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Södra Vings Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse 2013-2014 

Föreningens verksamhet har under året genomförts under trivsamma och uppskattade former.

Föreningens styrelse har under året haft 10 sammanträden varav ett varit ett planeringsmöte 
ihop med arbetskommitterna.
  
Utifrån planeringsmötets intentioner har årets aktiviteter bestämts och presenterats i 
Årsprogram 2014. Årsprogrammet har vid årsskiftet 2013-14 delats ut till 
föreningsmedlemmar och samtliga hushåll i Södra Vings socken. Till våra medlemmar 
utanför Södra Vings gränser har programmet skickats med post. Information över föreningens 
årsprogram finns också på föreningens hemsida www.hembygdsforeningen.se
Ambitionen från styrelsen har varit att arrangera minst en utåtriktad aktivitet varje månad 
Dessa presenteras mer detaljerat nedan av respektive arbetsgrupp. På föreningens hemsida 
finns också fyllig dokumentation från flertalet av årets olika arrangemang både med text och 
bilder.

Södra Vings hembygdsförening har 200 årsmedlemmar och närmare 300 ständiga medlemmar 
för år 2014.
 
Samtliga aktiviteter i föreningens regi har varit mycket lyckade, väl genomförda och 
välbesökta

Föreningen har under året deltagit i nätverksbyggande mellan kommunen och 
hembygdsföreningarna inom Ulricehamns kommun bland annat i Varnum och Marbäck.

Föreningen har deltagit vid årsstämman för Västergötlands hembygdsförbund i Nyhem 
Mullsjö kommun. Föreningens representanter var Gull-Britt Andersson och Monica Nilsson.

Föreningen har i samverkan med flera andra hembygdsföreningar i kommunen medverkat vid 
Landsbygdsmässan i Ulricehamn. Mässan där föreningar och företag kan presentera sin 
verksamhet och i vårt fall med att bla sälja hembygdsböcker

Föreningen har i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Ulricehamns kommun arrangerat 
Arkeologidagen och som ägde rum i kulturområdet Fagranäs med dess nyligen genomförda 
arkeologiska utgrävningar. Uppslutningen av intresserade besökare var stor.

Nytt för året var en informationskväll om släktforskning. Vi gjorde även ett besök på Abecita 
konstmuseum.

En av föreningens större arrangemang är Midsommarfirandet med servering av 
jordgubbstårta. Cirka 400 deltagare firade midsommar med oss  och 17 st tårtor  som 
serveringskommitten gjort hade en strykande åtgång.

Föreningen har som julgåva till samtliga elever i årskurs 6 vid Hökerumsskola överlämnat 
hembygdsboken Södra Ving- då och nu. Ambitionen är att det blir en årligen återkommande 
aktivitet. 
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Andra stora aktiviteter är bland annat Frågesporten, Höstmarknaden Vårfågelsvandring  och 
vårvandringen bland annat. Våra kaffesöndagar i juli har anordnats av Utställningskommitten, 
Torpkommitten, Inventariekommitten och Valberedningen. 

Alla våra aktiviteter finns på vår hemsida www.hembygdsforeningen.se där man kan läsa och 
se bilder från våra aktiviteter.   

.
Nedan följer respektive arbetskommittés rapportering av verksamhetsåret. 

Data och Filmkommittén 
I oktober hade vi bildvisning på Hökerumsgården. Filmen som visades var första och sista 
delen på sockenfilmen från 1951.
I november var det filmvisningen i Södra Vings församlingshem. Det var Glimtar från Södra 
Ving 1983-86 som efter digitalisering visades. Filmen är nu upplagd på vår hemsida. Jan 
Töve var inbjuden och berättade om hur filmen blivit till. Överskottet och insamlingsresultatet 
som blev 4995:- skänktes till Filipinerna.
Bo Arabäck, Gull-Britt Andersson och Bernt Johansson har under våren varit hos Bröderna 
Karlssons snickeri  och filmat och intervjuat. Filmen kommer att premiärvisas i november 
2014
Bo o Lena Arabäck var med på Kulturarvsdagen i Ulricehamn vilken handlade om Wikipedia. 
På hösten deltog vi i kursen om Wikipedia.
Ett samarbete med Torpkommitten har påbörjats med att lägga in Ödetorp i Södra Ving på 
Flikr med länk till vår hemsida.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt när något händer inom föreningen eller hembygden. 

