
Verksamhetsberättelse, Eke Hembygdsförening, år 2016, angiven vid 
föreningens 66:e årsmöte, onsdagen den 22 februari 2017 vid Ronnings 
 

Föreningen har under året haft 111 medlemmar 
 

Styrelsen, ansvarsområden, medlemsavgift och möten 
 

Styrelsen har under året bestått av Roger Lundberg ordf. Staffan Berggren, vice ordf. 
samt tf. kassör delat med Susanne Buhs, sekreterare. Ledamöter har varit Göran 
Bölske, Göran Ström, Petra Schnell, Katinka Schröder och Kjell Ekvall (Ordinarie 
Kassör, har p.g.a. sjukdom ej kunnat delta under året) 
 

Suppleanter har varit Tove Nilsson, Birgitta Wahlgren och Lars Forsberg 
 

Medlemsavgiften har varit oförändrat 80 kr per medlem och 200 kr per familj 
 

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft fem protokollförda sammanträden  
 

Årsmötet hölls söndagen den 21 februari, 18 personer deltog 
 

En Extra Stämma hölls 25 september för beslut om försäljning av Klockargården, 16 
personer deltog 
 

Programverksamheten 
 

By änge fagades lördagen den 9 april, 10 personer deltog och vi avslutade med 
klucku tei. 
 

Arbetsdagen vid Klockargården och Museet ägde rum lördagen 7 maj, 8 personer 
deltog, vi avslutade också här med klucku tei. 
 

Onsdagen 28 juni åkte vi på sommarutflykt till Ljungs Kakelugnsmakeri i Stånga, där 
vi fick se både utställning och produktion. Vi fortsatte sedan till Etelhems Krukmakeri, 
där Torleif Solberg visade oss runt i Krukmakeriets alla vrår. Vi avslutade kvällen 
med mat och trevlig samvaro, 22 personer deltog. 
 

Kakelugnsmuseet höll öppet tisdagseftermiddagar under juli månad, i år kom dock 
väldigt få besökare. Styrelsen arbetar på en liten affisch som ska sättas upp hos 
Ljungs Kakelugnsmakeri 
 

Lördag 23 juli var det dags för årets slåtter vid By änge, 25 personer deltog och vi 
avslutade med otendag. Vid den som vanligt mycket trevliga sommarfesten senare 
på kvällen deltog 65 personer. Återigen hade vi härligt väder. 
 

Årets höstfest ägde rum lördag 15 oktober vid Ronnings. Festkommittén Eleonor och 
Arne Jakobsson tillsammans med Bo Nilsson och Christina Johansson hade ordnat 
en härlig fest med god mat och frågesport. 32 personer deltog 

Söndag 27 november firade vi traditionsenligt första advent i bulhuset samt tände 
granen. Vi drack glögg och Kaffe med tilltugg och fick lyssna på Dan som berättade 
om bl.a. Klockargårdens och Bulhusets historia. 13 personer deltog. 



 

Klockargården har varit uthyrt under perioden april t.o.m. september. 
Arbetet med avstyckning och försäljning av Klockargården fortgår, handlingar är 
inlämnade till Lantmäteriet och förberedelser för utannonsering pågår tillsammans 
med mäklare. 
 

Ett projekt med att digitalt samla föreningens information, bilder och annan 
dokumentation pågår. 
 

Till föreningen har gåvor till Anders Hults minne skänkts med totalt 6400 kr. 
 

Övrigt inom socknen 
 

Lördag 16 juli anordnas återigen Sojde, detta arrangeras inte av föreningen. 
 

Styrelsen tackar alla som deltagit i olika aktiviteter och de som stödjer föreningen på 
olika sätt. 
 

På styrelsens uppdrag 
 

 

Susanne Buhs 
 


