
Skedevi Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har haft följande sammansättning från årsmötet den 15 april 2018:
Ordförande Bert Hellman, Vice ordförande Majvor Ericsson, Kassör Ronny Ericsson, Sekreterare Ulla Köhler
Ordförande, kassör och sekreterare utgör styrelsens arbetsutskott (AU)
Övriga ledamöter: Kerstin Ericsson, Sixten Karlsson, Anders Bäckman
Suppleanter: Birgitta Wärn (stugvärdinna), Åke Pettersson, Agneta Lundström 
Revisorer: Inger Appelkvist och Kristina Molberg med ersättare Clas Pettersson och Kjell Lundström.
Festkommitté: Kerstin Ericsson (även textilansvarig)
Valberedning: Anita Larsson, Ulla Karlsson och Inga Axelsson
Gun Jansson , stugvärdinna emerita

Representant vid Östergötlands Hembygdsförbunds konferenser och träffar är i första hand  ordföranden,
därefter vice ordförande och ev. övriga representanter som kan  utses av styrelsen.

Antalet betalande medlemmar vid årsskiftet var 270 st.

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. 

Årsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem och  för familj 250 kr .
 
Ekonomin för år 2018 framgick i detalj av den ekonomiska redogörelsen och revisorernas berättelse, som
redovisades och fanns tillgängliga på årsmötet.
Årsmöte 2018 hölls i Hävla SKs klubblokal den 15 april kl 14
 
Aktiviteter under året:

15 april - årsmöte. Efter mötet kaffe och lotterier. Föredrag med bildvisning om Tisnare Kanals historia av
Håkan Magnusson och Henry Johansson från Ändebol. Mycket uppskattat av de ca 40 deltagande medlem-
marna på mötet.

23 april  - städning och iordningställande inför sommaren. 11 medlemmar deltog. Till kaffepausen inbjöds
Lena Melin som avgick som ordförande vid årsmötet, men där inte kunde närvara. Vi fick idag i stället tillfälle
att avtacka henne för hennes mångåriga insatser för föreningen.

5 maj - Utbildning i vård av arkiv och föremål anordnades  vid Risinge hembygdsgård.  6 deltagare från Ske-
devi deltog. 



10 maj - morgongudstjänst vid Hävla Kvarn. Rejmyre musikkår medverkade.

2 juni - torpvandring vid Ruda. Samåkning med bil från Skedevi kyrka. Torp efter vägen som vi såg eller
fick information om: Lekberget, Vilan, Oron, Skogalund, Ruda gård och gruva (med kaffepaus). Utflykten
avslutades vid Domarringen vid Vallerängstorp.  Ca 40 deltagare. Trevligt och varmt.

12 juni -  Släktbesök från USA av släkting till Anders Bäckman. Bert guidade

27 juni - avgående landshövdingen Elisabeth Nilsson besökte några hembygdsföreningar i länet , bl.a. ett
kort besök i Käxelvik.

Juli månad -  Öppet Hus i Käxelvik varje lördag och söndag kl 14 till 17. Visningar (bl.a. fotoutställning) ,
kaffeservering mm. Mötesplats för fastboende och sommargäster.  Ca 135 besökare.

4 augusti – kvällsbesök från MHF i Hällestad med ca 50 deltagare. Kerstin hade ordnat kaffe med bröd
och Bert guidade.

 

5 augusti - Sommarfest mellan kl 11 och 15 vid Käxelvik. Inleddes med friluftsgudstjänst ledd av kommi-
nister  Ingrid Elerud och med sång av musikstuderande Joel Eriksson. Därefter kaffeservering och lotteri-
er mm. Ronny och Jonas Sjödin från Igelfors underhöll med uppskattad sång och musik. Ca 50 deltagare.

25 augusti - Smedjans Dag vid Övre Hävla. Hembygdsföreningen ordnade fotoutställning i ”Berättarhör-
nan”. Hela Pelle Karlsson´s  (”Pelle på Lusudden”) dokumentation om Hävla fanns tillgänglig för släktfors-
kare och andra. Föreningens böcker såldes, bl.a. årets alldeles nyutkomna Skedevikrönika 2018. 

11 oktober - Kl 18 ordnades årets ”ärtsoppekväll” enligt tradition i Käxelvik där alla som under året arbe-
tat med föreningen hade inbjudits. 16 personer deltog 

13 oktober - Städdag i Käxelvik. 7 medlemmar deltog.

Övrigt:

Många arbetstimmar har även i år lagts ned på underhåll av hembygdsgården. Fönsterrenoveringen som
utförts av Annika Widenstedt (Fönsterlyftet Vingåker) har slutförts.  Vi har satt upp hängränna på baksi-
dan av loftboden, där också en fuktskadad stock delvis bytts ut. En ny åkgräsklippare har inköpts under
året.

Föreningens målsättning är att värna om vårt lokala kulturarv och att dokumentera och bevara byggnader
och historia i Skedevi. Vi hoppas därmed kunna spela en viktig roll även i dagens samhälle. 

Medlemskapet i föreningen är en mycket viktig förutsättning för detta och vi är tacksamma för allt stöd vi
får från våra medlemmar.

Stort tack till alla som hjälpt till och vi ser fram mot ett nytt år.

Februari 2019

Styrelsen

genom Ulla Köhler


