Verksamhetsberättelse 2011-2012
Föreningens verksamhet har under året genomförts under trivsamma och uppskattade former.
Styrelsen har under året haft 8 sammanträden varav ett varit ett planeringsmöte ihop med de
åtta arbetsgrupperna; Data och film, Fester och utställning, Anläggning och underhåll,
Torpkommitté, Servering, Resor, Inventarier och Stugvärd.
Utifrån planeringsmötets intensioner har årets aktiviteter bestämts och presenterats i
Årsprogram 2012. Årsprogrammet har delats ut till föreningsmedlemmar och samtliga
hushåll i Södra Vings socken. Information över föreningens årsprogram finns också på
föreningens hemsida www.hembygdsforeningen.se
Under året har det arrangerats minst en aktivitet varje månad och dessa presenteras mer
detaljerat nedan av respektive arbetsgrupp. På föreningens hemsida finns också fyllig
dokumentation från flertalet av årets olika arrangemang både med text och fotodokumentation.
Nytt för året var att föreningen arrangerade en frågesport för tremannalag från bygden. Bra
uppslutning och bra exempel på aktivitet som skapar goda relationer med andra föreningar och
sammanslutningar i bygden.
Samtliga aktiviteter i föreningens regi har varit mycket lyckade, väl genomförda och
välbesökta.
Styrelsen har lämnat in en motion till Västergötlands Hembygdsförbund för att behandlas vid
dess årstämma. Motionen avser behov av en hembygdskonsulent i Västergötland och att
Västergötlands hembygdsförbund verkar för att det finns tillgång till en eller flera
hembygdskonsulenter i Västergötland. Årstämman har bifallit motionen och nu återstår att
följa genomförandet. Inte minst i föreningens pågående inventariedokumentation efterfrågas
sådan kompetens för konsultation.
Styrelsen har också under året anhållit om att hembygdsboken Södra Ving -då och nu
nomineras till Årets hembygdsbok. Boken har från Västergötland nominerats vidare av
Västergötlands Hembygdsförbund. Det är Sveriges hembygdsförbund som utser Årets
hembygdsbok och resultatet kommer att presenteras vid bokmässan i Göteborg i höst. Vi håller
tummarna!
Södra Vings hembygdsförening har 217 årsmedlemmar och närmare 300 ständiga medlemmar
för år 2012.
Föreningens hemsida är populär och har under verksamhetsåret haft 1737 besök, vilka har
gjort ca 16 000 händelser (sidvisningar nedladdningar). Medeltalet av händelser per besökare
är 9,2 och max har varit 217 händelser. Medeltiden för varje besökare är 7 minuter och 14
sekunder men det finns flera besök på mellan en och två timmar. De mest populära sidorna är
mediagalleriet, nyhetsarkivet och föreningen. Besökarna kommer från 11 olika länder förrutom
Sverige, bl a USA, Storbrittanien och Norge.
Föreningens verksamhet kännetecknas av samarbete , engagemang, positivitet och
intresserade medlemmar . Förhoppningen är att föreningen kan förvalta och utveckla denna
kraft också för kommande år.
Nedan följer en kort kronologisk genomgång av föreningens aktiviteter under verksamhetsåret.
Verksamhetsåret började med loppmarknad den 10 september på gamla såget i Hökerum. Det
är Södra Vings IF, Hökerums SMU samt Södra Vings hembygdsförening som samarbetar i detta
arrangemang.
Boken "Södra Ving Då och Nu" presenteras på bokmässan i Göteborg.
I oktober hade vi den populära höstträffen med sopplunch.
Vi uppvaktade Skärstads hembygdsförening (utanför Huskvarna) som fyllde 50 år.

I novenber var det en mycket uppskattad frågesport i missionskyrkan. Det var första gången
som hembygdsföreningen anordnade detta.
Lördagen före första advent sattes julgranen upp och den dansades ut den 14 januari.
I januari startades en ny studiecirkel "Ju förr dessto bättre". I maj gjordes ett studiebesök på
Olofstorp där Örjan Hill guidade.
Februari filmkväll i församlingshemmet.
I mars bjöd hembygdsföreningen in till en "Arkeologikväll" i LOKALEN Hökerum, ett 70-tal
hade hörsammat inbjudan.
I maj var det en vårvandring på gamla ridvägen i Mastunga samt en fågelvandring med gökotta
till Vädersholm.
Juni månad började med nationaaldagsfirande, därefter var det midsommarfirande och junis
verksamhet avslutades med det traditionella pensionärskaffet, som i år hölls i Töve på grund av
vädret.
Söndagarna i juli har det varit öppet hus i Bogastugan med kaffeservering. De kommitteer som
ansvarat för kaffeserveringen har varit Serveringskommitten, Torpkommitten, Valberedningen,
Inventariekommitten och kommitten för Fest och utställning.
I augusti deltog vi med vår utställning på SVIF-dagen.
För mer information om aktiviteterna gå in på vår hemsida www.hembygdsforeningen.se
Hökerum 20120831
Styrelsen

