
Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening 

 

Verksamhetsberättelse 2016 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande – Bengt-Eric Andersson 

Vice ordf. – Bertil Ivarsson 

Sekreterare – Anna-Karin Rosengren  

Kassör – Åke Stenberg 

Ledamöter –   Eva Carlsson, Ingvar Månsson, Harry Karlsson och Ingegärd Nilsson och en 

vakant. 

Suppleanter –  vakant 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 

Ekonomisk rapport, medlemmar. 

Se bilaga 1 resultat och balansrapport.. 

Medlemsantalet var vid 2016 års utgång 498 personer. 

Årsmöte och andra aktiviteter.  

Traditionellt ordnade styrelsen den 5 februari ett enkelt julkalas för de personer, som på olika 

sätt hjälpt till med föreningens göromål under året. 

Föreningen höll årsmöte i Hembygdsstugan den 7 april 2016. Efter mötesförhandlingar och 

kaffe, visade Ingvar Månsson delar av Hembygdsföreningens filmer.              

 Torsdagen den 30 april ordnade föreningen valborgsmässoeld vid Järlövs skans, det kom 110 

personer för att tillsammans sjunga in våren. Teresia Eriksson vårtalade vid brasan. 

Arrangemanget var i samarbete med Viske Norden föreningen. 

Kristihimmelfärdsdag: Gökotta på kullen vid Ås Kyrka gökottan var i samarbete med svenska 

Kyrkan ett 70 tal personer kom denna fina vårmorgon.  

Söndagen den 5 juni medverkade föreningen vid återinvigningen av Karl XI skans vid 

kullagård som Tisdagsgänget rustat upp. Hembygdsföreningens åtagande var att sköta 

parkeringen och att ordna mat till Bohus Karolinerna som kom från Kungälv för att 

invigningsskjuta dem nya kanonerna i Skansen. Karolinerna bjöds på ärtsoppa med punsch, 

pannkaka och kaffe med kaka. 



 Lördagen den 11 juni var föreningen värd för Visa vår Bygd. En fullsatt buss guidades runt i 

bygden av styrelsemedlemmar. 

Torsdagen den 4 augusti upplät ett antal trädgårdsägare längs Lerdalsvägen sina trädgårdar för 

visning ett stort antal besökare kom för att se dem fina och välansade trädgårdarna. 

Söndagen den7 augusti medverkade föreningen vid kretsens gemensamma arrangemang vid 

Bexells stuga i Varberg, där även Bonadsmålningarna visades upp. 

Torsdagen den 18 augusti var det kyrkogårdsvandring på Sällstorps kyrkogård. Sven-Erik och 

Herbert Johansson berättade om gravarna och människorna som vilade där, för ett stort antal 

intresserade åhörare. 

Torsdagen den 8 september ordnades hantverkskväll vid Hembygdsstugan, ett 50 tal besökare 

kom för att titta på när det smiddes i järn, snidades i trä och spanns garn. 

Skivor till kaffet var en programpunkt den 6 oktober 20 talet personer kom för att lyssna till 

musiken från dom gamla skivorna som spelades. 

Höstfesten i Idrottshuset den 22 oktober blev en lyckad fest med Rent Drags orkester som 

svarade för underhållning och dansmusik. 

Torsdagen den 10 november kom 55 personer till Hembygdsstugan för att lyssna på Bosse 

Emanuelssons berätta om Veddige i gången tid. 

Hembygdsföreningens anläggningar. 

Underhållsarbete och inredning av museet pågår hela tiden och dokumentation av föremålen.                                      

Frågesporten. 

Föreningen har även detta år deltagit i kretsens frågesport. Laget består av Eva Andersson, 

Lars Larsson, Martin Karlsson, Mikael Knuse och Benny Johansson. Föreningen var 

tillsammans med Kungsäters Hembygdsförening värdar för kulturafton med frågesport den 20 

november i Idrottshuset Veddige. 130 personer kom till denna afton.  

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar – ingen nämnd och ingen glömd för det 

stöd och den goda hjälp med föreningens verksamhet, som vi fått under 2016. 

 

 

Vabränna i mars 2017 

Styrelsen  

  


