan Lundgren och Staffan Berggren röjde bort  

de nedfallna träden 6 augusti. Allt kördes sedan till bastun som ved. Dan Lundgren har under  

året skött gräsklippning och städning i kvarnen. Till samlingarna i hembygdsmuseet har  

Stefan Haase, Lau, skänkt en s k sänksten funnen för drygt 20 år sedan vid stranden vid  

Ronningsbod. Av Dagny Hult, har föreningen fått en märkbok som använts vid Härdarve, där  

hon bott tidigare. Vi har nu sammanlagt tre sådana märkböcker från olika gårdar i socknen.  

Från Lasse Stahle, Täby har föreningen fått en fin mapp svartvita bilder med motiv från  

bygden, tagna av hans farfar Carl Hansson, inspektor på Broanders Bölske 1901-1916.  

Vädret i Eke 2014  

Vår medlem, f d styrelseledamoten Gunnar Öberg, Lillegårdstomt, har även i år bistått oss  

med en rapport om vädret i Eke under det gångna året. Vi tackar för detta.  

Styrelsen tackar alla som deltagit i föreningens aktiviteter och de som stödjer föreningen på  

olika sätt. Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med i princip samma inriktning som  

tidigare. Vi inbjuder slutligen alla att besöka vår nya hemsida www.hembygd.se/eke/ för att  

höra hur den kan utvecklas med bilder och annat av intresse.  

 

  PÅ STYRELSENS UPPDRAG  

    Dan Lundgren 
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