De olika arbetskommitternas redogörelser
Stugvärden
14 sept 2011, samt 26 jan 2012, 8 mars och 24 maj hade Tolkens FVO styrelsemöten i Lillboga.
3 okt 2011 hade PR-klubben möte i Bogastugan. De serverades en måltid. Den 13 aug 2012
hade de kräftskiva på logen.
26 nov 2011, julgranen sattes på plats.
14 jan 2012 var det julgranslundring.
2 april hade Tolkabro nya vägsamfällighet möte i Lillboga.
19 april hade vi arbetskväll vid Boga.
23 maj var Aktiva seniorer med Lennart Nordquist på besök och de serverades kaffe.
29 maj hade trafikverket markägarsammanträde i Bogastugan. Föreningen skötte serveringen.
9 juni hade Sjögårdens Vägförening årsmöte i Bogastugan.
Vägen ner till Lillboga har rustats upp med ny trumma och uppgrusat.
Data och filmkommitten
Den 21 november visades Per Jakobssons bilder från kommunsammanslagningen 1973 på
Hökerumsgården, serveringskommitten med Inger Andersson och Gunvor Lundgren var med
och bjöd på kaffe till ett 25-tal besökare.
I februari var det filmvisning i församlingshemmet Hökerum. Filmerna har spelats in och
redigerats av Bo Arabäck. Antalet besökare uppgick till ca 125 personer.
Efter första filmen, som handlade om klass 2 år 1985 visades Kyrkans barntimmar år 1986
därefter visades film från Barn- o Kyrkokören 1986, sista filmen före kaffepausen som visades
var konfirmationsundervisning 1986 med Lennart Nordqvist. Som avslutning visades filmen
”En vandring genom sekler” i Södra Vings kyrka med Lennart Nordqvist som ciceron och som
producerades 1991. Serveringskommitteen svarade för serveringen.

Kommitteen har under hösten och våren arbetat med att restaurera samt identifiera personer
på den gamla sockenfilmen från 1951-52. Filmen kommer att visas i november. Kommitteen
har även arbetat med att uppdatera hemsidan.
Fester och utställningar
Kommittén har anordnat en fotoutställning som visats i Lillboga. Tillsammans med
Jubileumsalmanackan med årsprogrammet för 2011 utlystes även en fototävling där alla kunde
delta med fotografier tagna i Södra Ving under jubileumsåret. Resultatet av tävlingen visades
den 6 juni 2012 då även pristagarna premierades och prisjuryn gav sina motiveringar till de tio
vinnarbilderna. Dessa bilder samt samtliga övriga bilder som deltagit i tävlingen har sedan
visats digitalt under sommaren på utställningen i Lillboga.
Torpkommitten
Under 2012 har gruppens arbete koncentrerats till den årliga vårvandringen och att arrangera
söndagsfika och tipspromenad vid Bogastugan andra söndagen i juli.
Vårvandringen handlade om information om forna vägsystem och vandring på äldre rester av
ridleder, öster om sjön Tolken. Ett 40-tal intresserade mötte upp hos Holger Johansson i
Mastunga under ondsdagskvällen den 9 maj. Kvällen inleddes med att Gunnar Öhlund informerade om vägarnas utveckling i Sverige, från järnåldern och framåt. Vi fick därmed ett spännande perspektiv till nutidens väl utbyggda vägnät. Holger Johansson berättade därefter, med
stort engagemang, om hur han sedan 1960-talet intresserat sig för den gamla ridvägen som
passerar över hans fastighet i Mastunga by. Han har märkt upp och dokumenterat på kartor
ridledens troliga läge. Holgers son, Ulf, visade även kopior av äldre kartor från bla lagaskiften
från 1800 talet, där ridledens sträckning finns inritad. Kartorna hade han hämtat från Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida. Efter dessa ”lektioner” blev gruppen uttransporterad
till utgångspunkten för vandringen, ca 1,5 km från Mastunga. Väl tillbaka efter gemytlig vandring, i ridledens spår, intogs efterlängtad kaffekorg jämte den traditionsenliga grillkorven med
bröd. Denna gång såg Ulfs dotter Elsa till att alla fick sin korv.
Serveringkommitten
Serveringkommitten har varit verksam i alla aktiviteter som hembygdsföreningen har gjort
under året 2011-2012,där servering har behövts.
Årsmöte i september. Servering av kaffe och tårta.
Sedan var det dags för höstträff med sopplunch i oktober. Då bjöds på Bogastugans köttsoppa
och ostsmörgås. Kaffe och kaka till efterrätt.
I november var det dags för frågesport. Då serverades kaffe och smörgås.
Året 2012 började med julgransplundring. Glögg och pepparkakor. Godispåsar till barnen.
I februari var det filmafton. Kaffe och smörgås serverades.
I mars var det en afton med mottot om arkeologiska utgrävningar med anledning av den nya
motorvägen. Kaffe och smörgås bjöds det på.
I maj hade vi besök av Lennart Nordquist som kom med en buss med pensionärer från Borås.
Då bjöd vi på hembakat, bullar och kakor.
På midsommarafton serverades jordgubbstårta och kaffe, festis till barnen. 16 tårtor hade en
strykande åtgång.
På midsommardagen bjöds på kyrkkaffe med dopp.
Sedan var det dags för sommarkaffet för pensionärer. Hembakade bullar och tårta bjöds det på.
Första söndagen i juli var det serveringkommitten som ansvarade för serveringen. Då bakades våfflor, som alltid är populärt.
Under hela året har det varit många besökande till de olika aktiviteter där serveringkommitten
har ställt upp.

