Verksamhetsberättelse
2010-2011

Verksamhetsåret har varit omfattande speciellt som föreningen under året firat 50 års jubileum.
Till de allra finaste kännetecknen för året hör det fantastiska engagemang och det stora arbete
som så många föreningsmedlemmar gör för föreningens verksamhet.
Jubileumsåret har också inneburit att föreningen fått extra uppmärksamhet genom att bli utsedd
till Årets Hembygdsförening i Västergötland 2011. Utmärkelsen delas ut av Västergötlands
Hembygdsförbund.
Utmärkelser har också under Jubileumshelgen delats ut av ordföranden i Västergötlands
Hembygdsförbund, Eva Bergström Hyenstrand, till personer i Södra Vings Hembygdsförening
som gjort extra stora insatser för att tillvarata bygdens kultur.
Hedersnål med lagerkrans från Svenska hembygdsförbundet har till delats Bo Arabäck, Lena
Arabäck, Lennart Johansson och Bengt Samuelsson.
Diplom från Västergötlands hembygdsförbund har utdelats till Gull-Britt Andersson,
Anki Holtander Bergsborn, Kerstin Håkanson, Inger Johansson och Gunvor Lundgren.
Från föreningen utdelades hedersnål till Lena Adolfsson, Inger Andersson, John Andersson,
Gunnel Johansson, Kerstin Josefsson, Ing-Britt Karlsson, Gösta Karlsson, Ulf Karlsson,
Erik Lundgren, Gunilla Pettersson, Larsgöran Sanneving, Gunnar Öhlund och Ingrid Öhlund.
Gratifikation i form av vår nya hembygdsbok Södra Ving - då och nu tilldelades Erik Andersson,
Norma Björnberg och Britta Tyrén.
Till jubileumsårets höjdpunkter hör givetvis också den senaste hembygdsboken, Södra Ving - då
och nu. Genom idogt studiecirkelarbete under ca 7 år av tjugotalet föreningsmedlemmar och
under ledning av Kerstin Håkanson har materialet till boken tagits fram. Med hjälp av Jan Töve
har boken fått en mycket fin utformning. Boken presenterades och började säljas vid föreningens jubileumshelg i augusti.
I Lillboga har under året anordnats en utställning som handlar om året 1961, det år föreningen
bildades. Utställningen återger på ett mycket informativt och inbjudande sätt bl a genom tidningsartiklar om vad som hände i världen, i Sverige och i Södra Ving under året 1961. Utställningen har varit välbesökt och lockat fram många reflextioner och tankar hos besökarna.
Föreningens årsmedlemmar har ökat kraftigt under året som gått från
ca 60 st till drygt 220 st. Antalet ständiga medlemmar har också ökat och är ca 350 st.
Aktiviteterna har varit många och föreningens målsättning om att arrangera åtminstone en
utåtriktad aktivitet varje månad har genomförts mer än väl. Många besökare har deltagit i våra
aktiviteter. Höjdpunkten var jubileumshelgen den 6-7 augusti med ca 500-600 besökare. Även
om man missar ett arrangemang så kan man via vår hemsida (www.hembygdsforeningen.se) ta
del av det genom den dokumentation som Bo och Lena Arabäck genom foton och film kontinuerligt genomfört av föreningens alla arrangemang under jubileumsåret. Hemsidan har under
verksamhetsåret fått nytt utseende.
Jubileumsåret har förutom utåtriktade aktiviteter också inneburit intensivt arbete med underhåll
och städning av föreningens byggnader och dess omgivning kring hembygdsgården. Under
torsdagseftermiddagarna i april och maj var alla välkomna med att delta i diverse arbeten, det
kunde vara målning, städning mm. Det blev ett fantastiskt fint gehör från många
föreningsmedlemmar för att delta i dessa arbetsdagar och inte minst; vi har haft roligt.

