Vessige – Alfshögs hembygdsförening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011
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Ers Mats Josefsson
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MEDLEMMAR Föreningen har
medlemmar
ÅRSMÖTET
På årsmötet underhöll Björn Persson och en Ukulelegrupp och Birgitta Olow som berättade
och visade bilder från renoveringen av Maltkölnan.
STYRELSEMÖTEN
6 styrelsemöte och planeringsmöte har hållits under 2011.
GUNNARSTORP
Under året har upprättats en 3 årig underhållsplan för Gunnarstorp. Under 2011 har framhuset
tvättats och målats och ny ryggning och vindskivor har lagts. Sticketaket har tjärats. Som
vanligt har storstädning gjorts i april. Trädgårdsmöbler och en eldkorg har inköpts under året.
Täcksten har lagts på skorstenen på lillstugan för att hejda regninflöde.
FRÅGETÄVLING
Marianne Larsson m fl musiker medverkade med ett trevligt Lasse Dahlqvist-program.
VALBORGSMÄSSOAFTON
Firades traditionsenligt. Nyinflyttade Bertil Terner höll vårtalet och Marianne Larsson ledde
en sånggrupp som hälsade våren.
SPRÄCKARETORPET
Sören Karlsson har lett en röjningsdag vid torpet.
TORPVANDRING
Gick i år i Bjerrome
MIDSOMMARFIRANDE
Arrangerades som vanligt på Älvgården. Stången kläddes på torsdagen och följdes av
kaffeservering på midsommarafton.
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Hölls i juli
SLÅTTERKVÄLLEN
Även i år erbjöd Länsstyrelsen en utbildningskväll i slåtter och slipning. C.a 20 pers deltog.
ÖPPET HUS OCH LOPPMARKNAD
På öppna stugornas dag höll vi loppmarknad. Av skänkta saker och kaffeservering fick
föreningen in 3 374 kronor.

50-ÅRSJUBELEUM
årets största händelse var när föreningen firade 50 år. I strålande sol (i en annars rätt regnig
tid) kunde vi duka ute på gården. River Valley Blue Grass underhöll. 7 sorters kakor
serverades till c.a 80 personer som deltog. Borden var dukade med handbroderade dukar och
kaffekoppar och kannor var av gammalt snitt. Hembygdsdistriktet medverkade och föreningen
kunde utdela förtjänsttecken och diplom till följande medlemmar:
Förtjänsttecken till
Inga-Lill Cederberg
Sören Karlsson
Helge Andersson
Diplom till
Uno Johansson
Birgitta Olow
Föreningen erhöll standar från distriktet och uppvaktades med blommor och bok av
grannföreningarna i Vinberg-Ljungby, Abild och Årstad.
BERÄTTARKVÄLLEN avslutade verksamheten i hembygdsgården med berättarkväll.
Erland Johansson och Leopold Wallin bjöd på en Bondeson-kväll.
ADVENTSKAFFE
Serverades i Vessige kyrka 2.a söndagen i advent.
ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
ARKIVET
Vi har hållit öppet i vårt arkiv i samband med kommunens arkivdag den 12 nov.. Hallands
Nyheter kom och gjorde ett reportage. C:a 20 personer besökte arkivet under denna dag. IngaLill Cederberg visade arkivets innehåll och katalogisering.
MALTKÖLNAN
Har återinvigts under våren. Radio Halland gjorde ett reportage inför detta. Lena Berglund
från Länsstyrelsen var invigare och Birgitta Olow berättade om arbetet. Föreningen bjöd på öl
och korv.
SKOLPROJEKTET
Även under 2011 har klass 4 från vessigebroskolan varit på hembygdsgården en dag och
arbetat med olika arbetsmoment. Tvätt, slipning av lie, göra björkvispar, jämföra med
levnadssätt då och nu, gamla lekar.
BYGDEBAND
Inga-Lill Cederberg har haft föreningens uppdrag att ansluta oss till bygdeband. På det sättet
kan torpinventeringen komma andra till del.
GÅVOR
Föreningen har erhållit gåvor från Carla Persons och Engelbrekt Engelbrektssons dödsbo.
KAFFESERVERING
Föreningen har skött kaffeservering på Fågelboet vid Ekomuseums- och Bondesondagar.
BÖCKER
Föreningen har sålt 12 hembygdsböcker och 190 Hallandsbygd.
FOTO
Föreningen har ambitionen att samla in foto från bygden. En studiecirkel tar vara på och
namnssätter materialet.
BREV
Har utskickats till alla nyinflyttade under 2010.
EKONOMI
Föreningens ekonomi slutar på ett +-resultat på 3 132 kronor

Styrelsen och hembygdsföreningen drabbades av sorg när mångårige styrelseledamoten Carla
Persson avled i början av året. Carla var en hängiven ledamot som alltid ställde upp när det
fanns behov.
Tack
Styrelsen för Vessige-Alfshögs hembygdsförening vill tacka alla som bidragit på något sätt
till årets verksamhet. Särskilt tack till alla frivilligarbetare.
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