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Styrelsen har under året utgjorts av 

 

Valda till och med 2018  

Kjell Gustafsson Gårdsby 

Göran Engkvist Dädesjö 

Solveig Karlsson Bolmsö 

Åsa Sunefors Uråsa 

Samuel Palmblad Växjö 

Georg Frisk Lenhovda 

Lennart Johansson Växjö 

 

Valda till och med 2017 

Evy Törnqvist Diö 

Karl-Johan Krantz Berg 

Roger Söderling Älmeboda 

Sigvard Jacopsson Dädesjö 

Frida Stenland Tävelsås 

Lars Palm Tävelsås 

 

Ordförande 

Kjell Gustafsson 

 

Självskriven ledamot 

Lennart Johansson Kulturparken Småland 

 

Förbundets revisorer har varit 
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Kjell Blad Växjö  
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Kjell Gustafsson 
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Suppleanter 

Roger Söderling 
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Kjell Gustafsson 

 

Valberedning 

Tomas Olofsson Västra Torsås 
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Gunnel Nilsson Agunnaryd 
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Roger Söderling 

 

Redaktionskommitté för årsbok 2017  

Kjell Gustafsson 

Karl-Johan Krantz 

Evy Törnqvist 

 

Redaktionskommitté för I Värend och Sunnerbo 

Evy Törnqqvist 

Georg Frisk 

Anna Lilljequist 

Åsa Sunefors Wallin 

 

Dräktrådet 

Birgitta Blixt Hembygdsförbundet, sammankallande 

Elisabeth Johansson Folkdansringen 

Monica Modig- Rauden Hemslöjden i Krb län 

 

Antalet medlemmar i förbundet var vid årets slut ca 76 föreningar och stiftelser, 8 bibliotek, 6 

företag. Antal medlemmar som var anslutna till hembygdsrörelsen i vårt län antingen som enskild 

medlem 714 eller ansluten via en förening var omkring 15 000. 

 

Förbundet har bedrivit följande verksamhet  

Förbundets styrelse har haft sju protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte. 

 

Årsmötet 

Den 11 mars avhölls årsmötet i Tävelsås Bygdegård. Deltagarna kunde före mötet besöka Tävelsås 

hembygdsförenings stuga i Stenslanda, därefter kunde ombuden inta kaffe och fralla i  

Bygdegården. 

Mötet inleddes med en presentation av föreningen och den bygd där den verkar. Därefter blev det 

utdelning av Hyltên-Cavalliusmedaljen i silver och brons. Medaljörerna var : 

Silver: Birgitta Hansson Berg. Birgitta har varit en drivande kraft i Elin Wägners Lilla Björka. 

 Kjell Gustafsson för mångårigt arbete inom förbundet och som flitigt anlitad kursledare. 

Brons: Gudrun Karlsson Skatelövs hembygdsförening, Anita Eriksson Lenhovda hembygdsförening, 

Berne Karlsson Ekeberga hembygdsförening, Hilding Evaldson Hamneda hembygdsförening, Sven 

Mattiason Lings Minne. 

Två motioner hade inlämnats till styrelsen. En kom från Göteryd och behandlade ett ortnamn som 

blivit förvanskat på kartorna. En motion kom från Älmeboda rörande utdelandet av riksförbundets 



pris till Årets hembygdsbok. Hittills prisbelönta böcker har inte speglat en liten lokal 

hembygdsförenings arbete med bok eller krönika. 

Båda motionerna beslöt mötet vidarebefordra till riksstämman. 

Sedvanliga val hölls och information från läns- och riksförbund lämnades. I en paus i förhandlingarna 

höll Ingmar Ljungkrantz ett kort föredrag om gamla redskap, milstenar och mått och vikter. 

Ordförande för mötet var Stefan Jerkstål. 

 

Övrig verksamhet 

Valda representanter från förbundet har deltagit i styrelsemöten för museistiftelsen och stiftelsen 

Gustafs Bjursjö. Kjell Gustafsson representerade förbundet på riksstämman i Uddevalla i slutet på 

maj månad. Representanter har deltagit i informationsmöten/arbetsmöten arrangerade av 

Kulturparken Småland, riksförbundet, länsstyrelsen och kommunerna. 

 

Den 11 februari och den 18 november ordnades ordförandeträffar i Skatelövs församlingshem. 

Deltagarna fick i februari bland annat lyssna på vår riksordförande Birger Svanström och Rune 

Hagman från Öja berättade om hur man kan tillskapa en bok genom att arbeta i studiecirkelform. I 

november hade vi besök av generalsekreterare Jan Nordvall som informerade om de fokusområden 

som skall lyftas fram de närmast åren i hembygdsrörelsen. De är föreningsdemokrati, barn och unga 

och landskapet.  

Lars- Göran Abrahamsson från Vuxenskolan hade ett intressant arbetspass om föreningsarbete. Vid 

ordförandeträffarna informeras om aktuella saker liksom att vid träffen lyfta frågor diskuteras. 

 

I mars anordnades en kurs i vård av järn och läder i Kulturarvcentrum, i april var det kurs i 

gärdsgårdsbygge i Rävemåla och taksticksläggning i Lenhovda. 

 

Två informationsträffar för föreningarna har ordnats i september om Hembygdsförsäkringen, en i 

Älmhult och en i Växjö. 

 

Förbundet har tillsammans med Smålands museum utdelat tre byggnadsvårdspriser för föredömliga 

restaureringsinsatser. Priserna har i år utdelats till Lagadalskyrkan för deras arbete med 

missionshuset i Issjöa, till familjen Hamilton i Markaryd för deras restaurering av sitt bostadshus 

byggt 1909 och ett pris överlämnades till ägaren av kvarnen i Ekefors, Urshult.  

 

Som vanligt har förbundet deltagit i tre evenemang. Det har varit Kulturnatten i Växjö, sista lördagen 

i januari, Bokmässan på Stadsbiblioteket i Växjö i november och Julmarkanden på muséet. Tre 

begivenheter då enskilda medlemmar, som inte är aktiva i någon lokal förening, bereds tillfälle att 

prata med ledamöter i styrelsen. 

 

Årsbok 2017 

Årsboken Drakormens gåta, om draken eller lindormen, kom i början av december och med förenade 

krafter kunde vi distribuera den ut till medlemmarna i jul- och nyårstid. Boken har fått ett mycket 

gott mottagande. 

 

 

 



I Värend och Sunnerbo 

Tidningens redaktion under Evy Törnqvists ledning arbetar oförtrutet med att samla material till våra 

fyra nummer av tidningen. Ständigt finns efterlysning av material från länets olika delar. Tidningen 

läses från pärm till pärm av många av våra läsare – ett tecken på att den är efterlängtad. 

 

Dräktrådet 

Dräktrådet arbetar vidare med sammanställning och forskning av vårt textila arv under Birgitta Blixt 

ledning. 

Tina Sjögren och Ulrika Bergqvist på Kulturparken sköter våra in- och utbetalningar, gör bokslut mm. 

Stort tack för deras hjälp. Roger Söderling sköter vår medlemsregistrering och Frida Stenland vår 

hemsida. 

 

Bokslut för 2017 är upprättat och visar ett överskott på 1535 kr 

 

På styrelsens uppdrag  

Kjell Gustafsson ordf 

  

 

 

 