Året började med att föreningen arbetade fram en jubileumsalmanacka som utformades med
wireomatbindning och med många intressanta foton från Södra Ving. Varje månadsblad uppmärksammade speciellt föreningens planerade aktiviteter. Almanackan, om ca 1500 exemplar
delades ut som julgåva till alla hushåll i Södra Vings socken och till föreningsmedlemmar. Detta
blev ett mycket uppskattat initiativ.
Verksamhetsåret började med den traditonella höstträffen med sopplunch, vilken var mycket
välbesökt.
Jubileumsåret 2011 inleddes med julgransplundring vid Bogastugan i ett härligt vinterlandskap.
Visning av äldre filmer februari blev ett mycket välbesökt (ca 150 st) arrangemang. Under
våren fortsattes det med visafton, fågelvandring och torpvandring till äldre kvarnplatser längs
Viskans övre del, också dessa arrangemang var välbesökta.
Lördagen i samband med Kristi Himmelfärdsdagen, arrangerade föreningen en bussresa österut
till Skärstads hembygdsförening mellan Huskvarna och Gränna. Detta blev ett mycket uppskattat besök och för de 40-tal deltagare som deltog var det intressant att höra och ta del av hur
en annan förening inom hembygdsrörelsen utvecklar sin verksamhet.
Nationaldagen liksom midsommarfirandet vid Bogastugan var mycket välbesökta evenemang
och de kunde genomföras i härligt sommarväder. Till midsommardansen med kaffe och
midsommartårta var det uppskattningsvis 250 talet besökare vid Bogastugan. Extra roligt är att
det är besökare i alla åldrar som har Bogastugan som mötesplats för att fira ljusets höjdpunkt.
Midsommardagen var det friluftsgudstjänst vid Bogastugan. Under juni månad hade vi även det
traditionella pensionärskaffet. Det genom fördes i strålande väder, med ett 70-tal pensionärer
som lät sig väl smaka av kaffe och tårta.
Under juli månad och under söndagar har föreningens olika arbetsgrupper ordnat kaffeservering med hembakat fikabröd vid Bogastugan. Allt fler besökare upptäcker Bogastugan och dess
fina plats vid sjön Tolken för avkoppling med kaffe en söndagseftermiddag. I slutet av augusti
deltog hembygdsföreningen i SVIF-dagen med att sälja hembygdsboken samt visa skolbilder och
de fastigheter som fanns vid milleniumskiftet.
Hembygdsföreningens jubileum 50 år firades i dagarna två. Lördag och söndag 6-7 augusti och
var årets stora fest för att fira allt det enorma arbete som lagts ner av föreningsmedlemmar
under de 50 år som föreningen funnits. Då liksom idag är det genom aktiva människor som
samarbetar och arbetar för gemensamma mål som föreningens verksamhet utvecklas och kan
fortsätta att utvecklas.
Lördagen inriktades på familjefest och söndagen kompletterades med lite mer högtidliga aktiviteter. Till festligheterna hade också ett 35-tal hembygdsföreningar i kommunen och i grannskapet bjudits in. Evenemanget blev mycket välbesökt och uppskattat, också med flera reportage i lokaltidningarna. Under söndagen uppmärksammades också de personer i föreningen som
var med och initierade och var med i föreningens första styrelse år 1961. Eftersom ingen av
dessa längre är i livet samlades ett tiotal föreningsmedlemmar vid Södra Vings kyrka och vid
deras respektive gravvård för att hedra och med en blomma visa vår tids uppskattning av deras
arbetsinsatser.

