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Årsberättelse för verksamheten vid Västernärkes hembygdsförening år 2018 

Styrelsen för VHF avger för verksamhetsåret 2018 följande årsberättelse. Styrelsen har under 

ledning av ordförande Sören Klingnéus haft 7 protokollförda sammanträden inklusive 

årsmötet. Av dessa har tre varit förlagda till föreningens arkiv, septembermötet till 

Masmästarstugan, mötet i oktober till Snarve, mötet i maj till Högan och årsmötet till Linden. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordförande    Sören Klingnéus 

Vice ordförande  Rolf Jansson 

Kassör    Gunilla Ljungstedt 

Sekreterare    Elisabeth Berg 

Övriga ordinarie ledamöter Lars Andersson, Ann-Kristin Frank, Kenneth

   Gunnarsson, Åke Åberg, Sara Hansen  

                                                                  Jakob Englund 

Ersättare    Agneta Gunnarsson, Göran Östling, 

   Conny Boman, Jan Myrtorp, Lars-Gunnar Forsberg, 

   Anne Chatarine Eriksson  

 

Revisorer, ordinarie  Inga Gustavsson och Bo Liljenskog 

Ersättare   Samuel Eriksson och Gunnel Carlsson 

Valberedningen  Kerstin Löfqvist-Åberg, sammankallande  

Charlotta Englund och Kristina Ahl 

 

Medlemsantal: Den 31 december 2018 hade föreningen 436 registrerade medlemmar varav 

33 ständiga medlemmar. Sedan förra året är det en minskning av 14 personer. Antal nya 

medlemmar är ett 10 tal, precis som förra året. 

  

Föreningens verksamhet och inriktning: Föreningen har enligt stadgarna att vårda och 

synliggöra hembygdens kultur och miljö men har även en social funktion för medlemmarna 

och i samhället i övrigt. Föreningen främjar detta syfte genom att via arrangemang, fester, 

bygdeaftnar och föreläsningar m.m. skapa mötesplatser för människor och sprida kunskap om 

kulturarvet. 

 

Årets programverksamhet  

Lördagen 24 mars; Årsmöte i Lindens samlingssal. Kent Steen visade bilder på temat ”Natur 

och landskap i Lekeberg”.  Årsmötet var mycket välbesökt med fler än 50 deltagare. 

 

Fredagen 13 april; Bygdeafton i Snarve. Et visprogram om ”Pepparn - en kulturell rebell” 

med Rickard Eriksson och Per Zetterlund. Servering. 

 

Måndagen 23 april; Vårstädning Högan. En tapper skara på ca 10 personer reste tält och 

fixade ute och inne . AMI ansvarar för att trädgård och uteområdet hålls snyggt 
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Lördag 28 april; Vikinga-medeltidsmarknad. Två klasser, ca 50 elever från åk 4 på 

Lekebergsskolan deltog och underhöll med sitt program och en utställning med bl.a. 

fågelholkar visades av Hidinge förskolor. Odjin från Wadköpings handelsbod, en historisk 

butik, deltog som brukligt och gamla hantverk såsom vävning och brynjtillverkning visades. 

Ny aktör ansvarade för gammaldags lekar. Eleverna hade också möjlighet till ridning på 

fjordhästar. Smedjan höll öppet. 

 

Tisdag 8 maj; Bildcafé i Träffens stora samlingssal. VHF i samarbete med Lekebergs 

kommuns AMI -enhet visade foton från Västernärke. Fika serverades med internationell 

touch. Arrangemanget var välbesökt.  

 

Onsdag 9 maj; Vårstädning vid Masmästarstugan. Ett mindre gäng hade slutit upp för att 

städa både ute och inne. Korvgrillning är ett givet inslag. 

 

Onsdag 6 juni; Nationaldagsfirande på Högan. Firandet noterade publikrekord på ca 450 

personer. Kommunalrådet Wendla Thorstensson talade, sång och musik av Knistakören och 

sommarutställningen ”Foto i Lekeberg” invigdes.  Sedvanlig prisutdelning i skolornas 

teckningstävling med temat ” Fåglar i färg och form” för de yngre eleverna och för åk 4-6 

”Fåglar i färg och form i en fantasivärld”.  

 

Söndagarna 3,10 och 17 juni; Öppet vid Masmästarstugan med servering av kaffe och våfflor. 

