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Södra Vings Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Föreningens verksamhet har under året genomförts med fortsatt hög ambitionsnivå, med
trivsamma och uppskattade aktiviteter och övrigt engagemang för att värna om bygdens
kultur. Det stora engagemanget för föreningen har emellertid varit att fullfölja beslutet från
årsstämman 2015 om att genomföra en tillbyggnad till Bogastugan.
Anläggnings- och efterföljande byggåtgärder för tillbyggnaden om ca 36 m2 påbörjades den
30 mars och var slutförda efter 9 veckors intensivt arbete och med invigning på Sveriges
nationaldag den 6 juni 2016. Arbetet har letts av en byggkommitté under ledning av Yngve
Håkanson som på ett handfast och professionellt sätt koordinerat entreprenörer och ideella
medarbetare. Det ideella arbetet omfattar ca 600 manstimmar plus grävmaskin och traktor
med utrustning samt tid för projektering och byggledning. Totala investeringskostnaden är
strax under 700 000 kr. Samtliga bygghandlingar,tillstånd, dagbok, kostnader mm inkl
driftinstruktioner är dokumenterade i en pärm, tillgänglig i det nya köket.
Tillbyggnaden har framförallt möjliggjort tillgång till ett effektivt kök, installation av vatten
och avlopp samt utrymme för en tillgänglighetsanpassad toalett i direkt anslutning till
Bogastugan. Detta har också medfört att Bogastugans ursprungliga kök i huvudsak har kunnat
återställas till sin forna utformning.
En mässingskylt har satts upp i tillbyggnaden som visar föreningens tacksamhet till erhållna
donationer från Ragnhild Johanssons och paret Elsie och Ingvar Björlings dödsbon och om att
dessa gåvor bidragit till föreningens beslut om tillbyggnad av Bogastugan.
Föreningen har under verksamhetsåret erhållit en gåva om 25 000:- kronor av
”Toppsjöpojkarna” Mats och Lennart Karlsson. 	
  