De olika arbetskommitternas redogörelser
Stugvärden
Lillboga/Bogastugan har varit uthyrd vid 6 tillfällen till andra föreningar/sammankomster.
Under 9 arbetskvällar på försommaren målades möbler, staket, smedja o ladugård
och städades i och utanför husen vid Boga och Lillboga, förutom de jobb som utfördes
på Bogastugan av arbetskommittén. Från Bogastugans 2:a våning plockades en del inventarier
bort, de som var dubbletter eller av annan anledning inte gjorde sig att visa där, togs bort och
ställdes in på ladugårdens andra våning. Det var många frivilliga, totalt under de 9 kvällarna
var det mellan 10 och 18 deltagare, såväl kvinnor som män och alla trivdes i gemenskapen.
Data och filmkommitten
Kommitten har arbetat med att ta fram jubileumsalmanackan.
Bildkvällen i församlingshemmet, där visades filmer från 60-talet som tagits av Curt Sigurdson
som scannats och bearbetats i dator av Bo Arabäck samt en film från 40-års jubileet tagit av Bo
Arabäck. Gamla filmer har digitaliserats, bilder har scannats och ett flertal har lags upp på
hemsidan. Vi har omarbetat hemsidan tillsammans med Alexander Westerling.
Fester och utställningar
Kommittén har anordnat utställningen 1961. Denna har varit en bakgrund till föreningens
50-årsjubileum och syftet har varit att ge en bild av året då föreningens bildades.
Utställningen har gett information om de viktigaste händelserna under 1961 i världen, Sverige
samt framför allt att ge en bild av vad som hände i Södra Ving. Ett antal tidstypiska föremål
samt musik från 60-talet har inramat utställningen som presenterats i Lillboga fr o m
Midsommar t o m årsmötet i september. En utökad festkommitté, under namnet
Jubileumskommittén, har under året tagit fram idéer, planerat program samt tillsammans med
de andra kommittéerna genomfört Jubileumshelgen den 6 – 7 augusti.
Anläggning och underhåll
Torsdagseftermiddagar i april, maj och halva juni har ett tiotal medlemmar varit samlade till
underhållsarbete och målning av utsatta väggar på ladugården med järnvitriol samt påfyllning
av singel på jordgolven. Några heldagar i maj har byte av vindskivor och lagning av brädforningen gjorts av Yngve Håkanson och Lennart Johansson. Målning av stugan bortlämnades
på entreprenad till målare Lennart Rönnqvist med medhjälpare. Stentrappan har fått en översyn
och marknivån intill höjdes med matjord och besåddes med gräsfrö, jobbet utfördes av
Erik Lundgren och Gunnar Öhlund. Nya takrännor av trä är uppsatta, tillverkade av
Stig Olsson Töllsjö. Nya ledstänger av trä sattes upp vid trappan av Gunnar Öhlund och
Lennart Johansson. Takstege och glidskydd för markstege samt plåt framför öppna spisen är
monterade, allt enligt påpekande i brandskyddsprotokoll.

