Verksamhetsberättelse 2016- 2017
Södra Vings hembygdsförening

Föreningens verksamhet har under året genomförts med fortsatt hög ambitionsnivå, med
trivsamma och uppskattade aktiviteter och engagemang för att värna om bygdens kultur.
Föreningens hembygdsgård, Bogastugan, utgör alltmer en naturlig mötesplats för bygdens
boende och för människor med Södra Ving som sin hembygd.
Södra Vings hembygdsförening har 226 årsmedlemmar och 316 ständiga medlemmar för år
2017. Medlemsförförteckning med adresser har uppdaterats.
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Föreningens styrelse har haft 10 sammanträden därutöver ett planeringsmöte ihop med
arbetskommittéerna. Vid två av styrelsemötena har representanter från Vuxenskolan
respektive Svenska Kyrkan inbjudits för att lämna information om respektive verksamhet.
Vad gäller mötet med Svenska Kyrkan önskade föreningen få information och initiera dialog
framförallt om hur Södra Vings församling hanterar gravstenar som saknar
gravrättsinnehavare.
Under året har styrelseledamoten Lars Lidar efter kort tids sjukdom och i stor saknad lämnat
jordelivet.
Föreningen har tacksamt erhållit minnesgåvor i samband med Torsten Dehlins bortgång.
Utifrån planeringsmötets intentioner har 2017-års aktiviteter bestämts och presenterats i
programbladet; Årsprogram 2017. Programmet 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. På
föreningens hemsida finns flertalet 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
söndagskaffeserveringen i Bogastugan under 6 söndagar i juli/del av augusti. Bogastugans
nya köksdel underlättar och möjliggör väsentligt bland annat dessa arrangemang.
Två träsnickrade trädgårdsbord med soffor har iordningsställts av Gerhard Fridén och
Tommy Johansson. Dessa möbler kompletterar på ett fint sätt Bogastugans trädgård.
En av Bogastugans entréer, den till stugans framkammare, har tillgänglighetsanpassats och
renoverats av Yngve Håkansson och Lennart Johansson. Tröskel och delar av ytterdörren har
bland annat förstärkts med genuina ekplankor.
Förbättringsarbete av Bogastugans vattenbrunn har under verksamhetsåret påbörjats.
Vattenkvalitén behöver förbättras. Borrning har genomförts och provtagning av vattenkvalitén
pågår.
Årets sommarutställning i Lill-Boga har haft temat Bruksföremål från då och nutid
Utställningen har liksom förra året sammanställts på ett trevligt sätt av Cecilia Fridén och
varit uppskattad av många besökare.
Under året har i studiecirkelform, lett av Kerstin Håkansson , uppgifter sammanställts som
avser komplettera Hembygdsboken; Södra Ving- då och nu.
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Föreningen har deltagit i bemanningen vid Öppen kyrka i Södra Vings kyrka under delar av
juli månad.
Föreningen har deltagit i nätverksbyggande mellan kommunen (Kulturen) och
hembygdsföreningarna inom Ulricehamns kommun. Två samverkansmöten arrangeras varje
år där värdskapet cirkulerar mellan föreningarna. Under 2017 har Ulricehamn och Gullereds
hembygdsföreningar varit värdar.
Föreningen har deltagit med tre representanter vid årsstämman för Västergötlands
hembygdsförbund i Falköping den 13 maj 2017. Föreningens representanter var Gerhard
Fridén, Margareta och Tommy Johansson.
Föreningen vill främja läsning av tidskrifterna Västgötabygden som ges ut av Västergötlands
hembygdsförbund och Svenska hembygdsförbundets tidskrift Bygd och Natur. Föreningen har
under året prenumererat på tidskrifterna till samtliga i styrelsen, revisorer, valberedning,
arbetskommittéer och suppleanter.
Bygden Södra Ving är en mycket rik och gammal kulturbygd. På olika sätt har föreningen
uppmärksammat detta under året. Under våren inbjöds ordförande i Historieforum Västra
Götaland, Morgan Nilsson, till föredrag ”Från istid till 1200-talet”.
Föreningen har också mycket aktivt medverkat i aktiviteten Arkeologirundan, söndagen den
27 augusti, en för hela kommunen ny gemensam aktivitet som syftar till att lyfta fram
fornminnen från olika delar av kommunen. Södra Vings hembygdsföreningen valde att lyfta
fram 4 fornminnen inom Södra Ving och som bemannades av styrelsemedlemmar under
söndagen. De 4 objekt var; -Älvkvarnar och fotsulor från bronsåldern vid Nohlkvarn , -Bruce
rör, bronsåldersgrav i Hökerum, - rest sten vid Tomta och -medeltidabosättningen vid
Fagranäs, vid sjön Mogden.
Föreningen har under året initierat kontakter med Hökerums skola för intressant och
angeläget samarbete.
Elever och lärare för årskurs 1 och 2 vid Hökerums skola inbjöds Tjugondedag jul för att
enligt tradition, dansa ut julen runt julgranen vid Bogastugan.. Till arrangemanget anlitades
dragspelsspeleman Lars-Åke Claesson och lek- och sångledaren Bodil Halvarsson. Eleverna