Föreningen har efter ansökan erhållit bidrag om 50 000 kr från Leader Sjuhärad.
Södra Vings hembygdsförening har 212 årsmedlemmar och närmare 300 ständiga
medlemmar för år 2016.
Föreningens styrelse har för föreningens verksamhet beslutat anta och ställa sig bakom
Sveriges hembygdsförbunds Jämställdhetsplan och FN´s barnkonvention samt antagit alkohol
och drogpolicy. Alkohol och drogpolicyn innebär att föreningen i sin verksamhet och särskilt
då barn och ungdom är berörda tar ett socialt ansvar och tydligt markerar mycket låg
tolerans vad gäller bruk av alkohol och droger. Föreningen tillåter inte att någon person vid
aktiviteter anordnade av föreningen är påverkad av alkohol och/eller andra droger. Rökning
tillåts inte i föreningens lokaler.
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Föreningens styrelse har haft 10 sammanträden varav ett varit ett planeringsmöte ihop med
arbetskommittéerna.
Utifrån planeringsmötets intentioner har 2016-års aktiviteter bestämts och presenterats i en
almanacka. Första almanackan arbetades fram år 2011 och nu fem år senare var det dags igen.
Almanackan har delats ut till föreningsmedlemmar och samtliga hushåll i Södra Vings
socken. Information över föreningens årsprogram finns också på föreningens hemsida
www.hembygdsforeningen.se
Ambitionen från styrelsen har varit att arrangera minst en utåtriktad aktivitet varje månad
Dessa presenteras mer detaljerat nedan av respektive arbetsgrupp. På föreningens hemsida
finns flera av årets olika arrangemang dokumenterade både med text och foton.
Samtliga programaktiviteter i föreningens regi har varit mycket lyckade, väl genomförda och
välbesökta. Inte minst har vi sett en klart positiv utveckling av besökare vad gäller
kaffeserveringen i Bogastugan under söndagar i juli/del av augusti.
Årets sommarutställning i Lill-Boga har visat Grytlappar från olika tider och olika lokala
tillverkare. Utställningen har sammanställts på ett trevligt sätt av Cecilia Fridén och varit
uppskattad av många besökare.
Under året har två studiecirklar anordnats.
Föreningen har deltagit i bemanningen vid Öppen kyrka i Södra Vings kyrka under tiden 3 juli
-24 juli 2016.
Föreningen har deltagit i nätverksbyggande mellan kommunen (Kulturen) och
hembygdsföreningarna inom Ulricehamns kommun. Två samverkansmöten arrangeras varje
år där värdskapet cirkulerar mellan föreningarna. Under 2016 har Brunn och Timmele
hembygdsföreningar varit värdar.
Föreningen har deltagit med två representanter vid årsstämman för Västergötlands
hembygdsförbund i Skara den 7 maj 2016. Föreningens representanter var Ingrid Öhlund och
Monica Nilsson.
Föreningen vill främja läsning av tidskriften Västgötabygden som ges ut av Västergötlands
hembygdsförbund. Föreningen har under året prenumererat på tidskriften till samtliga i
styrelsen, revisorer, valberedning, arbetskommittéer och suppleanter.
Hembygdsboken Södra Ving då och nu har under året delats ut till samtliga skolelever i
årskurs 6 och som bor i Södra Ving. Detta har skett sedan boken gavs ut, år 2011.
Totalt har sedan 2011 halva upplagan (totalt ca 2500 ) av hembygdsboken
Södra Ving då och nu försålts eller överlämnats som gåva.
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Årets nationaldagsfirande den 6 juni vid Bogastugan blev extra pampigt genom att också
invigning av Bogastugans tillbyggnad kunde genomföras. Det nya (tillbyggnaden) knöts
samman med den gamla (Bogastugan) genom lövgirlanger och blågula band. Ulricehamns
blåsorkester med 16 st utövare spelade med pompa och ståt. Byggprojektansvarig Yngve
Håkanson förmedlade goda och tänkvärda tankar i såväl invigningstal som nationaltal. Från
föreningen uppmärksammades alla personer som på olika sätt praktiskt medverkat i
tillbyggnadsprojektet och som gåva till var och en överlämnades två blåbärsbuskar att
förvalta. Ca 150 personer deltog i firandet, föreningen bjöd på kaffe och tårta.
Sveriges hembygdsverksamhet fyller 100 år år 2016 och detta uppmärksammade föreningen
söndagen den 28 augusti med att ha våffelservering i Bogastugan och vid två intressanta
kulturplatser ha bemanning med information dels vid Fagranäs och dels vid fornminnet Rest
sten väster om gården Tomta, Tolkabro.
Föreningen har genom Kulturen i Ulricehamns kommun erhållit aktivitetsstöd till två av
verksamhetsårets evenemang såsom Musikafton med Sabina Henriksson och
Nationaldagsfirandet med invigningen av Bogastugans tillbyggnad.
Bo Arabäck har tilldelats De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förenings förtjänsplakett för sitt
bild- och filmarbete. Utdelningen skedde i maj i Ramnakyrkan, Borås.