Torpkommitten
Den traditionella torpvandringen ägnades i år till att besöka de äldre kvarnplatserna som funnits sedan flera hundra år tillbaks längs med ån Viskan från sjön Tolken och till platser för före
detta Vings Valskvarn. Fallhöjden i ån på denna sträcka har gjort att det varit bra för olika
verksamheter att använda vattnet som energikälla. Inför vandringen hade torpkommitten röjt
en stig för att göra det möjligt att gå längs vattenfåran. Vandringen inleddes med att Lennart
Johansson Hallagården gjorde en kort historisk beskrivning om utvecklingen av kvarnarna
längs Viskan och sjön Tolkens vattenreglering. Utgångspunkt för själva vandringen var föreningens torpbok Ödetorp i Södra Ving och dess komplement med beskrivning och karta av äldre
kvarnplatser längs Viskan. Trots regn deltog ett 25 tal intresserade i arrangemanget. På några
platser längs ån kunde iakttas fundament från äldre kvarnplatser och i några fall kunde sönderslagna kvarnstenar ses i den gamla åfåran. Under vandringen passerades också platsen där den
planerade motorvägen kan komma att passera Viskan. Vandringen avslutades med korvgrillning
vid Högafors och Anders Lund informerade och visade hur han idag använder Viskans vatten till
att få ut elström från den vattenturbin och kraftstation han anlagt.
Serveringkommitten
Serveringskommitten har varit verksam i alla aktiviteter som hembygdsföreningen gjort under
året 2010-2011.
Det började med årsmötet i september. Då serverades tårta och kaffe.
Sedan var det dags för höstträff med sopplunch.
2011 började med julgransplundring. Då bjöds det på glögg och pepparkakor.
I februari var det filmafton. Då serverades kaffe och smörgås.
Visafton i mars, smörgås, kaka och kaffe
På midsommarafton var det jordgubbstårtor som serverades. !5 st tårtor gick åt.
På midsommardagen bjöds på kaffe och dopp.
Sedan var det dags för sommarkaffet för pensionärer som var välbesökt. Hembakta bullar och
tårtor bjöds det på.
I juli månad är det en söndag som serveringskommiten är ansvarig för. Då serverades våfflor.
I augusti var det dags för Jubileumshelgen med kaffeservering båda dagarna. På lördagen
bullar och sockerring och på söndagen kakbuffe.
Resor
Under verksamhetsåret 2010-2011 beslutade styrelsen att återuppta föreningens tidigaretradition att anordna resor för medlemmar och andra intresserade. En resekommitté utsågs,
Inger Johansson och Gull-Britt Andersson, till att planera och genomföra resorna. Årets resa
ägde rum 2011-06-04 och målet var ett besök hos Skärstads hembygdsförening i Skärstads
socken belägen norr om Huskvarna i Jönköpings kommun. Ods Buss med den skicklige
chauffören Lars-Gunnar Levinsson skötte busstransporten. Färden startade kl. 9.00 vid
Bogastugan och efter att ytterligare en deltagare stigit på i Ulricehamn var det totalt 34 förväntansfulla resenärer som fortsatte mot Jönköping. Därifrån fortsatte vi norr ut på den vackra
motorvägen längs Vättern mot Gränna för att efter en stund svänga av mot Kaxholmen och
därefter Skärstad. Framme i Skärstad blev vi varmt mottagna av hembygdsföreningens ordförande Lars-Göran Johansson. Vi blev bjudna på förmiddagskaffe i föreningens museum och det
smakade gott efter resan. Därefter fick vi information om hur föreningen hade inrättat sitt
museum och fick också tillfälle att vandra runt och bese samlingarna, som innehöll en ansenlig
mängd med föremål väl dokumenterade och uppställda. Därefter fortsatte färden till Skärstads
hembygdsförenings gård Hägnen. Denna gård är vackert inbäddad av skog och ligger 500 meter
från närmaste bilväg. Den sista biten fick vi i samlad tropp vandra uppför en lång backe. Några

fick också åka på traktorkärra uppför backen – en service som ordförande Lars-Göran hade
ordnat. Gården har övertagits av hembygdsföreningen från dödsboet efter två bröder Erik och
Per Karlsson. Bröderna hade bott hela sitt liv på denna plats och föreningen har varsamt rustat
upp husen och håller tomtmarken öppen genom årlig slåtter. Platsen och husen var så mysiga
och hemtrevliga att vi fick en känsla av att vilja stanna kvar. Vi blev också serverade en god
lunch ute i det fria. Det var ordförandens fru Marianne Johansson och föreningens kassör
Ulla-Britt som ställde upp på detta fantastiska sätt för oss. Så småningom var det dags att
lämna idyllen vid Hägnen och våra hembygdsvänner från Skärstad och färden gick till
Brunstorps gård belägen mellan Huskvarna-bergen och Vättern. Brunstorp är historisk mark och
omnämns redan på 1300-talet, då den inköptes av biskop Markusson från Linköping. Huskvarna
stad förvärvade gården år 1953 och numera är det tekniska förvaltningen i Jönköpings kommun, som ansvarar för anläggningen. Idag inrymmer gården en genbank för fruktträd. Det finns
ca 140 äppelsorter, 40 päron samt ett 20-tal sorter av körsbär och plommon. Vi drack vårt
eftermiddagskaffe vid serveringen på Brunstorps gård och därefter gick färden åter mot Hökerum och vid ca kl. 17.00 var vi åter vid Bogastugan. Deltagaravgiften var 300 kronor per person och i denna avgift ingick bussresan samt lunch och eftermiddagskaffe och därutöver en
minnesrik och solig dag.