bjöds också på hembakta bullar och saft samt Tomtemor Ingrid, Söderberg, delade ut
fruktpåsar till barnen.
”Folkskolan fyller 175 år”. Sveriges hembygdsförbund har på riksnivå, i samarbete med
Lärarstiftelsen m.fl. uppmärksammat att införandet av den allmänna folkskolan i Sverige
fyller 175 år. Föreningen arrangerade på lokal nivå, under våren, Folkskolan i Sverige fyller
175 år, Då-NU och i FRAMTIDEN. Evenemanget, som koordinerades av Gun och Konrad
Samuelsson, omfattade en skolutställning , visning av äldre fotografier, filmförevisning,
berättelse i bild och tal om skolans utveckling från 1842 till i dag, teater med lärare och elever
om hur en lektion i skolan kunde vara på 1950-talet samt visioner om skolans framtid på lokal
nivå. Skolans rektor, Lena Chaaga Jakobsson, liksom lokal politiker från Hökerum, Pär
Gustafsson, berättade utifrån sina perspektiv om skolans utveckling. Evenemanget avslutades
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efterföljande skoldag med att alla elever och lärare inbjöds till en historielektion om bygdens
skolor och berättelse till de äldre skolbilderna.
Hembygdsboken Södra Ving då och nu har liksom tidigare år delats ut till samtliga
skolelever i årskurs 6 i Hökerums skola. Detta har genomförts sedan boken gavs ut, år 2011.
Nytt för året har också varit att arrangera en berättarkväll som förhoppningsvis kan
återkomma. Denna första gång var Mastunga by i blickpunkten och Barbro Everitt , med
rötter från Mastunga, hade bjudits in och berättade engagerat och intressant om människor
och levnadsförhållanden i Mastunga by från 1800-talet och framöver.
Till årets traditionella nationaldagsfirande den 6 juni vid Bogastugan inbjöds tidigare
kommunchef och Södra Vingsbördige Karl-Erik Claesson för att dela med sig om tankar i
tiden. Därutöver var det musikframträdande av syskonen Alice och Vera Weibull, barnbarn
till Gunnel och Lennart Johansson i Hallagården.
Midsommarfirandet vid Bogastugan som är ett av föreningens mest omfattande
arrangemang besöktes i år av uppskattningsvis ca 400 personer, familjer med barn och vuxna i
alla åldrar deltar. Sannolikt rekord på antal besökare detta år. Vår dragspelsspeleman LarsÅke Claesson kompletterades med sång- och lekledaren Bodil Halvarsson. Traditionsenligt
serverades hemgjorda midsommartårtor med jordgubbar, inte mindre än 20 st. konsumerades.
Andra välbesökta, efterfrågade och återkommande aktiviteter under året har varit
Vårfågelvandring, Torpvandring , Midsommardagens friluftsgudstjänst vid
Bogastugan, Pensionärskaffe, Öppet hus vid Hembygdsstugornas dag, Höstmarknad
med sopplunch, Frågesport mellan bygdens föreningar och Julgranuppsättning vid
Bogastugan.
Föreningen har dessutom under året medverkat vid Loppmarknaden i Hökerum, deltagit
med utställning vid Kulturarvsdagen i Ulricehamn, och Tånga-Mässan i Vårgårda, den
senare arrangerad av Västergötlands Hembygdsförbund.
Föreningen har efter ansökan erhållit bidrag om 50 000 kr från Ulrikafonden, Ulricehamns
sparbank såsom stöd till föreningens engagemang med att iordningställa Bogastugans
vattenbrunn. Också Ulricehamns kommun har som stöd till detta projekt beslutat lämna bidrag
till kostnadskrävande projekt med 20 000 kr.
Föreningen har genom Kulturen i Ulricehamns kommun erhållit aktivitetsstöd till
kulturevenemanget ”Från istiden till 1200-talet”.
Styrelsen har utsett Anders Nyström till kassaförvaltare under verksamhetsåret.
Föreningens ekonomi är fortsatt god och redovisas i bilagd resultat- och balansräkning.
Nedan följer rapporteringar från föreningens arbetskommittéer.
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Serveringskommittén
Serveringskommitténs medlemmar har varit verksamma vid alla aktiviteter när servering varit aktuell under året.
Det börjar med årsmötet i september och sedan är det någon aktivitet varje månad. I oktober är det dags för
höstmarknaden i Bogastugan. Då serveras köttsoppa som i år kokades av delvis nya kockar. Soppan var lika god
som vanligt och den hade en strykande åtgång och kökspersonalen blev som vanligt utan.
På hösten och vintern är det frågesport, berättarkväll och filmförevisning. Fika bjuds med antingen smörgås eller
bullar och kakor. Midsommar är populärt och mycket folk kommer. Jordgubbstårtor bakas och i år gick det åt 20
tårtor. Midsommardagen är det kyrkkaffe och sedan pensionärskaffe i slutet av juni och då bjuds på bulle och
tårta. Alla söndagar under juli är det servering i Bogastugan med en ökning av besökare varje år. Är det våra
goda våfflor som drar? I augusti är det hembygdens dag och då serverar vi också våfflor. Detta är ett axplock av
vad vi gör i serveringskommittén. Humöret är gott och vi tycker att det är roligt även om det ibland blir stressigt.