Anläggning och underhåll
Eftersom större arbeten på byggnaderna gjorts tidigare år har det inte gjorts något sådant men
anläggningsgruppen har utfört sedvanligt underhåll samt vårstädning av trädgård.
Resekommitten
Under verksamhetsåret 2011-2012 har två resor anordnats dels en till julmarknaden vid
Koberg och dels en försommarresa till Kinnekulle.
Julmarknad Koberg
Söndagen den 20 november 2011 gjordes en bussresa till julmarknaden vid Kobergs slott, beläget norr om Sollebrunn. Det var första gången som vi arrangerade en julmarknadsresa. Det
visade sig att resmålet var populärt. Vid avfärden kl 9 från Bogastugan var det 39 förväntansfulla deltagare som åkte iväg. Framme vid Koberg fick vi risgrynsgröt med skinksmörgås samt
glögg och pepparkaka. Allt var uppdukat i den nuvarande stallbyggnaden.
Vi fick också vandra i slottsparken och på nära håll se Kobergs slottsbyggnad, som är bostad åt
familjen Silfverschiöld. Dessutom förevisades det äldre stallet, som innehåller en stor samling
med vagnar, seldon och annat som hörde till utrustningen på den tiden då resandet skedde med
hästar. Hela slottsområdet är välbevarat och innehåller stora kulturhistoriska värden.
Själva julmarknaden var anordnad i och i anslutning till den stora ladugårdsbyggnaden. Ett
stort antal marknadsförsäljare från hela landet bjöd ut sina produkter alltifrån ett rikt utbud av
ätliga varor till hantverk i olika tekniker. Det fanns mycket att köpa eller bara titta på och när
vi senare anträdde hemresan så var det bekvämt att med hjälp av vår trevliga chaufför kunna
stuva in allt vi handlat i bussens bagagetrymme.
Väl åter vid Bogastugan vid 17-tiden var vi överens om att det finns önskemål om en
julmarknadsresa även nästa år.
Försommarresa till Kinnekulle
Vår försommarresa var planerad som en dagsutflykt till Kinnekullebygden vid Vänern som
besöksmål. När anmälningstiden gått ut kunde vi konstatera att det inte fanns tillräckligt
många resenärer anmälda för att vi skulle kunna fylla en stor buss. Det visade sig då att
Ulricehamns Trädgårdsförening ämnade göra en resa samma dag och till nästan samma ställen
som vi och att de heller inte fått in tillräckligt många anmälningar. Vi beslutade då att göra en
resa tillsammans och att priset skulle sättas till 400 kronor per deltagare samt att den kostnad,
som ej täcktes av deltagarna själva, skulle betalas av båda föreningarna i förhållande till
antalet resenärer från respektive förening.
Resan utgick kl 8 från Bogastugan och när alla hade stigit på bussen var vi totalt totalt 48
resenärer varav 18 från Ulricehamns Trädgårdsförening. Tillsammans styrde vi nu kosan
norrut genom vårt vackra landskap Västergötland.
Vårt första resmål var Falkängens Hantverksby och på vandrarhemmet där väntade
förmiddagskaffe med ostsmörgås. Därefter kunde vi besöka de små hantverksbutikerna i de
gamla arbetarbostäderna, som idag är K-märkta och som ligger på rad längs den gamla
bygatan.
Därefter fortsatte färden genom slingrande vägar uppe på Kinnekulle. Vi körde genom vackra
lövskogar och såg ramslöken täcka marken med sina vackra vita blommor. Kalkstensbrottet och
vackra utsiktsplatser kunde vi också stanna till vid innan det blev dags för lunch.
Med en viss vördnad steg vi ur bussen för att inta vår måltid på Forshems Gästgivaregård. Det
gamla huset beläget strax bakom Forshems kyrka är Sveriges äldsta gästgivaregård och gården
har anor sedan 1500-talet. Bl a har Karl XII:s liktåg samt Carl von Linné och August
Strindberg gästat huset. 1967 hotades gården av rivning men räddades av Forshem-Fullösa
hembygdsförening – tänk vad en hembygdsförening kan göra!

