Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen har haft följande sammansättning 2017:

Ordförande Roger Andersson v ordförande vakant Sekreterare Kerstin Axelsson Kassör Lena Glenvik
Övriga styrelseledamöter:
Christer Glenvik Georg Almlöf
Sören Eriksson
Johan Haggård

Inger Bragd
Lars Andersson
Ing-Marie Johansson Margareta Karlsson

Urban Ygemar Gunilla Ljungberg

Styrelsesuppleanter:
Johannes Eckerström, Tomas Ljungberg, Arne Gunnarsson och Gösta Johansson.
					
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, samt varit representerade i Hembygdsrådet genom ordf
Roger Andersson.
Vi har deltagit i utgivandet av hembygdsboken Mellan Härån och Rasjön, genom Georg Almlöf.
Årsmöte hölls i Hubbestads Missionshus den 23 mars 2017, då Hans Thunander från Växjö kåserade över ett gammalt solur.
Hans berättade också om pinnstolar från Hagafors Stolfabrik. Hans har sina rötter i Hagafors.
Valborg firades traditionsenligt med vårtal av Lilian Modell, Långserum. Hembygdskören, Svenarums Musikkår och UVscouterna medverkade.
Nationaldagen den 6 juni firades med tal av Christer Holmgren, Vaggeryd. Musikkåren under ledning av
Jan-Allan Persson medverkade, Tjernoylbarnen sjöng och det serverades Svenarumsbakelse.
En sommarsöndag med medverkan av familjen Elg; bröderna Bernt-Ivan, Carl-Johan, Hans-Peter och JanOlof underhöll med minnen från uppväxten i Svenarum på 1950-1960-talen. Kåseriet blandades med sånger
och visor, då också några av deras barn medverkade. Lotterier och kaffeservering.
Hemvändardag anordnades söndagen den 13 augusti. Christian Säll och Mats Bergman m fl underhöll med
sång och musik. Våfflor serverades.
Byavandring anordnades i Hoks samhälle den 10 september. Arne Gunnarsson, Gillis Ek och Margareta
Hylén guidade genom samhället och i Lindefors. Vi drack vårt kaffe i Folkets Hus, där Christer Glenvik
visade bilder från olika händelser i Hok genom åren.		
Vi avslutade året med ”Kura skymning” i oktober då Martin Wänerholm, Långserum berättade om sitt
författarskap på ett mycket intressant och underhållande sätt.
En solig dag i september besökte en representant från Hembygdsföreningen Tåkerns Naturum tillsammans
med Svenarums skola, som arbetat med ett projekt Flyktfåglarna. I projektet ingick även ett studiebesök
vid Tåkern.
Utöver detta har vi haft ett årligt underhåll av hembygdsgården. Johan Haggård har lagt ut
Hembygdsföreningen på Facebook och han kommer att lägga ut information där kontinuerligt. Christer
Glenvik kommer att fortsätta under 2018 med dokumentation av verksamheter (företag) i socknen, som han
påbörjat tidigare.

För styrelsen
Roger Andersson, ordförande

Vår hemsida: svenarumhok.se

Christer Glenvik mars 2018

Tack till alla som i stort och i smått verkat för Hembygdsföreningen under året som gått!

