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Föreningen har under året haft 285 medlemmar, något färre än föregående år. 

Styrelsen har bestått av sju ledamöter plus fyra suppleanter och har varje månad haft protokollförda 

sammanträden. Vi har haft 2 obesatta vakanser under en del av året. 

 

Under året har vi genomfört följande arrangemang/aktiviteter.  

 I mitten av februari anordnades sportlovsaktiviteter vid Klockaregården. Det var något färre 

skolelever som deltog den här gången förmodligen beroende på att det var många samtidiga 

aktiviteter den dagen. Barnen tillverkade fågelholkar och kunde också prova på vävning. Alst-

ren fick de ta hem. Föreningen bjöd på förtäring och material. 

 Valborgsmässoafton firades vid Klockaregården med vårtal av Gunnel Svensson.  Drygt 120 

besökande till detta evenemang. De traditionella sångerna sjöngs av en blandad kör under 

ledning av Gunilla Sohlberg. Vårbrasan tändes och man kunde äta grillkorv, köpa lotter och ta 

en kopp kaffe med dopp.  

 Gökottan den 5:e maj vid Kilastugan samlade drygt 30 deltagare. Daniel Wihlborg höll i an-

dakten och den numera traditionella fågelfrågesporten, kompletterad med några musikinslag 

genomfördes under ledning av Sven Fogelberg. 

 Årets bygdevandring på nationaldagen hade arrangerats av Gunnel Svensson och gick från 

Leteboskolan och upp i skogarna öster om Helsjövägen. Vi var 25  deltagare (17 q och 8 m) 

och besåg ett antal torp utefter vägen. Vandringen var ganska lätt och lagom lång och avslu-

tades med fika hemma hos Gunnel nere vid sjön. 

 Midsommarafton firades sedvanligt vid Kilastugan med god uppslutning och slutsålt på näst-

an allt. Musik och dans kring stången med sång av Gunilla Thingvall och Sven Fogelberg på 

dragspel. Birgitta Staaf ledde dansen och vi välsignades med oväntat bra väder.    

 Midsommardagens arrangemang med Gränslaget från Veddige och sång av Gun Svensson var 

mycket uppskattat. Ove Johansson från Kinna ledde gudstjänsten. 

 Under tre sommarveckor i juli hade vi det nu traditionella ”Öppet Hus” arrangemanget med 

visning av våra samlingar, mangelkörning, loppisförsäljning samt kaffeservering i Haralds. 

Många besökare och god omsättning på loppisen. Vi lyckades sälja en hel del loppismöbler 

som vi kunde visa upp i ett tält utanför ladan. Sista dagen raserades dock tältet av hårda vin-

dar. 

 Rännesfesten 23 augusti upplevdes som lyckad av drygt 50 deltagare som, utöver maten, und-

fägnades med uppskattad dragspelsunderhållning av Dan Karlsson. 

 Hembygdsresan 17 september gick p g a Sveriges Hembygdsförbunds 100 årsjubileum  till 

Tångamässan, där vi deltog med en monter med bilder på vår jättemangel ”världens största 

mangel!”. I montern visades som kontrast också ”världens minsta vävstol” och några riktigt 

gamla dukar och även några från Elmquists väveri i Istorp. Det här materialet visades också 

på en utställning i Rydal under oktober. 

Där fanns väldigt mycket att se på under mässan som upplevdes som givande. 42 personer var 

med på bussresan där det var inlagt ett stopp i Dalsjöfors.  

 Vi deltog i julmarknaden i Bygdegården 10 december och sålde vykort, böcker och DVD ski-

vor. Tombolalotteriet var slutsålt redan vid 11-tiden eftersom marknaden var välbesökt med 

dragspelsmusik i foajen. 

   



 

 

 

 

 

Dokumentation 

Arbetet med att dokumentera bilder som vi fått från Börjessons fotoatelje och som speglar livet och 

människorna i bygden under många års tid har fortsatt. Under 2016 har vi fortsatt med bildvisningar-

na i församlingshemmet vid 6 olika tillfällen under vår och höst.    

 

Byggnader/underhåll. En del smärre underhållsarbeten har gjorts både på Klockaregården och Kila-

stugan. Mycket återstår dock att göra och vi har konstaterat att viss brädklädsel behöver bytas på ’Ha-

ralds’. Taket på Kilastugans ladugård måste bytas och ommålning krävs 

Inredningsarbeten planeras i Klockargårdens ladugård för att förbättra tillgängligheten. Dessa åtgär-

der kan dock inte genomföras förrän finansieringen är klar.  

    

Övrigt.     

Stugan ”Haralds” har liksom under tidigare år använts för möten av olika slag. Det har varit styrel-

semöten, träffar för studiecirklar och byalaget samt privata små kalas.  

Vävlokalen med inventarier har hyrts ut till Studiefrämjandet under 9 månader av året. Två studie-

cirkelgrupper håller igång där sedan flera år tillbaka med ca 9 deltagare per grupp. Studiefrämjandet 

organiserar cirklarna. 

En hel del arbete har lagts ned på att städa upp och förbättra museidelen och göra den mer intressant 

för besökare.  

Vi har mottagit gåvor av olika slag och sådant som vi kunnat sälja på loppis under sommarveckorna.  

Föreningen har varit representerad i bl. a. Marks Hembygdskrets, vid Västergötlands Hembygdsför-

bunds årsmöte samt vid Föreningsarkivet. Arrangemangen genomförs tillsammans med Studiefräm-

jandet Sjuhärad där vi är samarbetspartner. 

 

Tack 

Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt arbetar för att förvalta tidigare 

generationers livsverk och för att bevara och utveckla våra lokala traditioner och skapa gemenskap 

mellan människor och generationer. 

 

 

För Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening 

 

 

 

 

 

Ingbrit Gunnarsson  Gunilla Thingvall 

Ordförande   Sekreterare   