Serveringskommittén
Serveringskommittens medlemmar har varit verksamma vid alla aktiviteter, där servering 
varit aktuell under verksamhetsåret 2013-2014. Det började med årsmötet i september. Då 
serverades kaffe och tårta. I oktober var det höstträff med sopplunch och hemlagad köttsoppa 
smörgås kaffe och kaka. I oktober var det dags för frågesport. Då bjöds det på goda 
smörgåsar. I november månad var det filmafton,Kaffe och dopp serverades. Året 2014 började 
med möte om släktforskning. Kaffe med dopp bjöds det på. Midsommarafton var det dags för 
tårtkalas. 17 tårtor hade en strykande åtgång. Midsommardagen kyrkkaffe med dopp. Sedan 
var det dags för pensionärskaffet. Det var regnigt och det var inte så  många som kom.
Hembakta bullar och prinsesstårta bjöds det på. I augusti var det Hembygdens dag. Det firade 
vi med tårtbuffé P. Vi hade 16 hembakade tårtor .Det var populärt och tårtorna tog slut på kort 
tid. Vi har också bjudit på kaffe på Hökerumsgården vid filmförevisning. Vid möten och 
andra aktiviteter där servering önskas har vi ställt upp. Det är mycket att planera .Det kan vara 
svårt att veta hur många gäster som kommer. Under året har alla aktiviteter varit välbesökta. 
Vi arbetar bra ihop och alla vet vad de skall göra. Vi trivs och har roligt, därför fungerar det 
Vi har också god hjälp av frivilliga medlemmar som hjälper oss,annars skulle  det inte gå så 
bra. Under arkeologidagen serverades kaffe med hembakta bullar och mjuka kakor vid 
Fagranäs ute i det fria. 

Fester och utställningar
Kommittén har anordnat en sommarutställning som visats i Lillboga. Årets utställning har 
varit en fortsättning på föregående års och har redovisat och åskådliggjort resultatet av den 
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insamling och dokumentering som gjorts av namn på ängar och åkrar i Södra Ving. På 
utställningen har i år även visats foton på de olika gårdarnas fastigheter. Ett samarbete med 
Vuxenskolan har inletts. Det insamlade materialet kommer av Vuxenskolan att sammanställas 
i kompendieform samt i digital form för publicering på föreningens hemsida.

Inventariekommittén
Inventariekommittén har under året fortlöpande registrerat inkomna gåvor. För mer detaljerad 
information hänvisas till styrelseprotokollen.

Anläggningskommittén
Anläggningskommitténs sammankallande Yngve Håkanson säger att man gjorde så mycket 
inför jubileumsåret att anläggningskommittén inte har gjort fler förbättringar på ett tag.