 

Torsdag 21 juni; Midsommarstången kläds på Högan med blommor och blad. Deltagarna 

bjud på fika. 

 

Fredag 22 juni; Midsommarfirande på Högan. Populärt arrangemang med ca 400 besökare. 

Traditionellt firande med dans kring midsommarstången under ledning av Anders Edlund. 

Andra aktiviteter erbjöds såsom tipspromenad, tombola, burkkastning och utställning. 

Dragspelsmusik med Marcus Carlsson. 

 

Söndag 1 juli; Husförhör på Högan med Knista församling. 40-tal besökare deltog denna 

söndag som är ett samarrangemang med Knista församling.  Andakt och frågesport. Håkan 

Isacsson tog med besökarna på en resa i ord och ton.  

 

Fredag 6 juli; Jordgubbsfest på Högan. Uppskattad aktivitet som lockade fler personer än 

vanligt, cirka 100. 100 l jordgubbar gick åt. För underhållningen stod Acki Fernberg och 

Daniel Ekström. 

 

Söndag 22 juli; Söndagsöppet på Högan. Värmlänningen Göran Bryntesson underhöll under 

temat ”Känslovisor, betraktelseballader och Elishistorier.” 25 tal personer kom i värmen. 

 

Söndag 5 augusti; Hembygdsgårdens dag. Ett 80-tal besökare dök upp när Charlotta Englund 

berättade om byggnaderna och den egna familjens släktband till Granhammarsstugan. Alla 

verksamheter på Högan var igång såsom kryddgården och smedjan.  Biodlarna och Fjugesta 

vävstuga var också på plats. Tipspromenad och underhållning av familjen Englund. 

 

Fredag 10 augusti; Bussresa till Östergötland. 27 deltagare följde med på resan till 

Kornettgården i Klockrike och Gamla Linköping. En trevlig resa som bjöd på nya 

hembygdsupplevelser. 
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Söndag 12 augusti; Snarvedagen. Ekumenisk friluftsgudstjänst med Edsbergs församling och 

35 deltagare satte punkt för sommarens program.   Arkeolog Martin Edlund från Länsmuséet  

berättade om de nya silverfynden av Eketorpsskatten som gjordes vid Riseberga förra året.  

 

Lördag 15 september; Kyrkogårdsvandring i Hackvad. Vandringen med Conny Boman 

samlade ett 20 tal personer. Den avslutades med helgmålsbön i kyrkan.  

 

Måndag 22 oktober; Brigidadagen i Kyrkans hus. Rebecca Andersson berättade om sin 

medverkan i Mästerkocken.  

 

Onsdag 24 oktober FN-dagen. FN-dagen dagen firades med fackeltåg till torget i Fjugesta där 

tal hölls både av Wendla Thorstensson och Rolf Jansson och passande musik framfördes. Ett 

10-tal medlemmar från föreningen deltog. 

 

Lördag 10 november; Arkivens dag. 43 medlemmar kom till Arkivet, säkert mycket beroende 

på Jan Myrtorps boksläpp.  

 

Fredag 16 november; Bygdeafton i Kyrkans hus. Inställdes p.g.a. sjukdom. Rolf Jansson 

skulle ha berättat från reportageresor i Västernärke.  

 

Söndagen 2 december; Julmarknad på Linden. Julmarknaden var mycket välbesökt. 

Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor och centern står för kaffet. Jan Myrtorp sålde 

fler böcker än vad han hade tagit med sig. Smederna utanför Linden ger en inbjudande bild.  

 

Övriga arrangemang och aktiviteter  

Den 14-15 april deltog föreningen i Lekebergs första konstrunda då 44 konstnärer ställde ut 

på 19 platser i kommunen. På Högan visade smederna järnsmide och Bosse Alfredsson sina 

trähästar. Under maj besökte föreningen Finnsam-Finnbygden Högan. I juni informerade 

föreningen åk 2-elever från Tulpanen om hur folket levde förr. Biodlarna deltog.  I juli månad 

besöktes Högan av 25 personer från Fellingsbros Hembygdsförening. 

 

VHF har gjort ett studiebesök på Örebro stadsarkiv där deltagarna fick ta del av gamla 

handlingar från tiden då Lekeberg var kommundelnämnd samt Sophie Janssons alla bilder, 45 

hyllmeter.  

Årets kulturpris gick till smeden Jan Malm som i september ordnade en resa till Götene och 

Vänermuséet i Lidköping för de pengar han erhöll. 

