
Skärkinds hembygdsförening som bildades 197S, har under

år 1979 kommit igång med Li. studiecirklar och i dessa

försöker vi dokumentera vad som hänt i Skärkind fram

förallt de sista 100 åren. Men vi har kommit underfund

med att det är så lätt att glömma vad som hänt under

nutid och vi vill därför försöka att på något sätt även

dokumentera detta.

En del sockenbor har samlat på tidningsklipp från händel

ser inom Skärkind och vi har fått låna dessa tidningspärmar.

Med hjälp av detta material har vi försökt göra en samman

fattning över händelser i vår bygd under de sista 10 åren.

Om vi har möjlighet tänker vi försöka fortsätta med detta

arbete och till nästa årsmöte alltså i9Si gå ytterligare

10 år tillbaka.

Vi ber att få tacka våra medlemmar för det gågna året och

önskar ETT GOTT NYTT ÅR.

För S rkinds hembygdsförening.
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Året börjar med nyårsrevy i Skärkinds bygdegård. Det är den

nystartade föreningen Gammel dansens vänner som ordnat revyn.

Skärkinds sista affär byter ägare. Gerhard Karlsson överlåter

sin affär, efter många år som “handelsman” i Skärkind.

Tidningsreportage om AUGUST 1 STOLPEN - Skärkinds lappsko

makare. August bor ensamlnen i sitt Torp vid Hesselstad.

Oro i bygden - nytt storflygfält planeras - lämpligt läge

anses vara Skärkind. Namnspekulation “SKÄRLANDA”.

1921.

SKÄRKINDSBORNA BLIR NORRKOPINGSBOR - de flesta mot sin vilja.

90 år blir i år SKARKINDS MISSIONSFORSAMLING.

Missionshuset byggdes 1S?1. ett stort hus i Vånga inköptes

och revs och transporterades hem med oxar och uppfördes

vid Skinnstad - 196? flyttades Missionshuset till Bäckeby,

denna gång nästan helt och med biltransport över åker och

äng.

Kyrkoherde Josef Gustavsson slutar sin tjänst och avtackas.

Han kom till Skärkind 1942 som vice pastor och blev 1943

Kyrkoherde i Skärkind vilket han var till 1962 då han även

blev Kyrkoherde för Kimstad. men först 1966 flyttade Kyrko

herde familjen till Kimstad.

Kyrkoherde Andreas Bengtsson installeras och hälsas välkommen
till bygden.

Eva Winqvist erhåller hederstecken för många år inom lotta-

rörelsen.

Nedläggning av Skärkinds affär och av Skärkinds soptipp.

Vi hör ju till Norrköping nu och får då ej ha egen sop

tipp.- Någon ordning får det väl vara tycker Norrköping.
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Efter 14 års väntan får Skarkind egen i/4 präst.

Tillbygge på Karlslunds gård.

Storflygfaltet planeras nu till Gistad.

1922

Hemvärnet går Högvakt och i samband med denna överlämnar

Carl Schoug dopgåva till Kungafamiljen.

Skärkinds bygdegård firar 25 års jubileum och många gåvor
överlämnas från föreningar verksamma i Skärkind.

Skärkinds husmodersförening byter ordförande. Agda Karlsson
övertar klubban.
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Skärkinds hembygdsförening bildas - Kyrkoherde Bengtsson

har tagit detta intiativ - och vi ber att få tacka för

detta.

Nybygge i Skarkind - forsta villan på 21 år - får vi snart
f ler.

Hulda Svärm avlidit i oktober l97S.

Syster Hulda var i många år föreståndarinna på vårt ålder

domshem och hon fungerade då också som socknens församlings

syster.

HOST - VÅRFLOD.

Skarkind har fått en flod - SKVALBACKEN - det lär ha varit

timxnerflottning i denna bäck tidigare, vilket man aldrig

trott förrän nu. när den verkligen gör skäl för namnet

“SKVAL”. Stora översvämningar är det också på ett par

gårdar i Skärkind.

Kantor Emiisson avtackas efter 27 tjänsteår.

Skärkinds reningsverk inviges.