Resekommittén
I enlighet med föreningens årsprogram för 2013 gjordes en julmarknadsresa, som gick av 
stapeln lördagen 2013-11-23. För andra året i rad gick resan till Julmässan vid Dagsnäs slott 
intill Hornborgasjön och detta var på begäran från våra deltagare. Vår buss utgick från 
Bogastugan kl 9.00 och det var 37 glada resenärer, som förväntansfulla välkomnades vid 
entrén till julmarknaden. Väl inne i den stora ladugården mötte oss alla omkring 100 
utställare, som dukat upp sina olika produkter. Det fanns fina närproducerade matvaror som 
ostar, korvar och pastejer, bröd, drycker av alla de slag och inte minst sötsaker att inhandla 
inför den stundande julen. Mässans utbud av många olika sorters hantverk var också 
imponerande. Utsökta alster i olika materiel som trä, näver, sten och textil fanns i stor 
variation och som besökare kunde man häpna över den kreativitet och fantasi som de olika 
utställarna genom sina föremål visade prov på. För den jaktintresserade var besöket i 
”Jägarladan” givet. Där fanns allt från vapen till kläder för jägaren och även en hel del 
intressant för den som tycker om vara ute i skog och mark.Vid 14-tiden lämnade vid Dagsnäs 
och for vidare till Löfwings Ateljé vid Hornborga. Där blev vi serverade ”Konstnärens 
jullunch”. Konstnären Mats Löfwing, som själv är en duktig akvarellmålare, driver 
verksamheten tillsammans med sin familj. Efter måltiden kunde vi beskåda hans tavlor och 
det fanns också tillfälle att inhandla diverse tavlor, kort och annat hantverk. Därefter var det 
dags för hemfärd och klockan blev 17.00, när vi belåtna och lite trötta steg av bussen i vid 
Bogastugan. Som vanligt var det Ods Buss & Taxi som stod för vår resa och en särskild eloge 
till chauffören Lars-Gunnar som med van hand manövrerade bussen såg till att vår resa blev 
både säker och trivsam. Under innevarande år har ännu ingen resa erbjudits men 
resekommittén önskar här göra reklam för höstens julmarknadsresa som kommer att gå till 
Tjolöholms Slott utanför Kungsbacka lördag 2014-11-15. Resekommittén har de senaste åren 
bestått av oss två undertecknade ledamöter. Vi har nu båda valt att tacka nej till omval. Det 
har varit roligt och stimulerande att få vara med att arrangera föreningens resor och vi har 
under resorna själva fått se och lära oss mycket. Det är viktigt för alla oss i en 
hembygdsförening att få komma ut, vara tillsammans under lättsamma former och samtidigt 
få inspiration och uppslag hur andra gör i sina verksamheter. Vår förhoppning är att resor, 
utflykter och studiebesök även i fortsättningen kan erbjudas i vår förening.

Hökerum 2014-08-22

Inger Johansson Gull-Britt Andersson
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Torpkommittén
Torpkommittén har under det gångna året arrangerat den traditionsenliga vårvandringen. 
Denna gång gjorde vi en vandring i gammal kulturmiljö strax norr om Hökerum i 
Hagåsområdet och där markägaren Peter Strandmark hälsade oss välkomna. Ett 40-tal 
intresserade deltagare informerades av kulturgeograf Per Connelid om hur äldre tiders 
odlingsmödor kunde skönjas i landskapet än idag. Vi blev också uppmärksammade på ett 
antal stenåldersgravar. Vädret var fint och medhavd kaffe och grillad korv kunde avnjutas i en 
vacker hage med utsikt över Hökerums dalgång.

Under året har också gjorts försök om att förbättra informationen om torpen som finns 
dokumenterade i torpboken Ödetorp i Södra Ving. Detta sker genom successiv fotografering 
av torpplatserna där också lägesangivelse med hjälp av GPS registreras. Uppgifterna läggs 
därefter in på en karta i Flickr som man kan nå via föreningens hemsida. Bo och Lena 
Arabäck har initierat och hjälper kommittén i genomförandet av arbetet.
Torpkommittén har också ansvarat för kaffeserveringen i Bogastugan under en söndag i juli 
månad.
Torpkommittén består av Lena Adolfsson, Gerhard Fridén och Gunnar och Ingrid Öhlund.

Stugvärden
Vi har hyrt/lånat ut lokaler vid Boga totalt vid 11 tillfällen under verksamhetsåret.
Skötsel av stuga och tomt under sommaren har verkställts av 16 personer
från styrelsen och olika kommittéer uppdelade på 2 veckors perioder.
Blommorna i stugan har Inger Johansson skött om.

