
Vederslöv och Dänningelanda hembygdsförening 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
Styrelsen för Vederslöv och Dänningelanda hembygdsförening avlämnar följande 
verksamhetsberättelse för 2018: 
 
Årsmöte 2018 års årsmöte hölls lördagen den 3 mars i Hembygdsgården med 23 

medlemmar närvarande.  
Till styrelseledamöter med två års mandattid omvaldes Carl Thelin (Vederslöv) 
och Inga-May Blom (Villtofta) och nyvaldes Elsa Karlsson (Ljungsåkra).  
Till styrelsesuppleanter med ett års mandat tid och nyvaldes Johan Karlsson 
(Villtofta) och nyval av Birger Karlsson (Nöbbele).   
Till revisorer omvaldes Sven Svensson och Göran Cervin och som 
revisorssuppleant omvaldes Göran Mårdh.  
Till valberedningen omvaldes Monika Fransson, sammankallande, Anders 
Thelin och Birgitta Karlsson.  
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor.  
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition om att ändra föreningens 
namn från Vederslövs hembygdförening till Vederslöv och Dänningelanda 
hembygdsförening och ge styrelsen i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte för 
en andra omröstning för att fastställa namnändringen.  
Årsmötesdeltagarna bjöds på smörgås, kaffe och kaka och Solveig Perjos höll 
ett föredrag om Dänningelanda kyrkplats och by.  
 

Extra årsmöte  
Den 6 juni 2018 hölls ett extra årsmöte på Hembygdsgården med anledning av 
att föreningen under året bytt namn från Vederslövs Hembygdsförening till 
Vederslöv och Dänningelanda Hembygdsförening med 10 medlemmar 
närvarande. 
 

Styrelse Styrelsen har under 2018 bestått av följande ledamöter: 
 Ordförande:   Viktor Almqvist, Valeryd 
 Sekreterare:  Carl Thelin, Vederslöv  
 Kassör:  Inga-May Blom, Villtofta 
 Ledamöter:  Ture Olsson, Vederslöv  

Elsa Karlsson, Ljungsåkra 
   Siv Petersson, Vederslöv 
   Solveig Perjos, Kättilstorp  
 Suppleanter:  Johan Karlsson, Villtofta 
   Birger Karlsson, Nöbbele 
    

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden: 15 januari, 3 mars, 17 
april, 15 maj, 7 augusti, 4 september och 13 november.   
 

Revisorer Ordinarie:  Sven Svensson, Odenslanda 
   Göran Cervin, Vederslöv 
 Suppleant:  Göran Mårdh, Tävelsås 
 
 



Medlemmar 
Föreningen har under verksamhetsåret haft 121 betalande medlemmar, en 
minskning med 32 medlemmar. 

 
Arrangemang 

Lövräfsning vid hembygdsgården. Lördagen den 7 april genomfördes 
lövräfsning och vårstädning i hembygdsgårdens trädgård och städning av 
hembygdsgården.  
Valborgsmässofesten. Vid årets valborg gjorde vädrets makter att det inte gick 
att tända bålet utan firandet fick raskt flytta till hembygdsgården. Många ortsbor 
som hade trotsat väderleken följde med till hembygdsgården där vårtal hölls av 
Kjell Gustafsson från hembygdsförbundet och kyrkokören sjöng in våren. Efter 
tal och sång bjöds det på kaffe i Hembygdsgården.   
Tipspromenaden vid Singlastugan, 10 maj. Cirka 50 personer deltog. Fika fanns 
till försäljning. Len-Marie Ek hade återigen bidragit trevliga och kluriga frågor.  
Nationaldagen med öppet hus på hembygdsgården, 6 juni. På nationaldagen var 
det öppet hus på hembygdsgården med servering av våfflor. I samband med det 
hölls också årets extra årsmöte.  
Midsommarfesten, 22 juni. Festen besöktes av cirka 70 personer. 
Midsommarstången kläddes gemensamt och sen blev det dans och lekar kring 
stången och senare medverkade Växjöortens folkdanslag traditionsenligt med 
folkdansuppvisning. Kaffeservering.  
Slåttergille, 23 augusti. Efter utförd slåtter bjöds på gröt och smörgås som 
deltagarna åt med god aptit.  
Höstdag med sågning och skattjakt, 27 oktober. Hembygdsföreningens såg 
driven av en tändkulemotor kördes, hembygdsgårdens trädgård höststädades och 
det anordnades skattjakt för barnen. 
Luciafirande, 9 december. Luciatåg med barn från förskolan i Vederslöv på 
Hembygdsgården. Ledare var Anki Kårehed.  
Bastubad. Bastun i Odenslanda har varit öppen varannan fredag under våren och 
hösten. 
Studiecirkel. En studiecirkel om vår lokala byggnadshistoria i samarbete med 
sockenrådet pågår under ledning av Anders Thelin. Nöbbele by, Snugge och 
Villansnäs har behandlats under året. Hemsidan med databasen med all 
information kommer läggas ut under början av 2019. Under 2019 kommer 
arbetet fortsätta med Villtofta by.  
 

Övrigt  
Efter föreningen under året bytt namn har också föreningens stadgar uppdaterats 
med det nya namnet.  

 
Hembygdsgården  

Visst utvändigt underhållsarbete i form av tvätt och ommålning har under året 
genomförts på hembygdsgården.  

 
Information / Hemsida 

Under året har vid två tillfällen informationsblad om föreningens aktiviteter 
utdelats till samtliga hushåll inom Vederslöv och Dänningelanda församlingar. 
Informationsbladen med program och information tas fram och trycks upp i 



samarbete med Vuxenskolan. 
Föreningens verksamhet finns presenterad på en hemsida:  
http://www.hembygd.se/ vederslöv/ 

 
Ordförandens slutord 

Vi lägger nu 2018 bakom oss och kan summera ett år där väder och vind har 
påverkat vår verksamhet. Regn och rusk tvingade oss att flytta valborgsfirandet 
till hembygdsgården utan att brasan kunde tändas, medan midsommarfirandet 
bjöd på ett av sommarens få regnoväder. Brunnen har åter igen sinat på 
hembygdsgården som en följd av torkan, och sommarslotten kom även den att 
bjuda på visset och nedbränt gräs. Däremellan och efter har vi dock haft trevliga 
stunder med en hårt arbetande styrelse. En mycket lyckad tipspromenad vid 
Singlastugan och en vacker nationaldag vid hembygdsgården lämnar oss med 
fina minnen.  
 
Ett litet men symboliskt steg togs under året när vi gjorde namnändringen på 
föreningen. Att numer även omfatta Dänningelanda i namnet är givetvis en 
symbolisk markering att föreningen, i enlighet med tidigare stadgar, arbetar för 
både Vederslöv och Dänningelanda socken. Kanske detta öppnar nya dörrar? 
 
Ett tack vill jag rikta till alla er som besökt våra arrangemang och alla som varit 
medlemmar under året – hoppas vi ses igen. Och till alla er i styrelsen: ett riktigt 
ordentligt tack för allt ert engagemang. I ideella föreningar är det frivilliga 
krafter som är livsnerven och motorn. Jag hoppas vi tillsammans kan fortsätta 
arbeta för att berätta berättelserna vidare om Vederslöv och Dänningelandas 
historia på ett glädjefyllt sätt som lockar både gamla och nya ortsbor till att 
lyssna och delta.  
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