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Medlemsinformation juli 2019 

 
Hej alla medlemmar! 

Oj vad tiden rullar på, 2 av våra 4 planerade evenemang för jubileumsåret har redan 
genomförts. KulturKrocken blev arrangörsmässigt mycket lyckat, allt fungerade som tänkt 
och de som var där var väldigt nöjda enligt den feedback vi har fått. Det som ytterligare 
ökade det goda intrycket på arrangemanget var den nymålade scenen, tack KW svets & 
måleri för hjälpen och sponsringen. Tack också till Motala scenljus/Stefan Johansson för din 
sponsring av ljusanläggningen. Självklart vill vi också rikta ett stort tack till våra 
samarbetspartner Robert, Janne och Sally från Mjölby Kommun som hjälpte till med olika 
saker för att få ihop det hela. Antalet uppträdanden kunde dock varit fler, men här var det 
krock med andra sysslor som skolresor och annat som det är gott om vid den här tiden på 
året. Det vi lärt oss är att vara ute lite tidigare och försöka knyta nya kontakter till nästa år 
och kanske försöka lägga det i maj istället. Antalet besökare kunde också varit fler, synd att 
inte fler tar chansen att se något bra. 
 
Midsommar bjöd i år på precis sånt väder man kan önska, soligt men inte allt för varmt. Om 
det var det som gjorde att besökssiffran blev hög eller något annat vet vi ju inte, men nog 
bidrog det nog lite. Här flöt det på bra också och alla verkade vara nöjda med vårt 
arrangemang. Lotteri, fiskdamm, chokladhjul och fikaförsäljningen gick som smör i solskenet, 
vilket ju bidrar till ett litet plus i kassan. Att vi sedan har eminenta musiker och lekledare som 
medlemmar och som bjuder på gaget bidrar ju också. Stort TACK till er! Och till alla ni andra 
som arbetade i Gammelgården dessa timmar på midsommaraftons eftermiddag! 
 
Utan dalar finnes heller inte några höga berg, så nu kommer vi till det lite ledsamma. Den 
planerade kräftskivedansen den 10 augusti har vi blivit tvungna att ställa in, på grund av 
resursbrist. Det beslutet togs igår den 4 juli på styrelsemöte. 
 

Däremot kraftsamlar vi till Veta-dagen som i år hålls den 31 augusti mellan 10-15. Vi vill ha 
en dag med mycket aktiviteter och möjlighet till Loppis, försäljning och demonstration av 
olika saker. Utställning av t.ex. djur, fordon och mycket mer som vi kan ha i hembygden. 
Snälla ni! Hjälp till med idéer och kontakter till dem som kan och vill vara med den här 
dagen. Skicka ett mejl till andershagelin@hotmail.com eller ett sms eller samtal till 
0734181402. Ett gyllene tillfälle att visa upp och sälja det man har. 
Vi kommer som brukligt arrangera Veta Mästerskapen(VM) i kubb den här dagen, så träna 
på i sommar och ställ upp med ett lag (max 4 i laget) eller själv. Fina priser och diplom till 
vinnaren. (ingen deltagaravgift). Mer information kommer efter sommaren… 
 

Till dess önskar vi alla medlemmar en riktigt skön och avkopplande sommar! 
 
Veta Hembygdsförening 
Styrelsen 
 

Forntid – Samtid – Framtid – snart i 90 år 
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