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På årsmötet den 22 mars gästade Ejve Panzar från Skänninge
Hembygdsföreningen. Han visade filmen “Bland original och originaliteter”.
Ejve bjöd in föreningen till Skänninge i sommar, och vi tackade ja.

Den 25 april var det skolbamsdag i sockenstugan. 25 barn i aldrarna
6 till 12 år och med anknytning till Skärkind kom, samt 2 lärare och 3 föräldrar.
Från vår sida var vi ett tiotal vuxna. Barnen delades in i grupper, som fick se
kyrkan invändigt, de gick en liten runda i byn. Och j sockenstugan satt Ruth
Wille ‘n och vävde. De fick också prova pa att tvätta på tvättbräda och att skriva
med bläckpenna.

Gemensamt visades gamla kyrkan, runstenarna och en speciell sten
pa kyrkogården. Vi hann också med ett besök på kvarnbacken och på
orgeltramparens husgrund. Vi avslutade med att ga till St. Skävid och hälsa pa
hos djuren där. Eva Furenbäck var vänlig att visa oss och berätta om köttdjuren.
Det var en skara mycket intresserade barn som gästade oss i Skärkind och de
fick lära sig mycket.

Deni 8 maj var det sommarvandring i Fröö. Åke Gustavsson var
ciceron. Han visade bland annat var det hade varit tva par kvarnstenar i
Skvalbäcken. Vattenfallet skulle vara en meter högt, plus ett stövelskafi fullt av
vatten, så gick det att mala.

Efter 700 år gjordes Den Heliga Birgittas hemfärd om. Den lilla
kistan färdades fran Capella Ecumenica, samma väg som Heliga Birgittas
relikskrin gjorde en gång i tiden. Fran Gårdeby till Skärkind fick relikskrinet aka
i Skärkinds fina likvagn, dragen av tva hästar. Sedan bars den in i kyrkan, och
där hölls en andakt i åldrig stil med vår präst Sune Fallenius som officiant.

Vår mycket omtyckta och duktiga utrikesminister Anna Lind stacks
ihjäl på ett stort varuhus i Stockholm. Hon var ung, duktig och omtyckt i sitt
arbete. Hon efterlämnade make och tva minderariga barn. Stor förstämning i
hela Sverige.

Den 5 juli reste vi till Skänninge, och blev väl mottagna av Eive
Panzar. Han tog en stor promenad med oss. Den slutade i hans eget museum,
Det blev en skön kaffestund bland alla blommor och buskar i trädgården.



2004

Den! maj hade vi vårvandring i Skärblacka, och ciceron var Arne
Igemar.

Söndagen den 6juni firades Svenska Flaggans Dag i Skärkind och
Karin Jonsson var talare.

Orf. Lars-Erik Larsson fick fbllmakt av styrelsen att skriva 25- årigt
hyresavtal med Bleumerska Siftelsen om nyttjanderätten av magasinet i Lilla
Skävid.

Hembygdsföeningen medverkade för första gången pa julmarknaden
i Brådtom. Vi skulle bli rika på julgranskarameller och choklad, genom vårt
chokladhjul. Vinsten blev låg, men vi hade roligt.

Den 25 febr. avled Gunnar Olai. Han har under årens lopp tipsat
Hembygdsföreningen om lämpliga lokaler.

Skörtinge såldes av Lars Ölander till Ulrik Lindahl.
Magasinerade möbler, husgeråd, tavlor, kläder m.m. skänktes av

Lars Ölander till Margareta Widell, som i sin tur skänkte allt vidare till
Skärkinds Hembygdsförening. Det tog flera dagar att frakta allt till Lilla Skävid.

Skärkinds Bygdegårdsförening rustade lokalerna. Alla fönster i stora
och lilla salen blev omskötta och målade, och väggpanel sattes upp i stora salen.



