
  NORMLÖSA 
                 

HEMBYGDSFÖRENING  
   
   
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

Styrelsen får härmed avlämna följande årsberättelse för tiden 
1/1 – 31/12 2014, vilket har varit föreningens 44: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 
        Anders Kratz 

Suppleanter:    Benny Rosén 
        Yvonne Johansson 
        Anna Ekström 
         
MÖTEN  Under året har styrelsen haft 5 stycken möten. Mötena har ägt rum 
   i församlingshemmet och hemma hos styrelsemedlemmar. 

REVISORER Ordinarie:  Fredrik Jegermalm och Håkan Boresson 
   Suppleanter:  Bengt Karlsson och Jonny Martinsson 

VÄRDAR  Juldansen  Styrelsen, NIF, Skänninge församling 

   Påskmarknad Styrelsen genom Lise-Lott och syföreningen. 

   Valborg  Styrelsen och Fritids, från skolan. 

   Midsommar  Styrelsen 

   Cykelturistveckan Styrelsen genom Lise-Lott Winnberg och  
      Anders Kratz 



   Julmarknad  Styrelsen, syföreningen och Skänninge  
      församling genom Ilona Degerman 
    
   Kulturarvdagen Styrelsen genom familjen Ericsson och  
      familjen Winnberg. 
       
MEDLEMMAR Årsavgiften som var, 100 kr för familj och 50 Kr för enskild, 
   har betalats av 110 st (79st 2013) medlemmar. 

EKONOMI  Utgående behållning 31/12 2014:  64 222,55 kr 
           

Resultat för 2014:   + 7 820,77 kr 
(4 645,62 kr, 2013) 

                
       
VERKSAMHET Juldansen den 11 januari. Det började med familjegudstänst i kyrkan  
   Julen dansades ut i kyrkan och därefter serverade hembygdsföreningen 
   fika i hembygdsgården. Ett samarrangemang Skänninge församling och 
   NIF. Ej så många deltagare denna gång. 

                          
   Årsmötet hölls den 30 mars i församlingshemmet. 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar höll Karin Lorin en 
inspirerande föreläsning om start och utveckling av hennes verksamhet 
Boställets Vedugnsbageri i Maspelösa. Ett 20-tal personer var 
närvarande. Vi bjöd på kaffe och smarriga mackor från vedugnsbageriet. 

Påskmarknad den 12 april. Samarbete med syföreningen i Normlösa. 
Intresseanmälan för att deltaga i marknaden lades ut på Bypasset. Första 
påskmarknaden som vi anordnade. Kom inte så mycket folk men vi 
fortsätter testa denna aktivitet kommande år för att sedan utvärdera 
aktiviteten. Medverkande var bl a Helena Axelsson och Familjen 
Granström. Fyra olika lotterier fanns, bröd, barn, choklad och -
blomlotteri. 

Tillverkning av björkvispar anordnades av Lise-Lott lördagen den 26 
april. Sture Wallin och Gösta Lind instruerade tillverkningen av 
björkvispar. Tyvärr dålig uppslutning. 

Valborgsmässofirandet började med vårkonsert i kyrkan med Sandra, 
Linda Ljungblad och Ilona Degerman, alla lokala förmågor. 
Kaffeservering i församlingshemmet, Fritids från skolan höll i 
serveringen. Elden tändes ute på ängen och Peter Borring höll ett 
uppskattat vårtal. Kvällen avslutades med fyrverkeri. Ett 80-tal personer 
deltog. Kyrkan och Fritids, från skolan, var medarrangörer. 



Midsommarafton firades som vanligt på Klockarängen. 
Stången lövades och restes. Kvarngillet hade dansuppvisning 
och Sandra sjöng till lekarna runt stången. Folk gick tipspromenad och 
mycket lotter såldes. Fiskdamm för barnen var även i år uppskattat.  
Värdar för kaffeserveringen var familjen Svantesson. 
Vi tackar för deras arbete. 250 st serverades fika och vi uppskattade att 
det kom ca 300 personer. 

Cykelturistveckan som varje år anordnas någonstans i Sverige 
passerade i år Normlösa, Skeppsås och Vallerstad den 1 augusti. 
Normlösa hembygdsförening hade öppet för fika och toalettstopp i 
församlingshemmet. Även andra verksamheter som Granströms 
antikförsäljning och äggboden hos Linds hade öppet vid detta 
evenemang. Det var ej så många cyklister som kom förbi men Lise-Lott 
stoppade MC-förare och bjöd dem på äggmacka. 

Kulturarvsdagarna den 14 september med tema « I krigens spår ». 
Lise-Lott försökte få ihop en studiecirkel men intresset var svagt. Lise-
Lott tittade på dokument ur hembygdsföreningens pärmar. Dokument 
som beskriver en tidigare inventering av soldattorp i närområdet. Hon 
stötte på problem med att hitta information då man hänvisar till person 
och inte fastighetsbeteckningar. Per (Lise-Lotts man) ställde även ut lite 
militärfordon under dagen. 

Julmarknad hölls lördagen den 22 november i församlingshemmet i 
samarbete med Normlösa syförening. Medverkande i marknaden var 
Linds ägg, potatis från Brynstorp, svamp och honung från 
Skrivargården, marmelad från Henstorp, scrapbooking saker från 
Normlösa och diverse hantverk. Vin chaud och fika serverades. Barn, 
vuxen, och -brödlotter fanns att köpa. Vi tackar alla som hjälpte till med 
vinster till brödlotteriet. Ilona Degerman och Birgitta Witthammar 
ordnade tomteverkstad för barnen. Det kom mycket både barn och vuxna 
ca 80 st, till marknaden och till nästa år behöver man nog vara i en något 
större lokal för att få plats! 

ÖVRIGT Vi tackar valberedningen, som bestått av Anders Davidsson och Niclas 
Flygh för deras förtjänstfulla arbete. 

Representanter till Hembygdsrådet i Mjölby Kommun har varit  
Britt-Marie Davidsson 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 2015.                    



             

          

  




