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Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.
Vi har deltagit i utgivandet av boken Mellan Härån och Rasjön, med Georg Almlöf som ansvarig.
Årsmöte hölls i Svenarums Församlingshem den 28 mars 2019. Ovanligt många deltagare besökte
årsmötet. Carl-Johan Elg, Taberg kåserade över sina rötter i Svenarum, främst om släkten i Bosaryd
på hans moders sida. Carl-Johan berättade om livet på landet när han växte upp och även händelser
av tidigare datum.
Föreningen har byggt ut estraden på hembygdsgården och det var klart till 6 juni som utlovat. Den 30
maj byttes tegel m m på Nisses Lada. Sju man arbetade med detta i strålande sol. De bjöds på 11kaffe och lunch av idoga kvinnor, som jobbade i köket.
Valborg firades traditionsenligt med vårtal av Marcus Nilsson, Fredfällan Hagafors. Körsångare och
Svenarums Musikkår medverkade. UV deltog inte i år.
Nationaldagen den 6 juni firades med tal av Kristina Nordquist, Harkeryd. Musikkåren under ledning
av Jan-Allan Persson medverkade, Tjernobylbarnen sjöng och det serverades ”Svenarums-bakelse”.
En hästparad besökte hembygdsgården.
På nationaldagen välkomnas nya medborgare runt om i landet, som fått svenskt medborgarskap
under året 2018. Ordföranden Roger Andersson fick den äran att hälsa en person välkommen till
Sverige och Svenarum. Personen var närvarande och fick ta emot en liten gåva från vår hembygdsförening.
En sommarsöndag den 7 juli anordnades. Sångmedverkan av Ida Björkhamn ackompanjerad av
Jenny Larsen. Vi serverades ostkaka med sylt o grädde. Lotter såldes.
23 augusti anordnades en skördedag tillsammans med Svenarums LRF avdelning. Vi hyrde in Niklas
Spetz, Hestra med två ardennerhästar, samt en självbindare från Långserum. Det mejades havre på
Svenska kyrkans åker bredvid Hembygdsgården. På självbindaren satt Anders Rosenquist. Ett stort
antal kärvar som såldes under dagen. Behållningen gick, efter önskemål av Jan-Olof Elg som är
arrendator, till Erikshjälpens lantbrukarprojekt i Rumänien. Daniel Grahn från Erikshjälpen
informerade om detta projekt. Ca 200 personer var närvarande. Det serverades korv med bröd.
Den 11 oktober anordnades Kura Skymning, som i år ägde rum i Församlingshemmet. Roger och
Lars visade bilder från dåtid och nutid.

Utöver detta har vi haft ett årligt underhåll av hembygdsgården. Christer Glenvik fortsätter med
dokumentation av verksamheter (företag) i socknen, som påbörjats tidigare. Samt vår hemsida:
www.svenarumhok.se
Tack till alla som i stort och i smått verkat för Hembygdsföreningen under året som gått!
Ordförande Roger Andersson genom Kerstin Axelsson
Lite bilder från 2019:

Carl-Johan Elg kåserar om
Svenarum förr

Trogna medarbetar slutar. Roger
Andersson avtackar Gunilla
Ljungberg och Margareta Carlsson

Valborg firades inför rekordpublik!

På Nationaldagen hälsades en ny
medborgare välkommen till Sverige och
Svenarum av ordf Roger Andersson

Årets mejare är Jan-Olof Elg, Roger
Andersson och Gösta Johansson!

Även Nisses Lada behöver ses över

Vårtalare var Marcus
Nilsson, Fredfällan Hagafors

Mejning av havre blev en publiksuccé! På självbindaren satt Anders Rosenquist, Långserum och på
kuskbocken Niklas Spetz från Hestra
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