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Till och från Skara

Till och från Skövde

Till och från Varnhem

Axevalla
Folkhögskola

P

Här hittar du till Axevalla Folkhögskola

Här hittar du på Axevalla Folkhögskola

Parkering

Infart från Axvall samhälle

1. Gymnastikhallen, här sker ombudsanmälan           
     och årsmötesförhandlingar

2. Skolhuset, här genomförs seminarierna

3. Mässen, här intas lunchen

4. Parkering, funktionshindrade

Infart till skolan sker via infarten från Axvalla samhälle, 
skylt Axevalla Folkhögskola vid bensinstationen.
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I Varnhems Klosterkyrka, kl 18.00 kan den som önskar, kostnadsfritt, lyssna på Karlstad Kammarkör 
som bjuder på en konsert med sommarmusik. 
 

 

Välkommen till årsstämma i Axvall den 11 maj 
Hembygdsförbundet har beslutat om att förlägga 2019 års förbundsstämma till Axevalla folkhögskola 
lördag 11 maj i samverkan med bl a hembygdsföreningar i Skara kommun. 

Folkhögskolan i Axevalla drivs av Finska föreningar i Sverige och de har lokaler för såväl stämma 
som seminarier och servering. Dock får vi dela gruppen vid lunch så att halva antalet får en 
museivisning av det närbelägna Garnisonsmuseet och sedan skiftar dessa grupper. 
På samma sätt delar vi upp grupperna vid resan till Varnhem. 

Program 
8.00 Mottagning, avprickning och förmiddagskaffe samt folkmusik 
9.00 Mötesförhandlingar, utmärkelser, information från styrelsen 

Grupp 1    
11.00   Information om knektregistret och 
Garnisonsmuseet med Björn Lippold samt 
visning. 
12.00   Lunch. 
13.00   Seminarier – deltagarna har i anmälan 
valt två stycken och vi har fördelat beroende på 
lokal etc. Varje seminarium varar i 30 min och 
därefter byte. 
Eftermiddagskaffe. 
14.50    Avresa med bussar till Varnhem. 
Visning av Kata Gård och Klosterkyrkan.   
17.00   Återfärd till Axvall och hemresa. 
 
 
 

Grupp 2 
11.00   Lunch. 
12.00   Information om knektregistret och 
Garnisonsmuseet med Björn Lippold samt 
visning. 
13.00   Seminarier – deltagarna har i anmälan 
valt två stycken och vi har fördelat beroende på 
lokal etc. Varje seminarium varar i 30 min och 
därefter byte. 
Eftermiddagskaffe. 
14.50   Information om Skarke-Varnhems 
föreningsutvecklingsarbete. 
15.20   Avresa med bussar till Varnhem. 
Visning av Klosterkyrkan och Kata Gård. 
17.30   Återfärd till Axvall och hemresa. 

"INFORMATIONSBORD" 
Hembygdsförsäkringen, Arkivprojektet (Arkivex och ISBN-märkning), Bokutgivning i nya former 
samt Vuxenskolans verksamhetsförslag. 

 

Seminarier att välja bland 
A. Agda Österberg – Kent Friman berättar om textilkonstnärinnan och hennes tid på Axevalla 
folkhögskola och ”Tre bäckar”. 
B. Barn o ungdomsverksamhet – information om start av Vi Unga avd med kulturarvsinriktning, 
inspirationshäfte, Kinnekulle-projektet mm. 
C. ”Den ultimata ortsutvecklingen” – Mia Gustavsson-Jansson från Vuxenskolan beskriver ett 
samarbetsprojekt med Bygdegårdarna, Hela Sverige ska Leva och Hembygdsförbundet om 
landsbygds- och ortsförbättringar.  
D. Skogsmuseum och praktisk naturstig – Norra Billing visar sin utveckling av nya museet. 