Nedan följer respektive arbetskommittés rapportering av verksamhetsåret.
Serveringskommittén
Serveringskommittens medlemmar har varit verksamma vid alla aktiviteter, där servering har
varit aktuell under verksamhetsåret 2015-2016. Varje månad är det någon aktivitet som
önskar servering.
Det börjar i september med årsmöte. Som tradition serveras kaffe och tårta.
I oktober är det höstmarknad i Bogastugan. Då serveras hemlagad köttsoppa, ostmörgås och
dricka. Till efterrätt kaffe och kaka.
I oktober är det frågesport.Då bjuds på bredda smörgåsar och kaffe.
I november är det filmdags med många besökande. Kaffe med dopp.
I februari kulturkväll. Frallor och kaffe.
I mars föredrag om frimärken. Kaffeservering.
Nationaldagen invigning av nybygget. Då bjuds på prinsesstårta.
Midsommarafton är det tårtdags igen. 16 jordgubbstårtor får en strykande åtgång.
Efter midsommardagens gudstjänst bjuds på kaffe och tårta.
I slutet av juni är det pensionärsträff. Hembakade bullar och prinsesstårta smakar bra.
I juli är det kaffeservering på söndagar och vi i serveringskommitten har hjälpt till i olika
kommitteer.
På hembygdsstugornas dag står vi för serveringen.Våfflor serveras, vilket alltid är populärt.
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Bogastugan är ett omtyckt ställe och det besöks av fler gäster än föut. Svårt att beräkna inköp,
men nära till Tolkabro affär så löses problemen.
Inventariekommittén
Inventariekommittén har under året skött om löpande uppgifter. Vi har också haft
kaffeserveringen den första söndagen i juli.
Anläggningskommittén
Anläggningskommittén har skött det löpande trädgårdsarbetet vid Bogastugan. Inger
Johansson har varit ansvarig för krukväxterna i Bogastugan.
Torpkommittén
Säteriet Säby och dess omgivningar var målet för den årliga sk torpvandringen. Ett 60 tal
personer mötte upp vid Säby en vacker majkväll. Ciceroner för vandringen var säteriets ägare
Kristina och Lars Kristoffersson. På ett engagerat och informativt sätt fick åhörarna ta del av
säteriets historia och om förhållandena för förvaltning av säteriets odlingsmarker både från
förr och från nutid. Efter avslutad vandring bjöds på traditionell grillad korv med bröd.
Arbetet med att på Flickr lägga in fotodokumentation över de i torpboken Ödetorp i Södra
Ving angivna platserna fortsätter.
Torpkommittén ansvarade den 12 juli för Bogastugans söndagsöppet med fika. Trots kallt och
regnigt väder kom ett 50 tal besökare.
Kommittén har ansvarat för uppsättning av årets julgran vid Bogastugan. Ingrid Öhlund
serverade varm glögg och tilltugg. Gunvor Lundgren hade skänkt granen.
Stugvärden
Från stugvärden kan rapporteras att vid 8 olika tillfällen under året har
lokal upplåtits till andra föreningar/sammanslutningar. Nya köket har
vid något tillfälle i sommar blivit ett uppskattat styrelserum.
Fler Aktiviteter under verksamhetsåret med kommentarer
Föreningen har under många år, varje höst , anordnat loppmarknad i samarbete med Södra
Vings Idrottsförening (SVIF) och Equmenia (tidigare SMU) i Hökerum. Lokaler på
Hökerums industriområde (fd sågverksområdet) har fått användas för att ta emot och förvara
skänkta prylar till loppmarknaden. Intäkterna fördelas med 20% till Södra Vings
hembygdsförening och 40% till de båda övriga föreningarna. Uppdelning är gjord utifrån att
föreningen stöttar de övriga föreningarnas ungdomsverksamhet. Loppmarknaden 2015
inbringade till föreningen 11 000 kr. Hårt engagerade och arbetande representanter i
Loppmarknadskommittén har under många år varit Inger Andersson och Bengt Samuelsson
och under det senaste året också Jan-Erik Magnusson.
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Höstmarknad med sopplunch. Det var fullt i Bogastugan när höstens sopplunch serverades i
samband med höstmarknaden den 10 oktober.
Ca 120 portioner härlig soppa lämnade köket i Bogastugan.
Frågesporten i Equmeniakyrkan drog fullt hus. Det segrande laget blev Equmeniakyrkan.
Filmen om Hökerums bilverkstad, premiärvisades i församlingshemmet i november. Det
visades även bilder från 1960-talet om när föreningen startades.
Kvällen gav ett netto på 2.200 kr, som skänktes till Svenska kyrkans flyktinghjälp.
Vi har även varit på Hökerumsgården och visat filmen ”Toppsjöpojkarna.
Ett femtiotal barn och vuxna samlades vid Södra Vings hembygdsstuga i Tolkabro för att
tillsammans dansa ut julen. Lars-Åke Claesson dirigerade lekarna kring granen. I den gamla
smedjan serverades varm blåbärssoppa och kaffe med tilltugg framför en värmande brasa.
Alla barn fick träffa Tomtemor Ingrid Söderberg som också delade ut gottepåsar. Alf i Härna
tog med alla som ville på en tur med häst och släde. Barn och vuxna kunde också gå en kort
tipspromenad. Vinnare blev Melvin Johansson, med Sigrid Börjesson på andra plats och
Emma Eliasson på tredje plats.
”Från säckpipa till dragspel” var temat för föreningens februariaktivitet.
Bygdens riksspelman Sabina Henriksson var aktören och det blev en för alla besökare
mycket engagerande underhållning med stor behållning. Sabina kom med ett stort bagage fyllt
av ett 25 tal musikinstrument till Hökerums skola där ett 45 tal besökare samlats under
tisdagskvällen den 16 februari.
Frimärksafton. Den 17 mars var Tommy Samuelsson i Lokalen i Hökerum och föreläste om
filatelins utveckling från slutet av 1800-talet fram till nu.
En mycket intressant föreläsning där Tommy tog med oss i en historisk tillbakablick i
frimärkets historia. Vi fick även en inblick till filatelins uppbyggnad och de olika krav som
ställs vid utställningar och de olika bedömningsnivåerna som domarna har att ta ställning till.
Tommy är utbildad domare och har möjlighet att åka runt på olika utställningar och bedöma
andras samlingar och utställningsobjekt. Tommy själv har ett speciellt samlande nämligen
frimärken med flygplan från 2:a värdskriget.
Vårfågelvandring. Årets vårfågelvandring, som ägde rum söndagen den 24 april blev
alltigenom lyckad. Trots att det nyckfulla aprilvädret bjöd på bara några plusgrader och även
någon liten snöflinga, så samlades närmare bestämt 22 personer på gårdsplanen hos Gerhard
och Konrad Fridén i Håkabo för att under Göran Karlssons sakkunniga ledning skåda och
lyssna till sången från vårens fåglar. Som vanligt under vandringarna med Göran som ciceron
så fick vi lära oss spännande saker från fåglarnas värld. Inte minst om hur människans
påverkan på naturen medför att olika arter gynnas och då ökar i antal eller i andra fall får svårt
att överleva. För fåglarna är våren en bråd tid med att hitta eget revir och bygga bo. Några
arter är kvar hos oss hela vintern medan andra just har återvänt från sina varmare
övervintringsställen. Vandringen gick på den gamla vägen i de natursköna markerna mellan
gårdarna Håkabo och Lida.
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Området är mycket vackert och kulturhistoriskt unikt med sina imponerande stenmurar. Det
blev en speciell upplevelse för oss alla deltagare att stanna till vid en av de breda alldeles
plana stenmurarna och duka upp det medhavda förmiddagskaffet på den som ett bord med en
fin grön duk av mossa. I området finns också flera torplämningar dokumenterade i
hembygdsföreningens skrift ”Ödetorp i Södra Ving”. Vid lämningen efter torpet Larsalyckan
– nr 175 i torpförteckningen – stannade gruppen och fick ta del av torpets sista bosättare Lars
Svenssons och hans familjs levnadsöde. Föreningens årliga fågelvandring vill bidra till att fler
innevånare kan upptäcka vår fina natur med sin rika flora och fauna och som finns alldeles
inpå knutarna. Det är samtidigt inte möjligt att gå ut i markerna i våra bygder utan att se
spåren av de kulturhistoriska lämningar från människor som bott här före oss.
Midsommarfirandet vid Bogastugan som är ett av föreningens mest omfattande
arrangemang besöktes i år av ca 400 personer, familjer med barn och vuxna i alla åldrar
deltar. I år tillagades också traditionsenligt hemgjorda midsommartårtor med jordgubbar, 20
st, som alla utom tre gick åt. Dessa kunde bjudas till kyrkkaffet vid midsommardagens
friluftsgudtjänst vid Bogastugan.