2005

Natten mellan den7 och 8 jan, valdtogs skogen i mellansverige av en
häftig storm. Aven Skärkind drabbades. Många års avverkningar klarade
Gudrun, som stormen döptes till, av på en enda natt.

Vi kunde läsa om Skärkinds Hembygdsförening i Vångakuriren.
Måndagen den 6 juni blev Sveriges första Nationaldag och blev röd

i almanackan, och arbetsfri.
Den 18 juni hade vi sommarvandring i Ulberstad, och Stefan

Skilberg och Kurt Pettersson, Öjeby Västergård, visade oss runt.
Ett paketlotteri anordnades till Brådtoms julmarknad. Det visade sig

vara en bra ide som vår kassör Margareta Widell införde. Den gången blev det
klirr i kassan.

Sockenstugan såldes av Svenska Kyrkan till Lili Pettersson.
Eftersom hembygdsföreningen har huserat på bottenvåningen, så blev
föreningen utan varm bostad.

Den 6 dec. gick flyttlasset till Lilla Skävid. Det stora tunga
kassaskåpet flyttades av Ulrik Lindahl, som hämtade det och körde det till Lilla
Skävid, där det kom in när dörrfodret avlägsnats. Då kunde männen baxa in det
med hjälp av Per-Owes Karlssons starka fotbollsben!

2005 är ett bemärkelseår för HBF. Det hände mycket i magasinet.
Vatten och avlopp drogs in och farstun fick nytt golv och en handikapptoalett
installerades. Köket rustades ocksa med diskbänk och spisel. Inte nog med det!
Det blev varmt i kök, i drängkammare, i farsta och på toaletten. Det blev
mysigt!



2006

Liii Pettersson-Stenmark öppnade Galleri Li i fZ5re detta
sockenstugan. En konstnär presenterades, och efteråt bjöds det pa konsert i en
fhllsatt Skärkinds kyrka,

Den 17 mars brann Fredriksiund ner till grunden. Stugan lag ensam
på Lunnebjörkes mark, och det fanns ingen väg dit. Helge Eriksson, som bott
där länge, blev bränn- och skärskadad. Han bars därifrån på en lastpali, tills
ambulansmän mötte upp med en bar.

2006 var även året då 30 ha invallning på Åby gård återställdes till
våtmark. Granngarden Öjeby berörs av 7 ha.

Den 10 maj är det 100 år sedan ett asknedslag träffade Skärkinds
kyrka. Den brandskadades och tornet rasade ihop. Kyrkan renoverades, tornet
fick en ny utformning, och kyrkan pryddes med bl.a. 1622 rosor. Kyrkans vackra
aitarskåp räddades undan branden, och uppmärksammades av NT, som den 30
okt.2006 skrev att altarskåpet har ett unikt tiliverkningssätt. Det finns bara ett
liknande, och det kan ses på Louvren i Paris.

Den 21 maj var vårvandringen i Skinnstad. Da anslöt till oss ett tiotal
piigrimmer, som vandrat från Skärkinds Kyrka.

Pa en vagn hade Lennart Nickiasson lagt ut fotografier på
människor som har bott i Skinnstad, samt karta over ägorna. Det blev mycket
uppskattat. Sedan körde han oss runt i balvagn och hans söner Magnus och
Johan hjälpte till. Bland mycket annat visade de oss två träd som vuxit ihop.

Den 6 juni mottog Hembygdsföreningen en flagga från Svenska
flaggans dagskommitten och denlO juni hissades flaggan i höjden på den
nyinköpta flaggstången i Lilla Skävid. Solen gassade på så att luften dallrade.
Det var “Öppet hus” i Lilla Skävid, med försäljning av Skörtingegrejerna. Det
kom mycket folk, och försäljningen gick bra.

Hembygdsföreningen fick besök av Ing-Marie Hagelin från
Östergötlands Hembygdsblad. Vi intervjuades och fotograferades, och kom med
i Hembygdsbiad nr.2 2006.

Någon gång före valet detta år befriades Skärkind från flygpiatsoket.