Inventariekommittén
Under verksamhetsåret har 6 olika privatpersoner som gåva till föreningen överlämnat äldre skrifter med
anknytning till bygden, skolböcker från 1950-talet, broderade dukar och en skära (äldre skörderedskap). Gåvorna
är tacksamt mottagna och registrerade i föreningens samlingar.
Inventariekommitténs ledamöter Monica Nilsson, Dagmar Lennartsson och Gull-Britt Andersson har deltagit i
kursen ”Textil i trygga händer”, som ägde rum 2017-04-01 i Tidaholm, och med textilkonservator Ingeborg
Skaar som kursledare. Kursen var anordnad i samverkan mellan Västergötlands hembygdsförbund och
Studieförbundet Vuxenskolan. Kursdagen var mycket givande och gav goda insikter i hur rätt vård, hantering
och förvaring skall göras för att våra textilier skall bibehållas i gott skick. Ofta är textilierna i våra samlingar ett
hantverk och ett kulturarv, som kräver varsamhet och kunskap i hanteringen så att de inte kommer till skada.
Söndagen 2017-07-09 hade inventariekommittén hand om Öppet hus med kaffeservering i Bogastugan. Solen
sken och stämningen var god i det fina vädret. Ett 90-tal gäster njöt av våfflor med grädde och sylt och hade
trevligt tillsammans.

Anläggningskommittén
Under våren 2017 har dörren på baksidan av Bogastugan reparerats, nedre delen av dörren och karmsidorna har
bytts ut, ny ektröskel har monterats och ingången har blivit handikappanpassad. Nytt lås har också monterats och
på så vis är det samma nyckel som till köksentrén.

