VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009
Årsmötet i februari gästades av Linda Lundberg, Länsmuseet i Varberg, som talade över
ämnet ”Samla samtiden – vad kommer vi att minnas från vår egen tid?”
Valborgsmässoafton firades i hembygdsgården av ett 60-tal medlemmar. Margareta
Bengtsson höll ett uppskattat vårtal och Marianne Larsson hade drillat en nybildad
sångkör, som bidrog till den fina stämningen.
Årets byavandring gick i Sjönevad i slutet av maj månad. Gunnel Wennerholm, Sören
Karlsson och Inga-Lill Cederberg guidade 15 deltagare mellan regnskurarna på en kort
vandring med många stopp för fakta och berättelser från förr i tiden; om Sjönevads fem
gårdar, tio torp och ”Sjönevads borg”. Vi promenerade bl a genom trädgården till
”Amiralens”; både hus och trädgård nu vackert och varsamt renoverade av de nuvarande
ägarna.
I juni inbjöds åter klass 4-5 i Vessigeskolan att tillbringa en förmiddag i hembygdsgården.
Medlemmar i föreningen visade gammalt hantverk, gamla lekar och föremål.
Den nya ordning, som nu genomfördes för 2:a året, med fyra arbetsgrupper som har ansvar
för varsin aktivitet under året, har också i år fungerat mycket bra med stor uppslutning i
varje grupp.
I slutet av april städades hembygdsgården grundligt både in- och utvändigt av drygt 20-talet
medlemmar från Platån och Vessige N.
I början av maj månad ryckte arbetsgruppen i Sörby och Vessige S ut till Spräckaretorpet,
beväpnade med motorsågar, röjare, yxor, saxar och kaffekorg för att röja bort buskar och
sly på den gamla torpplatsen. Vi hoppas att kunna återuppta det här arbetet, som utfördes
tidigare varje år från 1960-talet och framåt, men som upphörde någon gång på 1990-talet.
Midsommarstången till Älvgården kläddes av gruppen i Väby, Glostorp, Åhs och
Sjönevad. Många medlemmar hjälpte till och vid kaffesamkvämet på midsommarafton
underhöll Marian Gustafsson med sång och dragspel.
Slåttern sköttes av gruppen i Vallby, Katrineberg, Flädje, Kärreberg. Även här hade många
medlemmar mött upp och man fick en trevlig kväll tillsammans.
Öppet-hus-dagen i augusti lockade ett hundratal besökare också i år. Loppmarknaden av
skänkta föremål, lotterier och servering gav en intäkt på ca 6.000 kronor och dessutom fick
vi tillfälle att visa upp vår vackra hembygdsgård.
.
På berättarkvällen i hembygdsgården i november fick vi ta del av Loricks smedjas historia,
intressant berättad av Per-Anders Lorick.
Föreningen har samarbetat med Vessige församling i en friluftsgudstjänst i Gunnarstorp i
juli och kyrkkaffe i Vessige kyrka i december. Samarbete har skett med Ekomuseum och
Varbergs museum vid aktiviteter i Fågelboet vid tre tillfällen under sommaren. Föreningen
var medarrangör i Vessigebro nationaldagsfirande och i Världsbokdagen på Vessige
bibliotek i april.

Föreningen arrangerade en textilutställning under hela december månad i samband med
Samhällsföreningens konstutställning i Vessige Byggmarknads lokaler. Textilierna hade
tagits fram och exponerats på ett mycket bra sätt av en kommitté bestående av Carla
Persson, Marianne Larsson, Ulla Rickardsson, Elvi Danielsson och Ann Britt Sibelius.
Ordföranden deltar i arbetsgruppen för ett Leaderprojekt i Vessigebro kallat Gurkbänken
och också i en arbetsgrupp inom Samhällsföreningen, som tagit initiativ till ”hemvändardagen” i augusti 2010.
Föreningens tävlingsgrupp var framgångsrik under året. I finalen med 13 lag från hela
Halland kom vår grupp på en hedrande 4:e plats.
Fastighetsgruppen har som vanligt skött sitt arbete i hembygdsgården mycket bra.
Styrelsen har i samråd med grannfastighetens ägare låtit skrapa och grusa upp vägen.
Några av styrelsens ledamöter har fått lära sig mera om att arbeta med dator av Bo
Ljungberg och Inga-Lill Cederberg och deltagare i tre av torpcirklarna har fått lära sig
forska med hjälp av dator under ledning av Inga-Lill Cederberg. Utbildningarna har
skett vid 5 resp sammanlagt 8 olika tillfällen i Vuxenskolans datasal i Falkenberg.
Föreningens arkiv i Vessigeskolan har ordnats och förtecknats enligt ”Allmänna arkivschemat”. De mest intressanta arkivförteckningarna kan läsas på föreningens hemsida.
I gåvor till föreningen har bl a mottagits en bygdedräkt, sydd på 1920-talet och en
ekkista som tillhört Nils Aron Isaksson, som bodde i Gunnarstorp i slutet av 1800-talet.
Medlemsantalet var vid årets slut 392 (23 medlemmar har lämnat föreningen, 16 nya
medlemmar). Medlemsavgiften har varit 100 kronor (2010 års medlemsavgifter bokförs
2009). 13 kronor av medlemsavgiften går till riks-, region- och kretsorganisationer.
Efter flera år med ekonomiskt underskott visar resultaträkningen ett överskott på ca
11.000 kronor. Överskottet beror främst på att intäkter från medlemsaktiviteter ökat,
att kostnaderna för aktiviteterna hållits nere och att medlemsavgiften höjts.
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året, varav ett längre planeringssammanträde.
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