Verksamhetsberättelse för Svenarums Hembygdsförening 2018
Ordförande: Roger Andersson, V ordförande: Vakant, Sekreterare Kerstin Axelsson, Kassör: Lena Glenvik		
Övriga: Christer Glenvik, Inger Bragd, Lars Andersson, Urban Ygemar, Gunilla Ljungberg, Johan Haggård, Ing-Marie Johansson,
Margareta Karlsson, Gösta Johansson.
Styrelsesuppleanter: Tomas Ljungberg, Arne Gunnarsson.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Svenarums Hembygdsförening var i år värd för Hembygdsrådets årsmöte, den 21 mars 2018.Vi samlades i Svenarums Kyrka för att beskåda den restaurerade och nyinvigda Schörlinorgeln från 1700-talet.
Vi fikade tillsammans och sedan hölls årsmötesförhandlingar.
Vi har deltagit i utgivandet av boken Mellan Härån och Rasjön, med Georg Almlöfs medverkan från oss.
Årsmöte hölls i Hoks Folkets Hus den 8 mars. Där uppmärksammades att Folkets Hus under 2018 fyllde 90 år. Arne Gunnarsson berättade vad som hänt under de 90 åren från första spadtaget till nutid. Christer Glenvik visade bilder i anslutning till denna intressanta
historik.
Brokyrkan, Hok invigdes den 25 februari och Hembygdsföreningen var där och gratulerade och överlämnade en gåva samt framförde
lyckönskningar. I samband med att den nya kyrkan har byggts upp efter branden av Filadelfiakyrkan har pingst- och alliansförsamlingarna i Hagafors/Hok gått ihop och bildat Hokortens Frikyrkoförsamling.
Valborg firades traditionsenligt med vårtal av Per Carlsson, Hubbestad. Körsångare, Svenarums Musikkår och UV-scouterna medverkade.
Nationaldagen den 6 juni firades med tal av Rune Toftgård, Stockholm. Musikkåren under ledning av Jan-Allan Persson medverkade,
Tjernobylbarnen sjöng och det serverades ”Svenarums-bakelse”.
En sommarsöndag den 1 juli med sång- och musikmedverkan av Ulrika Nero, Linnéa Johansson och Björn Palander har anordnats. Lotterier och kaffeservering.
Lördagskväll den 11 augusti inbjöds till visning av Hembygdsgården. Vi fick information om byggnaderna och vissa inventarier. Bildspel visades och vi drack kaffe.
Byavandring anordnades i Hagafors samhälle den 23 september. Vi fick information om bränneriet och affärsverksamheten av Jan Wilsson och om Hagafors Stolfabrik berättade Alvin Leo. Vi dukade upp våra kaffekorgar i Kvarnen, där bildspel visades.
Utöver detta har vi haft ett årligt underhåll av hembygdsgården. Föreningen har under året bytt bank från Nordea och Swedbank till
Handelsbanken. Vi har även skaffat swish, som är enkelt att använda för snabba betalningar. Christer Glenvik kommer att fortsätta med
dokumentation av verksamheter (företag) i socknen, som han påbörjat tidigare.
Tack till alla som i stort och i smått verkat för Hembygdsföreningen under året som gått!
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