
 

 

  NORMLÖSA 
                 
HEMBYGDSFÖRENING
     

   
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 
Styrelsen får härmed avlämna följande årsberättelse för tiden 
1/1 – 31/12 2016, vilket har varit föreningens 46:e verksamhetsår. 
 
STYRELSE Ordinarie ledamöter: 
 Ordförande    Sandra Hellberg-Eriksson 
 Sekreterare och v. ordf.  Charlotta Davidsson  

Kassör     Lars-Åke Karlsson  
 Ledamöter:    Britt-Marie Davidsson 
       Niklas Flygh 
       Anna Ekström 
       Benny Rosén 
 

Suppleanter:    Karin Thor 
       Patricia Haglund 
 
         
         
MÖTEN Under året har styrelsen haft 5 stycken möten. Mötena har ägt rum i 

församlingshemmet. 
 
REVISORER Ordinarie:  Fredrik Jegermalm och Håkan Boresson 
 Suppleanter:  Bengt Karlsson och Jonny Martinsson 
 
VÄRDAR Juldansen  Styrelsen, NIF, Skänninge församling 
 
 Valborg   Styrelsen  
 
 Midsommar  Styrelsen 
 
 Julmarknad  Styrelsen 
    
 Normlösadagen  Styrelsen och NIF 
       
 
MEDLEMMAR 

Årsavgiften som var, 100 kr för familj och 50 Kr för enskild, 
har betalats av 134 st (79st 2013, 110st 2014, 124st 2015) medlemmar. 

 



 

 

EKONOMI Utgående behållning 31/12 2016:  62 060,47 kr 
           

Resultat för 2016:    + 4 735 kr 
               

        
VERKSAMHET  

Juldansen den 16 januari.  
Det började med familjegudstänst i kyrkan Julen dansades ut i kyrkan och 
därefter serverade hembygdsföreningen fika i församlingshemmet med 
tomte och gottepåse. Ett samarrangemang med Skänninge församling och 
NIF. Många familjer och barn kom och dansade ut julen i kyrkan och fikade 
i församlingshemmet. 

                          
 Årsmötet hölls den 17 maj i församlingshemmet. 
 

Välkomstkorg till nyinflyttade delades ut den 29 maj 
I samarbete med NIF och bygdelaget delade Ellinor Werner (NIF) Caroline 
Davidsson (Bygdelaget) och Charlotta Davidsson (Normlösa 
hembygdsförening) ut en välkomstkorg bestående av info från de olika 
föreningarna samt smakprov från bygdens lokala produkter (ägg och 
champinjoner). Mycket uppskattat och trevligt att lära känna de nya i 
bygden. Ett bra sätt att fånga upp eventuellt intresse att engagera sig i 
föreningarna också! 

 
Valborgsmässofirandet  
Vi började med kaffeservering i församlingshemmet kl 19.30. Vid 20.30 
hälsade Mikael Andersson I Rosenlund våren välkommen. Tyvärr kunde 
ingen eld tändas pga blåst. Vi sjöng vintern rasat ut bland våra fjällar mha 
texten i våra mobiler. Skriv ut pappersex till nästa år! 

 
Midsommarafton firades som vanligt på Klockarängen. Kl 14-16, vilket är 
en bra tid att börja firandet. Stången lövades och restes. Sandra och Ulrika 
Andersson höll i dansen och Hawkey spelade dragspel i år igen. Folk gick 
tipspromenad och mycket lotter såldes. Peter höll i fiskdamm för barnen 
som även i år var väldigt uppskattat. Liselott höll i fikaserveringen.  
Vi uppskattade att det kom ca 300 personer. 

 
Normlösadagen den 4 september kl 13-16. Bakluckeloppis och drive in 
utställning med diverse fordon, bilar traktorer, mopeder och cyklar mellan 
församlingshemmet och Smällen. Fikaförsäljning och korvgrillning utanför 
församlingshemmet. Normlösajoggen för barn längs snitslad bana på ängen/ 
gräset runt församlingshemmet. Tipspromenad med lokala vinster samt 
köpta vinster också. Irma och Johanna fick stipendier om 4000kr var. Irma 
för sin bok och kyrkogården och Johanna för sitt sydpolenprojekt. Irma och 
Carro talade om projekten. En välbesökt och lyckad dag. 

 
Första hjälpen kurs för barn den 2 juni. Fem familjer var representerade 
och kursen hölls av Lovisa Egelstig på gräset utanför församlingshemmet. 
En mycket nyttig och lärorik kurs som var ett samarrangemang med 
byalaget och Skeppsås hembygdsförening.  



 

 

 
Fredagsmys den 28 oktober kl 18-20 i församlingshemmet. Lokalen 
pyntades på Haloweentema. Öppen scen där flera fina uppträdanden av barn 
från Normlösa med omnejd intog scenen med hull och hår. Fikaförsäljning 
och korv med bröd. Dansstopp lektes. Fin kväll på initiativ av Sandra. 

 
Julmarknad hölls lördagen den 26 november kl 14-16 i 
församlingshemmet. Medverkande i marknaden var Linds ägg, 
champinjoner,svamplådan och honung från Skrivargården, marmelad från 
Henstorp, pyssel från Ilona, Blommor, kransar och julpynt från Karin 
Blomqvist i Älvestad, hemstöpta ljus av Astrid, mössor från Ellinor Werner 
fina foton med Normlösamotiv av Anders Kratz. Fika serverades. Diverse 
lotterier fanns. Birgitta Witthammar ordnade tomteverkstad för barnen. Det 
kom lite färre i år, bl.a för att vi annonserade sent. 

 
ÖVRIGT En Facebooksida för Normlösa hembygdsföreninga skapades av Jonny 

Martinsson. Här ligger nu en massa fina bilder från bland annat den gamla 
lanthandeln men också artiklar och info om föreningens aktiviteter. 

 
Vi tackar valberedningen, som utgjorts av Anders Davidsson och Niklas 
Flygh för deras förtjänstfulla arbete. 

 
Representanter till Hembygdsrådet i Mjölby Kommun har varit  
Britt-Marie Davidsson och Lars-Åke Karlsson.  

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

ett stort TACK och vi hoppas på ett lyckat 2017.                    
             

 
          
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