Hökerum den 31 augusti 2014

Styrelsen för Södra Vings hembygdsförening
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Hembygdsföreningens styrelse och kommittér 2013-2014

Ordförande
Ingrid Öhlund 033-27 50 58 ohlund@bornet.net

Ledamöter 2014
Lena Wetter-Arabäck sekr 0321-515 95 lena.araback@gmail.com
Gunvor Lundgren 0321-510 43 gunvor.aspanäs@telia.com
Bengt Samuelsson kassör 0321-520 26 bengtsmen@telia.com
Lars Lidar vice ordf 0732098477 lars.lidar@swipnet.se

Ledamöter till 2015
Annki Holtander-Bergsborn 033-27 50 59 annki.h-b@hotmail.se
Kerstin Håkanson 033-27 43 71 kerstin@hakanson.se
Gull-Britt Andersson 0321-517 03 g-b.andersson@telia.com
Monika Nilsson 0321-520 73 yxhammarshult@hotmail.com

Suppleanter till 2014
Lennart Johansson 0321-521 39 lennart.hallagarden@telia.com
Birgitta Sjöberg 0702807334 birgitta.l.sjoberg@vgregion.se 

Suppleanter till 2015
Bernt Johansson 0321 51088 bernt.margareta@telia.com
Gerhard Fridén 0705568545 gerhard.hakabo@gmail.com

Revisorer
Ulf Karlsson 0321-520 58
Jan-Olof Pettersson 0321-521 58 torps.ark@telia.com

Revisorssuppleanter
Bengt Asp 0321-520 02

Stugvärd
Bengt Samuelsson 0321-520 26 bengtsmen@telia.com

Data o film
Bo Arabäck 0321-515 95 bo.araback@gmail.com
Lena Wetter-Arabäck 0321-515 95 lena.araback@gmail.com

Fester och utställningar
Kerstin Håkanson 033-27 43 71 kerstin@hakanson.se
LarsLidar 0732098477 lars.lidar@swipnet.se
Gunilla Pettersson 0321-521 58 torps.ark@telia.com
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Anläggning och underhåll
Yngve Håkanson 033-27 43 71 yngve@hakanson.se 
Lennart Johansson 0321-521 39 lennart.hallagarden@telia.com
John Andersson 0321-250 42
Lars-Göran Sanneving 0321-521 73
Erik Lundgren 0321-510 43 erik.aspanas@telia.com
Anders Lund 0321-521 75 anders_lund@telia.com
Jan-Olof Pettersson 0321-521 58 torps.ark@telia.com
Karl-Åke Thorstensson 0321-523 03
Konrad Fridén 0766324702

Torpkommitté
Gunnar Öhlund 033-27 50 58 ohlund@bornet.net
Gerhard Fridén 0705568545 gerhard.hakabo@gmail.com
Ingrid Öhlund 033-27 50 58 ohlund@bornet.net
Lena Adolfsson 0321-510 66

Servering
Inger Andersson 0321-512 09
Gunvor Lundgren 0321-510 43 gunvor.aspanas@telia.com
Birgit Gustafsson 0321-510 42
Monika Nilsson 0321-520 73 yxhammarshult@hotmail.com

Resekommitté
Inger Johansson 0321-514 58
Gull-Britt Andersson 0321-517 03 g-b.andersson@telia.com

Inventariekommitté
Lennart Johansson 0321-521 39 lennart.hallagarden@telia.com
Monika Nilsson 0321-520 73 yxhammarshult@hotmail.com
Dagmar Lennartsson 0321-511 52

Tolkabro vägsamfällighet
Bernt Johansson och Lennart Johansson som suppleant

Valberedningen ledamöter
Inger Andersson 0321-512 09
Margaretha Johansson 0321 51088 bernt.margareta@telia.com
Henry Asp 0321-520 81

Första namn i kommittéerna är sammankallande
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