
  NORMLÖSA 
                   
HEMBYGDSFÖRENING
  

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

 
Styrelsen får härmed avlämna följande årsberättelse för tiden 
1/1 – 31/12 2013, vilket har varit föreningens 43:e verksamhetsår. 
 

STYRELSE           Ordinarie ledamöter: 
     Ordförande    Sandra Hellberg-Eriksson 
   Sekreterare och v. ordf.  Charlotta Davidsson  
   Kassör    Lars-Åke Karlsson  
   Ledamöter:    Britt-Marie Davidsson 

Gunnel Jegermalm  
Lise-Lott Winnberg 

        Niclas Flygh 
 

Suppleanter:    Benny Rosén 
        Yvonne Johansson 
        Åsa Lind 
         
 
REVISORER Ordinarie:  Fredrik Jegermalm och Håkan Boreson 
   Suppleanter:  Bengt Karlsson 
 
VÄRDAR  Juldansen  Styrelsen genom Lise-Lott Winnberg 
 
   Valborg  Styrelsen och Fritids, från skolan. 
 
   Midsommar  Styrelsen och Anna Ekström i Hagalund 
       
MEDLEMMAR Årsavgiften som var, 100 Kr för familj och 50 Kr för enskild, 
   har betalats av 79 medlemmar. 
 
EKONOMI  Utgående behållning 31/12 2013:  56 401,78 kr 
           
 

Resultat för 2013:  + 4 645,62 kr 
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VERKSAMHET Julen dansades ut den 12 januari i församlingshemmet. 
   Familjegudstänst i kyrkan  med barnkören ”Normlösa småstjärnor” 

Tomte och godispåsar till barnen ordnades av NIF och vi bjöd på fika. 
Drygt 40 barn och vuxna var där och dansen kring granen skedde 
utomhus. Detta var ett samarrangemang med NIF och Skänninge 
församling. 
                          

   Årsmötet hölls den 24 mars i skolans matsal. 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar deltog tv-kändisen Johan 
Birath från Boxholm som berättade skrönor och historier,  
28 personer var närvarande. Det bjöds på kaffe. 
 
Valborgsmässofirandet började med vårkonsert i kyrkan. 
Kaffeservering i församlingshemmet, Fritids från skolan höll i 
serveringen. 
Elden tändes ute på ängen och Ilona Degermark höll ett fint vårtal. 
Kvällen avslutades med fyrverkeri. Ett 80-tal personer deltog. 
Kyrkan och Fritids, från skolan, var medarrangörer. 
 
Tipspromenad i Normlösa 
Vi höll i NIF:s Tipspromenad den 18 maj på Torpavallen. 
 
Skolans ”fixardag” 
Vi bjöd på korv och festis vid skolan när Normlösa Skola och förskola 
fixade och gjorde fint på skolgården och i ”parken” vid förskolan. 
Detta var mycket uppskattat och Sandra och Lasse fick tillfälle att prata 
med många familjer om vår verksamhet och besvara deras frågor. 

 
Midsommarafton firades som vanligt på Klockarängen. 
Stången lövades och restes. Kvarngillet hade dansuppvisning 
och Jonny med dragspelare sjöng och spelade till lekarna runt 
stången. Folk gick tipspromenad och mycket lotter såldes. 
Nytt för i år var en fiskdamm för barnen.  
Värdar för kaffeserveringen var Anna Ekström med medhjälpare. 
Vi tackar dessa för deras arbete. 
240 st serverades fika och vi uppskattade att det var ca 300 personer där. 
 
Kulturarvsdagarna med temat ”möten med människor” hölls den 8 
september kl.12-16. Normlösa ville skapa ”gamla och nya möten”. 
Kyrkan var öppen med 2 guider och fika serverades i 
församlingshemmet. En bakluckeloppis hölls på ”solsidan” och bilburen 
ungdom var inbjudna att ställa ut sina fordon. De insamlade pengarna 
var öronmärkta till bygdens bilburen ungdom. 
 
Julmarknad hölls lördagen den 23 november i församlingshemmet. 
Glögg och fika serverades. Utställare sålde och visade sina alster. Man 
ordnade en tomteverkstad där man lärde sig tillverka julpynt som det 
gjordes förr. Det var ett lyckat och välbesökt evenemang i samarbete 
med Normlösa syförening. 
 



 
 

ÖVRIGT Hembygdsföreningen hedrar minnet av under året avlidne Harry 
Munther. Hembygdsföreningen satte in en summa pengar på Hjärt- och 
Lungfonden och vid begravningen fanns en blomsteruppsättning där vi 
tackade för Harrys mångåriga arbete för oss och för bygden. 

 
Vi tackar valberedningen, som bestått av Anders Davidsson för hans 
förtjänstfulla arbete. 

 
Representanter till Hembygdsrådet i Mjölby Kommun har varit  
Kenth Andersson och Lars-Åke Karlsson. Bygdelaget har representerats 
av Lise-Lott Winnberg. 

 
 
SLUTORD Styrelsen vill till alla som stödjer och hjälper till i vår verksamhet   

framföra ett stort TACK och vi hoppas på ett lyckat 2014.                    
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