Studiecirklar.
Under verksamhetsåret har en studiecirkel bedrivits för att komplettera vår bygdebok ”Södra
Ving då och nu”. Syftet är att ta fram ett supplement med namn på de personer som finns med
på bilderna i boken. Cirkeln som fortfarande pågår har 12 – 14 deltagare och Kerstin
Håkanson är cirkelledare.
Studiecirkeln ”Bygden berättar” har pågått under våren 2016. Cirkeln är ett
samverkansprojekt med Vuxenskolan Sjuhärad, som håller på att samla in materiel till sitt
projekt ”2 hektar Sjuhärad”. Cirkelns syfte har varit att beskriva den förändring som
landsbygden i Sjuhärad – och för vår del Södra Vings socken - har genomgått de senaste 50
åren. Studiecirkeln har haft 12 deltagare och Gull-Britt Andersson har varit cirkelledare.
Vid 6 sammankomster har förändringar inom olika områden som jord- och skogsbruk, övrigt
näringsliv, samhällelig service, skolor, föreningsliv mm belysts. Det insamlade materialet har
sammanställts i en redogörelse över förändringar i Södra Vings socken, vilken skall
överlämnas till Vuxenskolan och utgöra en del i deras pågående projekt.
Hökerum den 31 augusti 2016
STYRELSEN FÖR SÖDRA VINGS HEMBYGDSFÖRENING
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Hembygdsföreningens styrelse och kommittér 2015-2016
Ordförande
Ingrid Öhlund