Vi togs emot av krögarparet Stefan och Miriam Johansson, som i dag äger och driver
gästgiveriet. Deras filosofi är att så långt möjligt enbart handla och använda lokala råvaror
och krav- och rättvisemärkta produkter. De har också belönats med flera utmärkelser för sin
goda mat och genomtänkta affärsidé.
Vår måltid bestod av den gamla västgötska maträtten ”Trôtabiff” med kokt potatis, grönsaker
och gräddsås, mormors lingonsylt mm. Biffen görs av samma färs som ingår i klassisk
grynkorv. Förr gjorde man ”trötafärsbiffar” av smeten när korvskinnet tog slut, d.v.s. på
västgötska när skinnet tröt, därav namnet.
Medan vi var kvar i det gamla gästgiveriets anrika miljö, passade vi också på att hylla vår
medresenär Roy Söderberg, som idag fyllde 75 år och firade sin högtidsdag genom att
tillsammans med hustru Ingrid deltaga i vår resa.
Mätta och belåtna reste vi nu vidare till anrika Hellekis säteri, vilket idag drivs av Marie och
Wilhelm Klingspor. Säteriet har varit i familjen Klingspors ägo sedan 1915. Historiskt har
säteriet under 1200-talet tillhört Folkungaätten och Carl von Linné besökte stället år 1746 och
han lär ha sagt att ”denna orten ljufligare än någon annan”.
De som så önskade kunde gå en guidad vandring runt byggnader och i den omgivande
trädgården. En mycket kunnig och insatt guide var Sven Pilfalk, själv aktiv i Kinnekulle
hembygdsförening, och han redogjorde för säteriets historia och nuvarande drift. Han visade
och berättade om det förnämliga stallet och att de hästar som föds upp här bedöms få ovanligt
starka ben tack vare att de betar på gräs som växer i den kalkrika Kinnekullejorden. Den
omgivande trädgården var också imponerande med bl a perennrabatter, rosor och ett flertal
såväl inhemska som inplanterade trädslag.
Dagens utflykter avslutades vid Skogshyddan Sommarcafé– vackert beläget alldeles vid
Vänerns strand. Skogshyddan ägs och drivs Lidköpings missionsförsamling. Eftermiddagskaffe
med våffla och sylt smakade bra innan vi anträdde vår hemresa .
Ods Buss har anlitats vid båda resorna och vi är mycket nöjda med deras insats både vad
gäller priser och kunniga och tillmötesgående chaufförer.
Inventarier
I denna kommitte, som är ny för året ingår Lennart Johansson sammankallande, Dagmar
Lennartsson och Monica Nilsson. Vi har under försommaren träffats ett antal gånger och gått
igenom samtliga föremål som finns i stugan. Vi har noterat de saker som inte är registrerade.
Nästa etapp i arbetet är att kalla styrelsen och avgöra vad som skall registreras. Arbetet
kommer att fortsätta i ladugården, där behöver vi också styrelsens hjälp att avgöra vad som
skall ingå i samlingarna.

