
 

 

  NORMLÖSA 
                 

HEMBYGDSFÖRENING
     

   
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

Styrelsen får härmed avlämna följande årsberättelse för tiden 

1/1 – 31/12 2017, vilket har varit föreningens 47:e verksamhetsår. 

 
STYRELSE Ordinarie ledamöter: 

 Ordförande    Charlotta Davidsson 

 V ordförande    Benny Rosén 

 Sekreterare     Lena Karlsson  

Kassör     Lars-Åke Karlsson  

 Ledamöter:    Britt-Marie Davidsson 

       Niklas Flygh 

       Anna Ekström 

       Ulrika Andersson 

        

Suppleanter:    Fredrik Jegermalm   

       

 

         

         

MÖTEN Under året har styrelsen haft 5 stycken möten. Mötesplatsen har 

varierat. 

 

REVISORER Ordinarie:  Håkan Boresson och Bengt Karlsson 

 Suppleanter:  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 146 st medlemmar. En ökning från 79 st 2013.  



 

 

 

EKONOMI Utgående behållning 31/12 2017:  65 141,97 kr 

           

Resultat för 2017:    + 3081,50 kr 

               

        

VERKSAMHET  

Juldansen den 14 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 19 februari i församlingshemmet. Efter 

möteförhandlingarna gjorde Sture Wallin och Gösta Lind med assistans av 

Stig Witthammar och övriga mötesdeltagare en historisk återblick. Sture 

Wallin lämnade över dokument till hembygdsföreningen efter sin tid som 

ordförande i LRF. Dessa dokument förvaras i arkivet i Prästgården. 

 

Valborgsmässofirandet  

Vi började med kaffeservering i församlingshemmet kl 19.30. Vid 20.30 

hälsade Lisa Jegermalm våren välkommen. Brasan tändes enligt tradition 

och fyrverkerier lyste upp kvällshimlen. Intäkterna från kvällens försäljning 

av kaffe och korv, 1220 kronor, blev en gåva till Fritids på Normlösa skola. 

 

Möte med politiker 

Hembygdsföreningen var representerat vid möte den 29 maj som 

Bygdelaget kallat till. Vi fick då möta kommunens politiker och diskutera 

flera angelägna frågor med dem.  

 

Midsommarafton firades som vanligt på Klockarängen. Kl 14-16, vilket är 

en bra tid att börja firandet. Stången lövades och restes. Ilona Degermark 

höll i dansen och Hawkey spelade dragspel i år igen. Folk gick 

tipspromenad och mycket lotter såldes. Fiskdamm för barnen var väldigt 

uppskattat. Fikaserveringen var öppen och välbesökt under hela 

arrangemanget.  

Vi uppskattade att det kom ca 250-300 personer. 

 

 

Normlösadagen den 10 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. Ponnyridning ordnades för de minsta barnen. Under 

dagen hade Helen Boreson-Holmberg konstutställning. Hon valdes i år till 

Årets Normlösabo. 

 

 



 

 

Föreläsning 

Den 24 oktober föresläste Ellinor Werner i församlingshemmet under 

rubriken ”Lär dig hur du kan använda hjärnan smartare och mer effektivt i 

ditt arbete såväl som i hemmet” Ellinor som är fysioterapeut berättade om 

hur hjärnan fungerar och hur man kan prestera bättre genom välmående. 

 

Julmarknad hölls lördagen den 25 november kl 14-16 i 

församlingshemmet. Produkter från bygden såldes och ställdes ut. 

Blommor, kransar, bröd rotfrukter, ägg, mössor, marmelad m.m. Kaffe och 

glögg gick att värma sig med samt brasa vid grillplatsen. 

 

Studiecirkel 

Under året 2017 har en studiecirkel bildats som gör historiska 

tillbakablickar inom olika områden. Gruppen består av ca 15 personer. 

Dessa personer är indelade i mindre grupper utifrån intresseområden. 

Exempel på område är Normlösa IF, Lantbruket, Knekttorp och Järnvägen. 

Gruppen började träffas under hösten 2017 och har träffats 4-5 gånger.  

 

ÖVRIGT Vi tackar valberedningen, som utgjorts av Anders Davidsson och Niklas 

Flygh för deras förtjänstfulla arbete. 

 

Representanter till Hembygdsrådet i Mölby Kommun har varit  

Britt-Marie Davidsson och Lars-Åke Karlsson.  

Representanter till Bygdelaget har varit Charlotta Davidsson och Anna 

Ekström. 

 

 

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

ett stort TACK och vi hoppas på ett lyckat 2018.                    

             

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