 

Som brukligt är har VHF deltagit på Augustimuller och Sannamarken. Som avslutning och 

tack till de som hjälpt till under året inbjöd föreningen i november till samkväm i Brostugan. 

Aktiviterna har som regel varit välbesökta, särskilt de stora arrangemangen såsom 

Nationaldagsfirande och Midsommarafton.  I år hade även  jordgubbsfesten och julmarknaden 

ovanligt många besökare. 

 

Övrigt att notera 

Slåtter på gravkullarna: Föreningens medlemmar har även detta år ansvarat för slåtter på 

gravkullarna på Högan enligt Länsstyrelsens önskemål. Föreningen erhåller bidrag för utfört 

arbete. Rapport skickas till Länsstyrelsen. 

Leader Mellansjölandet har bidragit med 30 000 kr till integrationsprojektet ”Bildvisning av 
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gamla foton från Lekeberg” som VHF och Lekebergs kommuns AMI-enhet  varit ansvariga 

för. 

 

Renoveringsprojekt 2018 

Högan; Granhammarstugan har fått nytt tak, ytterdörren har målats och fönster har renoverats 

och målats. Loftet och vedboden rödfärgats,  

Snarve; Innertaket i den stora salen är nu klart, och listerna uppsnyggade. Ytterdörren och 

uthusen är målade. 

Masmästarstugan har bland annat fått ny färg utvändigt, spismuren och fönster har målats. 
Träbron vid dammluckorna rustats.  

 

Samverkan; Hembygdsföreningen samverkar med andra föreningar i Västernärke; övriga 

bygdeföreningar, Kilsbergskanten, Lekebergs revysällskap, Svenska kyrkans församlingar 

samt  Lekebergs kommun. Föreningen är för det mesta representerad på kommunbygderåden. 

VHF var representerad på Örebro läns Hembygdsförbunds årsstämma i maj.  

 

Arkivet har varit öppet för allmänheten varje helgfri torsdag mellan 17.00–19.30 från 

september t.o.m. april. Uppehåll har gjorts vid årsskiftet.  Utöver arkivansvarig har 

styrelseledamöter alternerat som medhjälpare vid torsdagsöppet samt hållit med fikabröd. 5-

10 besökare kommer en ”vanlig arkivdag”. Under året har 330 personer besökt Arkivet. 

Arkivets dag hade temat ”Fets och glädje”. Ansvariga Lars Andersson, Ann-Christin Frank 

och Jan Myrtorp hade sammanställt foton/bilder från Fjugesta. Ordförande har tagit emot 13 

elever från Lekebergsskolans elevens val under temat ”Dåtid möter nutid”.  

 

Gåvor till arkivet under 2018 

En tavla av Evan Jakobsson på Granbergsdals hytta, originalhandlingar från en gård i Sörby 

Edsberg skänkta av Harry Hansson, boken ”Porla brunn” från Hasselfors utvecklingsgrupp, 

torphandlingar om Runsåsen i Hidinge samt mönster till Västernärkedräkten, ett fotoalbum, 

en tavla föreställande ”Geta Johanna” från Köping, fotografier efter ”Post-Gösta”, foton från 

Törebrandt samt gamla saker från Fjugesta Apotek som skänkts till föreningen. 

 

Litteratur har sålts såväl i arkivet som på Högan samt på olika arrangemang. Jan Myrtorps 

bok har varit särskilt efterfrågad. 

 

Hemsidan; föreningen har en hemsida som uppdateras kontinuerligt. På hemsidan ligger årets 

program samt annat som är aktuellt i verksamheten. Det finns en bilddatabas med drygt 4000 

bilder på adress www.vasternarke.se. 

 

Ny logotyp; Ny logga har antagits som har skapats av Göran och Maria Sundström. Bilden på 

Högan bibehålls men nu med en oval ring runt. 

 

Facebook; Föreningen är med i facebook som grupp. Här kan man ta del av intressanta 

inlägg. 

 

Tack; Styrelsen vill slutligen framföra ett stort och varmt tack till alla som genom gåvor har 

bidragit till vår verksamhet. Styrelsens förhoppning är att föreningens arrangemang  även i 

fortsättningen skall väcka intresse och locka till besök. 

 

För styrelsen  Sören Klingnéus Elisabeth Berg 

                                            ordförande                       sekreterare   

http://www.vasternarke.se/
http://www.vasternarke.se/