Torpkommittén
Årets torpvandring samlade ett 75-tal besökare och fokus låg detta år på Romsås by. Vid gården Rasslyckera
presenterades hur laga skiftet i Romsås by genomfördes. Laga skiftet i Romsås by ägde rum under åren 18611869 och av 29 gårdar blev inte mindre än 19 st. ålagda att flytta ut från byn. Efter avslutad vandring till några
intilliggande platser för f.d. soldattorp 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 och bjöd denna gång på våfflor.
Ett 50-tal besökare deltog.
Kommittén har ansvarat för uppsättning av årets julgran vid Bogastugan. Varm dryck och pepparkaka
serverades. Familjen Ivarsson skänkte årets gran till hembygdsföreningen.
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Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla föreningsmedlemmar och övriga som på olika sätt
möjliggör och bidrar till vår verksamhet.
Hökerum den 31 augusti 2017
STYRELSEN för SÖDRA VINGS HEMBYGDSFÖRENING

Södra Vings hembygdsförenings styrelse och kommittéer 2016-2017

Ordförande
Ingrid Öhlund

033-275058
0707-261414

ohlund@sjobredared.se

Kerstin Håkanson

033-274371

kerstin@hakanson.se

Gull-Britt Andersson, sekr.

0321-51703

g-b.andersson@telia.com

Monica Nilsson, v. ordf.

0321-52073

Yxhammarshult@hotmail.com

Margareta Johansson

0321-51383

margaretaejohansson@live.se

Gerhard Fridén

0705-568545

gerhard.hakabo@gmail.com

Konrad Samuelsson

0703-447079

konradiromsas@gmail.com

Birgitta Sjöberg

0702-807334

tomasochbirgitta@gmail.com

Anders Davidsson

0321-50410
0702-565847

claraochanders@gmail.com

Jan-Erik Magnusson

0321-51053
0706-802820

jan.mag@telia.com

Lennart Johansson

0321-52139

lennart.hallagarden@telia.com

Anders Petersson

0321-40258
0709-402990

mlouisep54@hotmail.com

Ledamöter till 2017

Ledamöter till 2018
Lars Lidar

Suppleanter till 2017

Suppleanter till 2018
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Revisorer
Ulf Carlsson

0321-52058

info@tolkabro.se

Jan-Olof Pettersson

0321-52158

vingstorp@telia.com

Revisorssuppleant
Bengt Asp

0321-52002
0730-252002

Hemsidan – www.hembygdsforeningen.se
Tommy Johansson

0321-51383

tommy.hokerum@telia.com

033-273031
0702-513453

annonym@telia.com

0705-568545

gerhard.hakabo@gmail.com

Yngve Håkanson

033-274371

yngve@hakanson.se

Konrad Fridén

076-6324702

Lennart Johansson

0321-52139

lennart.hallagarden@telia.com

Jan-Olof Pettersson

0321-52158

vingstorp@telia.com

Karl-Åke Thorstensson

0321-52303

Kassaförvaltare
Anders Nyström

Stugvärd
Gerhard Fridén
Anläggning och underhåll

Data och film; Vakant
Fester och utställningar; Vakant
Inventariekommitté
Monica Nilsson

0321-52073

yxhammarshult@hotmail.com

Gull-Britt Andersson

0321-51703

g-b.andersson@telia.com

Dagmar Lennartsson

0321-51152

Serveringskommitté
Monica Nilsson

0321-52073

yxhammarshult@hotmail.com

Inger Andersson/Margareta Johansson 0321-51209/0321-51383
Birgit Gustafsson

0321-51042
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Gunvor Lundgren

0321-51043

gunvor.aspanas@telia.com

Gunnar Öhlund

033-275058

ohlund@sjobredared.se

Lena Adolfsson

0321-51066

Gerhard Fridén

0705-568545

gerhard.hakabo@gmail.com

Ingrid Öhlund

033-275058

ohlund@sjobredared.se

Lennart Johansson

0321-52139

lennart.hallagarden@telia.com

Ingrid Öhlund, ersättare

033-275058

ohlund@sjobredared.se

Ulf Carlsson

0321-52058

info@tolkabro.se

Karl-Gustav Fridén

033-274352

kg.friden@gmail.com

Gunilla Pettersson

0321-52158

Torpkommitté

Tolkabro vägsamfällighet

Valberedning
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