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Medlemsinformation april 2019 
 

Hej alla medlemmar i Veta Hembygdsförening 

 
Årsmötet avhölls som brukligt i mitten av mars. Styrelsen blev den samma som för 2018. 
Värt att notera var att medlemsantalet var i stort oförändrat och att ekonomin är stabil tack vare det, 
plus genom våra sponsorer som vi återigen vill framföra vårt stora tack till! Sponsring i form av 
pengar, material och arbetsinsatser, allt är lika välkommet.  
Vi medlemmar producerade nästan 1000 arbetstimmar i föreningens tjänst under 2018. 
 
90 års jubileum. Vi har i styrelsen jobbat med ett presentationsmaterial som belyser föreningens 
snart 90 åriga historia. Vi har hittat en del dokument som kan vara roliga att göra synliga, samt 
sammanställt och klistrat in foton, tidningsurklipp och lite annat smått och gott. 
Om, du har något i gömmorna som skulle kunna passa här, tveka inte att höra av dig till någon av oss 
i styrelsen. Vi är inte klara ännu och det är aldrig försent att komplettera, det ska ju vara ett levande 
dokument. 
 
Att vi fyller 90 i år ska vi uppmärksamma på flera sätt, vid varje evenemang, men om du har någon 
bra idé, så kontakta någon av oss i styrelsen.  
 
Inplanerade evenemang under året är 

1) Kulturfestival*) den 1 juni 
2) Traditionsenligt midsommarfirande på midsommarafton 
3) Kräftskivedans den 10 augusti 
4) Veta-dagen den 31 augusti 

 
*)Kulturfestivalen eller ”Multimusikfestival i miniformat” som projektnamnet var från början är tänkt 
att vara en omväxlande festival på många sätt, från folkmusik till hårdrock. Vi samarbetar med 
Mjölby kommun och Mantorp Fritidsgård i detta projekt. Detta kommer att kräva en del 
förberedelsearbete på många sätt, så om du känner för att delta, så tveka inte att höra av dig till 
Anders på telefon 0734-181402. 
Vi söker också ett slående och fyndigt namn till denna tilldragelse, så sätt igång och fundera, när du 
kommit på det,,, ring Anders 0734-181402 eller skicka till andershagelin@hotmail.com. Det gäller 
även om du vill anmäla dig att uppträda! gör slag i saken redan nu. Eller om du vet någon du tror 
skulle vilja vara med, kolla upp det och ring! Alla typer av musikalisk kultur är välkommen t.ex. körer 
och dans. 
 
Inplanerade arbeten under våren är 

1) Renovering och målning av dansbanan. 
2) Omläggning av tak på museet. 

 
 
Torsdagskvällar från maj till september ses vi för lite ”småfix” och gemenskap i Gammelgården, vi 
brukar vara där från kl. 18:00. 
Välkommen!   

Forntid – Samtid – Framtid – snart i 90 år 