 

 

 

Hymn till Västergötland 
 
       Text:  Paul Nilsson   Musik:  Ivar Widéen 

 

     1.  Jag hälsar dig, Västgötarike, 

     i morgonens gyllene glans, 

     ty söktes kring jorden din like, 

     jag vet att den aldrig fanns. 

     Jag hälsar de stugor röda, 

     när vallaren släpper sin hjord; 

     som doftande rosor de glöda 

     på åkrarnas dukade bord. 

 

     2.  Jag vet var de fingo sin styrka, 

     de prövade odalmän; 

     församlingens vita kyrka 

     på vallen berättar än: 

     Vart huvud bedjande böjdes 

     för klockornas vigda malm, 

     mot himlen all bygden höjdes 

     av Spegels jublande psalm. 

 

     3.  Stig upp över svallande rågar 

     du strålande midsommarsol! 

     Nu äringen kring mig lågar, 

     där plogen gick fram i fjol. 

     Stig upp med ymninghetshornet 

     och töm det på Vätterns strand, 

     men glöm ej att blanda i kornet 

     Guds Frid över Västgötaland. 

 



 
 

 

 

Förslag till föredragningslista 

vid Västergötlands Hembygdsförbunds ordinarie årsstämma 

lördagen den 11 maj 2019 

 

1. Öppnande av årsstämmoförhandlingarna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman. 

3. Val av två justerare (rösträknare väljs vid votering). 

4. Godkännande av föredragningslistan. 

5. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande. 

6. Fastställande av röstlängd. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Budget för 2020. 

11. Fastställande av årsavgift 2020. 

12. Val av a. ordförande för kommande verksamhetsår 

                   b. halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år. 

                   c. styrelsesuppleanter med bestämd ordningsföljd. 

                   d. två revisorer jämte ersättare för dessa för en tid av ett år. 

                   e. ledamöter i valberedningen. 

13.  Presentation av nya styrelsen. 

14. Verksamhetsplan. 

15. Motion från Ljungsarps Hembygdsförening. 

16. Information från Västgötabygden. 

17. Övriga frågor. 

18. Inbjudan till årsstämma 2020. 

19. Tack till arrangörer och funktionärer. 

20. Avslutning på förhandlingarna. 

21. Utdelning av utmärkelser. Tengelandsstipendiet, Årets Hembygdsbok,   

  Årets Hembygdsförening, Medlemsvärvarpris samt Ljungsarps   

  Hembygdsförening. 

 



             
 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG   
 
Som ordförande för årsstämman föreslås  Gillis Hellberg 

 

Som sekreterare för årsstämman föreslås  Ingrid Öhlund 

 

Som ordförande (ett år) för Västergötlands Hembygdsförbund föreslås 
Sven-Åke Mökander, Alingsås   omval 

 

Som ordinarie ledamöter för två år föreslås 

Ingrid Zackrisson, Tostared   omval 

Ingrid Öhlund, Södra Ving    omval 

Bengt-Göran Ferm, Mullsjö   omval 

Tommy Kroon, Skara   omval  

Jan-Olof Berglund, Väring                          omval 

 

Fyllnadsval som ordinarie ledamot för ett år föreslås 

Ola Wirtberg Lerdala   nyval   

       

Som styrelsesuppleanter för ett år föreslås 

Rolf Larsson, Saleby   omval                

Björn Andersson, Väring   omval 

Ulla Henningsson, Fredsberg   omval 

Barbro Svensson, Långared   omval 

Evy Andreasson, Mjöbäck   nyval 

 

Som revisorer för ett år föreslås 

Marianne Svensson, Alingsås   omval 

Allan Andersson, Vårgårda   omval  

 

Som revisorssuppleanter för ett år föreslås 

Hans Algotsson, Örslösa       omval 

Lena Gustafsson, Södra Härene   omval  

 

Kvarstående  i styrelsen ytterligare ett år 

Tage Brolin 

Torwald Åberg 

Lars-Erik Kullenwall 

Stig-Åke Andersson 

 




