
Skedevi Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har haft följande sammansättning från årsmötet den 2 april 2017:
Ordförande Lena Melin, Vice ordförande Bert Hellman

Kassör Ronny Ericsson, Sekreterare Ulla Köhler
Ordförande, kassör och sekreterare utgör styrelsens arbetsutskott (AU)
Övriga ledamöter: Kerstin Ericsson, Hans Ärnbrand* och Sixten Karlsson
Suppleanter: Birgitta Wärn (stugvärdinna) , Majvor Ericsson, Karin Gustavsson*
Revisorer: Inger Appelkvist och Kristina Molberg med ersättare Clas Pettersson
och Kjell Lundström.
Festkommitté: Kerstin Ericsson (även textilansvarig) samt Karin Gustavsson*
Valberedning: Anita Larsson, Ulla Karlsson och Inga Axelsson
Gun Jansson , stugvärdinna emerita
*/ Hans Ärnbrand och Karin Gustavsson avsade sig sig sina styrelseuppgifter per
31 juli, varefter deras styrelseposter har varit vakanta.

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 234 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  2016  framgick  i  detalj  av  den  ekonomiska  redogörelsen  och
revisorernas berättelse, som redovisades och fanns tillgängliga på årsmötet .
Årsmöte 2017 hölls i Hävla SKs klubblokal den 2 april kl 14.
 
Övriga aktiviteter under året:

24 april - städning och iordningställande inför sommaren

25 maj - morgongudstjänst vid Hävla Kvarn

18 juni - torpvandring vid Hävla med start kl 10 vid Övre bruket. 28 deltagare  Be-
sök och visning vid 8 torp , bl.a Grindtorp, som förr var lanthandel, Kvarnfallet  där
idag bedrivs uppfödning av prisbelönta alpackor samt  1700-talstorpet Olstorp. Kaf-
festopp ordnades vid Axsjön, Sista besöket var skogstorpet Kråkvilan.
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28 juni   -  Uppskattat och välbesökt  föredrag om byggnadsvård, speciellt kring
målning med linoljefärer mm. Representanter för hembygdsföreningarna i kommu-
nen var  in bjudna. Föredragshållare  var  Tom Granath från Svenska Byggnads-
vårdsföreningen.

13 juli  -  Unikt  besök vid Käxelvik av 24 st  veteranbilar av märket  Citroen från
Svenska B11 klubben. Föreningen som var på sommarutflykt  gjorde en planerad
lunchpaus vid vår hembygdsgård.

Juli månad  -  Öppet hus vid Käxelvik  lördagar och söndagar veckorna 26-30
mellan kl 14 – 17.  Många har stannat för kaffe med bröd, och även guidning av
museet. Årets temautställning var ”skolan förr”  samt utställning av broderier.   Ca
103 besökare.

6 augusti - sommarfest vid Käxelviks hembygdsgård. Festen börjar normalt  med
en friluftsgudstjänst som i år fick hållas inomhus p.g.a. regn. Gudstjänsten leddes
av Maria Lyshöj från Finspångs församling, med musik av Sölve Holgersson på
dragspel. Till kaffet ytterligare musikunderhållning av Ronny & Jonas Sjödin.  Till
festen kom ett 60-tal deltagare. 

26 augusti - Smedjans Dag vid Övre Hävla. Vi deltog med ett bokbord.

22 september - besök i Käxelvik av Stefan Hammenbeck från Östergötlands läns-
museum och Denny Lawrot  ordförande i Östergötlands hembygdsförbund. Syftet
var att undersöka om det fanns dolda ”skatter” i föreningens samlingar.  Bl.a. upp-
märksammades en fint ornamenterad  höräfsa (fästmansgåva) från mitten av 1800-
talet, en fint slöjdad hästsele, en vävbok och fina trasmattor. 

11 oktober -  gemensam träff med hembygdsföreningarna i Finspångs kommun.
Representanter från föreningarna i Rejmyre, Regna, Risinge och Hällestad kom till
Käxelvik.

12 oktober - traditionell ”ärtsoppekväll”  i Käxelvik dit alla som under året arbetat
med hembygdsföreningen hade inbjudits. 17 medlemmar deltog.

14 oktober - iordningställande av hembygdsgården inför vintern.

Övrigt
Många arbetstimmar har även i  år lagts ned på underhåll  av hembygdsgården.
Fönsterrenovering har  påbörjats  och utförs  av Annika Widenstedt  (Fönsterlyftet,
Vingåker) .  Ca 2/3 av detta arbete blev klart under sommaren, resterande del skall
utföras under våren 2018.  Vi har också med eget arbete iordningställt och monte-
rat de innanfönster som fanns i Käxelvik. Ytterligare några innanfönster skall nytill -
verkas under 2018.  De gamla och delvis defekta elelementen i hembygdsgården
har också bytts ut.  Därmed kan vi nu reglera och hålla en viss grundvärme i huset
under vintern.
Vi vill tacka alla som hjälpt till och ser fram mot ett nytt år.  / Styrelsen
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