Ledamöter till 2016
Lena Wetter-Arabäck, sekr
Bengt Samuelsson, kassör
Gunvor Lundgren
Lars Lidar

033-27 50 58
0707261414

ohlund@sjobredared.se

0321-515 95
0321-520 26
0321-510 43
0732098477

lena.araback@gmail.com
bengtsmen@telia.com
gunvor.aspanas@telia.com
lasse.lidar@gmail.com

Ledamöter till 2017
Kerstin Håkanson
033-27 43 71
kerstin@hakanson.se
Gull-Britt Andersson, v ordf
0321-517 03
g-b.andersson@telia.com
Monika Nilsson
0321-520 73
yxhammarshult@hotmail.com
Margareta Johansson
0321-51383
margaretaejohansson@live.se
Suppleanter till 2016
Lennart Johansson
Birgitta Sjöberg
Suppleanter till 2017
Gerhard Fridén
Konrad Samuelsson

0321-521 39
0702807334

lennart.hallagarden@telia.com
birgitta.l.sjoberg@vgregion.se

0705568545
0703447079
0321-51439

gerhard.hakabo@gmail.com
konradiromsas@gmail.com

Revisorer
Ulf Karlsson
Jan-Olof Pettersson

0321-520 58
0321-521 58

Revisorssuppleant
Bengt Asp

0321-520 02

Stugvärd
Bengt Samuelsson

0321-520 26

bengtsmen@telia.com

Hemsidan
Tommy Johansson

0321-51383

tommy.hokerum@telia.com

Anläggning och underhåll
Yngve Håkanson
Lennart Johansson
John Andersson
Anders Lund
Jan-Olof Pettersson
Karl-Åke Thorstensson
Konrad Fridén

033-27 43 71
0321-521 39
0321-250 42
0321-521 75
0321-521 58
0321-523 03
0766324702

yngve@hakanson.se
lennart.hallagarden@telia.com

torps.ark@telia.com

anders_lund@telia.com
torps.ark@telia.com
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Torpkommitté
Gunnar Öhlund
Ingrid Öhlund
Lena Adolfsson
Gerhard Fridén

033-27 50 58
033-27 50 58
0321-510 66
0705568545

ohlund@sjobredared.se
ohlund@sjobredared.se

Servering
Monika Nilsson
Inger Andersson
Gunvor Lundgren
Birgit Gustafsson

0321-520 73
0321-512 09
0321-510 43
0321-510 42

yxhammarshult@hotmail.com

Inventariekommitté
Monika Nilsson
Lennart Johansson
Dagmar Lennartsson

0321-520 73
0321-521 39
0321-511 52

yxhammarshult@hotmail.com
lennart.hallagarden@telia.com

Loppmarknadskommitté
Bengt Samuelsson
Inger Andersson
Jan-Eric Magnusson

0321-520 26
0321-512 09
070-680 28 20

bengtsmen@telia.com

gerhard.hakabo@gmail.com

gunvor.aspanas@telia.com

Data film arkiv
Vakant
Fester och utställningar
Vakant
Tolkabro vägsamfällighet
Lennart Johansson och Ingrid Öhlund som suppleant
Valberedningen ledamöter
Inger Andersson
Ulf Karlsson
K-G Fridén

0321-512 09
0321-520 58
033-27 43 52

kg.friden@gmail.com

Första namn i kommittéerna är sammankallande
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