Verksamhetsberättelse för Torslunda hembygdsförening 2016.
Styrelse.

Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Monica
Orthagen och Stefan Svenaeus (delat ordförandeskap), Gunnar
Palm, Lisbet Delin (kassör), Niclas Brynielsson och Karl-Oskar
Erlandsson. Suppleanter har varit Hans Ahlin och Ami Bachér.
Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sju ordinarie
möten, samtliga protokollförda.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 560 st

Årsmöte

Årsmötet hölls söndagen den 13 mars på Ölands folkhögskola.
Mötet inleddes med ett föredrag om Rune Jons äng - Hur den
återuppstår tack vare hembygdsföreningens arbete. Därefter hölls
årsmötesförhandlingarna med kommunalrådet Henrik Yngvesson
som ordförande.

Representation

Föreningen har varit representerad i styrelserna för Ölands och
Kalmar Läns hembygdsförbund och i Södra Ölands hembygdsråd.

Bidrag

Mörbylånga kommun: 19 000 kr till tidsresa för skolbarn, 1 500 kr
till fagning av äng tillsammans med skolbarn. Ölands
kvarnförening: 5 000 kr till kvarnreparation.
Mörbylånga fastighet AB: 3 000 kr för kvarnunderhåll.
Under året har ansökningar lämnats in om bidrag för uppförande
av brandsäkert arkiv samt för utbyte av taket på Eriksörekvarnen.

Gåvor

Från privatperson skänkta i samband med minnesgåvor: 13 200 kr

Ekonomi
Eget kapital och skulder

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital

385 509

408 490

Årets resultat

5 453

-22 980

Summa eget kapital

390 963

385 509

Skulder
Övriga förutbetalda
intäkter

Verksamhet

10 000

Förutbetalda
medlemsavgifter

300

100

Summa skulder

300

10 100

Summa skulder och eget
kapital

391 263

395 609

Verksamheten har genomförts i fyra kommittéer:
byggnadskommittén, evenemangskommittén, ängskommittén och
källkommittén (ny under året) samt genom husfogdar för
hembygdsgården, Johan Antas stuga och Knap-Ernsts stuga.
Sekreteraruppdraget har under året huvudsakligen utförts av Ami
Bachér. Andra nyckelpersoner är byombuden och
informationsansvariga. Aktiviteter, evenemang och styrelsens
arbete har presenterats på i första hand hemsidan men även på
Facebook.

Byggnadskommittén, som består av tio personer, har under året tillverkat fyra nya vingar till
Kvarnkungen, varav en monterats på kvarnen. Kvarnen som under åren drabbats hårt av
stormar har nu tre vingar i reserv. Till kvarnen i Eriksöre har under året tillverkats och
monterats fyra nya vingar. Samtliga vingar är tillverkade av långsamvuxen gran och
ytbehandlade med linolja och tjära. Arbetet med renovering av Eriksörekvarnen fortsätter
2017. Byggnadskommittén har även påbörjat renovering av en gammal hästvagn från bygden.
Sammankallande: Niclas Brynielsson
Under året har den nystartade Källkommittén, som består av tre personer, röjt och snyggat
till vid Tors källa i Torslunda, som ägs av Hembygdsföreningen. Vid källan har även stengång
lagts ut och sittbänkar placerats ut. Sammankallande: Niclas Brynielsson
Evenemangskommittén har stått för bakning och kaffekokning samt iordningsställande av
lokalen i samband med flertalet evenemang. Sammankallande: vakant.
Ängskommittén arbetar vidare med restaurering av Rune Jons äng. Samarbetet med Ölands
Naturskyddsförening fortsätter. Vid arbete på ängen deltar ett dussintal personer. Året började med
röjning på ängen den 25:e februari. Vinterns stormar hade fällt en hel del träd. Den 19:e mars var det
dags för första fagningen. Den 15:e april fagades tillsammans med elever från Torslunda skola. Cirka
20 elever med lärare deltog i fagningen. Eleverna fick en kort presentation av ängen, dess skötsel och
dess kulturella betydelse. Dagen avslutades med korvgrillning. Årets höjdpunkt, slåttern, gick av
stapeln den 16:e juli. Ett femtontal elever från Capellagårdens trädgårdskurs hade kommit till ängen
vilket gjorde att det var nästan 25 personer som deltog i slåttern. Gunnar Palm med underhöll med

fiolspel. Den 20 augusti kom 15 personer från Långören på besök. Gruppen guidades i Rune Jons äng,
besökte Johan Antas stuga på Kalkstadalvaret och Torslunda hembygdsgård. Den 3:e oktober
genomfördes efterslåttern. Sammankallande: Lisa Tengö.