Ombudets rapport från Västergötlands hembygdsförbunds årsstämma
Jag, Monica Nilsson har som ombud för Södra Vings Hembygdsförening varit på Västergötland
Hembygdsförbunds årsstämma i Hällekis på Kinnekulle. Vi var åtta personer från vår förening.
Bo och Lena Arabäck, Lennart och Gunnel Johansson, Ingrid Öhlund, Bengt Samuelsson och
Henry Asp. Dagen började med gudstjänst i Österplana vackra kyrka. Sedan åkte vi till Hällekis
Säteri som var platsen för stämman. Vi fick en god lunch innan mötesförhandlingarna började.
I år var det extra roligt, för Södra Vings Hembygdsförening har utsetts till årets hembygdsförening i Västergötland 2011. Vår ordförande Ingrid Öhlund fick mottaga utmärkelsen. Därefter
började mötesförhandlingarna som delvis blev något utdragna. Mötet avslutades med kaffe.
Till sist fick vi se en vacker uppvisning av alla som var klädda i folkdräkt.
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Hembygdsföreningens styrelse och kommittér 2010-2011

Ordförande

Ingrid Öhlund

033-27 50 58

Ledamöter 2011

Annki Holtander-Bergsborn
Kerstin Håkanson
Gull-Britt Andersson
Inger Johansson

033-27 50 89
033-27 43 71
0321-517 03
0321-514 58

Ledamöter till 2012

Lena Wetter-Arabäck sekr
Gunvor Lundgren
Bengt Samuelsson kassör
Lars Lidar
v. ordf

0321-512 89
0321-510 43
0321-520 26
0732098477

Suppleanter till 2011

Carina Johansson
Bernt Johansson

0321-511 61
0321 51088

Suppleanter till 2012

Monica Nilsson
Lennart Johansson

0321-52073
0321-521 39

Revisorer

Ulf Karlsson
Lars-Göran Sanneving

0321-520 58
0321-521 73

Revisorssuppleanter

Jan-Olof Pettersson

0321-521 58

Stugvärd

Bengt Samuelsson

0321-520 26

Data o film

Bo Arabäck
Lena Wetter-Arabäck

0321-512 89
0321-51289

Fester och utställningar

Kerstin Håkanson
Lars Lidar
Gunilla Pettersson

033-27 43 71
0732098477
0321-521 58

Anläggning och underhåll

Lennart Johansson
John Andersson
Lars-Göran Sanneving
Erik Lundgren
Anders Lund
Jan-Olof Pettersson
Karl-Åke Thorstensson
Yngve Håkanson

0321-521 39
0321-250 42
0321-521 73
0321-510 43
0321-521 75
0321-521 58
0321-523 03
033-27 43 71

Torpkommitté

Gunnar Öhlund
Helge Björling
Ingrid Öhlund
Lena Adolfsson

033-27 50 58
0321-511 06
033-27 50 58
0321-510 66

Servering

Inger Andersson
Gunvor Lundgren
Monica Nilsson
Birgit Gustafsson

0321-512
0321-510
0321-520
0321-510

09
43
73
42

Resor

Inger Johansson
Gull-Britt Andersson

0321-514 58
0321-517 03

Tolkabro vägsamfällighet

Lars-Göran Sanneving med Bernt Johansson som suppleant

Valberedningen ledamöter

Dagmar Lennartsson
Henry Asp
Inger Andersson

0321-511 52
0321-520 81
0321-512 09

Första namn i kommittéerna är sammankallande