Ombudets rapport från Västergötlands hembygdsförbunds årsstämma
Söndagen den 13 maj hämtades jag på morgonen av Ingrid o Gunnar Öhlund. Vi åkte genom
vacker natur mot Tidaholm. Med en kaffepaus på en liten avtagsväg gick resan vidare mot
Tidaholms kyrka. Där började vi med gudstjänst med mycket vacker sång o musik. Därefter gick
vi till biblioteket för registrering, fortsatte med en god lunch på Stadshotellet.
Innan förhandlingarna fick vi tid att besöka museet där var ett bildspel ”Industrin byggde
Tidaholm”. Vi såg också gamla Tidaholmsbilar o bussar.
Nu var det tid för stämman i Biblioteket. Vi hälsades välkomna och sedan presenterades den
nya Hembygdsförbundets fana.
Utdelning av Tengelandsstipendiet, Det gick i år till Hugo Klasson från Mark. Årets hembygdsförening blev Ullervad-Leksbergs hbf. Priset mottogs av ordf. Harald Gradén.
Mötet fortsatte med sedvanliga förhandlingar. Det enda som gav upphov till diskussion var ett
utredningsförslag med anledning av en motion från förra året. Det var mest tal om gudstjänsten
ska vara obligatorisk att anordna eller ej.
Utredningens förslag på 11 punkter godtogs dock av stämman. En motion från Södra Vings hbf
angående behov av en hembygds /kulturarvskonsulent i Västergötland bifölls.
En annan angående alkoholtillstånd till hembygdsföreningar avslogs, då man ansåg att kommunerna sköter detta.
Mötet avslutades med blommor till avgående ledamöter.
Hemresan gick till vår ”rastplats” för en sista kopp kaffe.
En mycket trevlig dag hälsar Monica Nilsson.
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Ordförande

Ingrid Öhlund

033-27 50 58

ohlund@bornet.net

Ledamöter till 2012

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

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

lena.araback@gmail.com
gunvor.aspanas@telia.com
bengtsmen@telia.comLars
lars.lidar@swipnet.se

Ledamöter till 2013

Annki Holtander-Bergsborn
Kerstin Håkanson
Gull-Britt Andersson
Monica Nilsson

033-27 50 89
033-27 43 71
0321-517 03
0321-52073

annki.h-b@hotmail.com
kerstin@hakanson.se
g-b.andersson@telia.com
yxhammarshult@hotmail.com

Suppleanter till 2012

Lennart Johansson
Birgitta Sjöberg

0321-521 39
070 280 73 34

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

Suppleanter till 2013

Bernt Johansson
Gerhard Fridén

0321-510 88
0321-511 32

bernt.margareta@telia.com
gerhard.hakabo@gmail.com

Revisorer

Ulf Karlsson
Lars-Göran Sanneving

0321-520 58
0321-521 73

Revisorssuppleant

Jan-Olof Pettersson

0321-521 58

Stugvärd

Bengt Samuelsson

0321-520 26

bengtsmen@telia.com

Data o film

Bo Arabäck
Lena Wetter-Arabäck

0321-515 95
0321-515 95

bo.araback@gmail.com
lena.araback@gmail.com

Fester och utställningar

Kerstin Håkanson
Lars Lidar
Gunilla Pettersson

033-27 43 71
0732098477
0321-521 58

kerstin@hakanson.se
lars.lidar@swipnet.se

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

033-27 43 71
0321-521 39
0321-250 42
0321-521 73
0321-510 43
0321-521 75
0321-521 58
0321-523 03
076 818 5904

Torpkommitté

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

Gunnar Öhlund
Helge Björling
Ingrid Öhlund
Lena Adolfsson

lennart.hallagarden@telia.com

erik.aspanas@telia.com

ohlund@bornet.net
ohlund@bornet.net

Servering

Inger Andersson
Gunvor Lundgren
Monica Nilsson
Birgit Gustafsson

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

Inger Johansson
Gull-Britt Andersson

0321-514 58
0321-517 03

Inventarier

Lennart Johansson
Monica Nilsson
Dagmar Lennartsson

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

Valberedningen

Henry Asp
Inger Andersson
Margaretha Johansson

0321-520 81
0321-512 09
0321 51088

Resor

09
43
73
42

gunvor.aspanas@telia.com
yxhammarshult@hotmail.com

g-b.andersson@telia.com
lennart.hallagarden@telia.com
yxhammarshult@hotmail.com

bernt.margareta@telia.com

Tolkabro vägsamfällighet Lars-Göran Sanneving med Bernt Johansson som suppleant

Första namn i kommittéerna är sammankallande