I Knap Ernsts stuga har husfogde Marianne Martinsson ordnat flera brödbakningar.
Johan Antas stuga i Kalkstad har använts vid Torslunda-dagen, Tipsbingo tillsammans med
Färjestadens motion samt vid Tidsresan för skolklass på Torslunda skola anordnad i
samarbete med Länsmuseet.

Evenemang

13 mars: Årsmöte i Strömstedts salen, Ölands folkhögskola.
Årsmötesförhandlingar. Ängskommittén visar bilder och berättar
om hur Rune Jons äng - återuppstår tack vare hembygdsföreningens arbete". Kaffeservering och lotterier.
9 april Kvarnföreningens ordförande Kennerth Gustavsson berättar
och visar bilder om Ölands väderkvarnar.
21 april föreläsning med författaren Leif Svensson. Han berättade
om sin mormor Ferdinanda Johansson, en sockenbo som levt ett
spännande och intressant liv i början av 1900-talet.
28 april Tidsresa vid Johan Antas stuga i Kalkstad i samarbete med
Torslundaskolan och Kalmar läns museum.
30 april: Valborgsmässofirande i samarbete med Torslunda
församling. Fackeltåg från Nådens kapell till Granudden.
1 maj Vandring till Bredbrunnen Jan-Erik Larsson guidade.
5 maj Guidad vandring till Lenstad borg Karl-Oskar Erlandsson
guidar i samarbete med Länsstyrelsen.
16 maj: Kyrkogårdsvandring i samarbete med Torslunda
församling. Thorbjörn Sjögren. Kaffeservering.
29 maj : Tips/bingopromenad vid Johan Antas stuga. I Samarbete
med Färjestadens motion. Kaffeservering.
6 juni: Nationaldagsfirande vid Hembygdsgården. Högtidstal av
Dave Carlsson, underhållning av Pensionärskören, "Känner du
igen föremålet", lotterier och kaffe med hembakat bröd.
12 juni: Vandring längs Gröndalsvägen idag under ledning av vår
kunnige guide Karl-Oskar Erlandsson.

25 juni Midsommarfirande i samarbete med Torslunda församling.
Andaktsstund i kyrkan därefter fika och dans runt
midsommarstången.
16 juli Ängens dag och slåtter i Rune Jons äng firades i fint
sommarväder i samarbete med Ölands Naturskyddsförening.

22 juli var det Pubafton i Lada 1888 i Runsbäck. Therese
Wahlgren-Sundén stod för underhållningen.
31 juli. Torslundadagen firades i härligt sommarväder med
Kalkstad by som värd. Sven Andersson och Karl-Oskar Erlandsson
berättade om Kalkstad genom tiderna. Stugfogden Sven
Yngvesson serverade grillad korv och lotterier.
14 september hade Torslunda hembygdsförening bjudit in Pav
Johnson att föreläsa om boken Ölands fåglar och dess tillkomst.
3 september Under Hamnfesten i Färjestaden ordnade
Hembygdsföreningen en mycket uppskattad Utställning på temat
DÅ - NU, dvs gamla bilder från vårt digitala arkiv och nya bilder
tagna på samma platser i hamnen och centrala Färjestaden.
6 oktober I Torslunda Hembygdsförenings regi berättade Linnea
Danielsson om och visade textilskatten efter sin farmor Theli
Danielsson.
19 oktober berättade Ludvig Papmehl-Dufay från Kalmar Läns
Museum om nyheter från utgrävningarna vid Sandby Borg.
26 oktober Ordföranden i Margit Friberg-sällskapet Sigrid
Fredriksson berättade engagerat om Ölands egen författare.
Därefter visade hon den vackra filmen om Margit Fribergs liv och
författarskap. Efter kaffeservering blev det frågestund.
16 november hade hembygdsföreningen under rubriken Se och
Hör temat Ölands järnvägar i Ölands Folkhögskola. Filmen från
sista resan med tåg på Öland visades liksom bilder om järnvägen
från bildarkivet. Vi hade besök av representanter från föreningen
Ölands Järnvägar, som berättade om sin verksamhet
13 december: Luciafirande i Torslunda kyrka i samarbete med
Torslunda församling. Efteråt bjöds det på lussekaffe i
församlingshemmet. Lotteri
Avslutning

Ett varm tack från styrelsen till alla som gjort insatser för
Torslunda hembygdsförening under året.
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