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Verksamhetsberättelse för Skeby sockengille 2008 
 

Årsmöte Årsmötet hölls den 10 februari i Källby Pastoratsgård. V.ordf. Eivor Svensson tackade Mats 

Löfwing för hans underhållande kåseri, ”Livet kring ett mjölkabord” och inbjöd alla att bese 

bildutställningarna, som visade bygdens kyrkliga aktiviteter genom åren samt Gillets 

verksamhet under året. 

 

Val Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Lennart Malmgren resp. Eva Sundberg. Till 

justerare valdes Bengt Andersson och Gunnar Jansson. Bertil Andersson omvaldes till 

ordförande på ytterligare ett år. Gunnar Karvik och Eivor Svensson omvaldes på två år i 

styrelsen. Gunilla Borg och Lennart Malmgren har ett år kvar. Eva Sundberg har ett år kvar 

som styrelsesuppleant och Ylva Pettersson omvaldes till styrelsesuppleant på två år. Till 

revisorer omvaldes Bengt Andersson och Mats Theodorsson samt suppleanten Hans 

Konradsson på ett år. I Notiskommittén omvaldes Bertil Andersson, Eivor Svensson, Berit 

Malmgren och Gunnar Karvik. I Festkommittén har Olle Rydberg ett år kvar, Marianne 

Mellgren omvaldes på två år liksom Berit Malmgren. Gunnar Jansson valdes på två år till 

museiföreståndare. Till valberedning på ett år omvaldes Gunnar Jansson och Bengt Andersson. 

Museet Den 26 april städade medlemmarna  museet och 27 september hade vi vinterstädning. 

 Frilufts 

gudstjänst    Söndagen den 22 juni samlades ett trettiotal intresserade för gudstjänst och efterföljande 

kyrkogårdsvandring i Skeby. På grund av det kraftiga regnandet hölls gudstjänsten och Bertil 

Anderssons föredrag om de olika släkterna, som är begravda på  Skeby kyrkogård, inne i 

kyrkan. 

Utflykt I samarbete med Naturskyddsföreningen gjordes en utflykt till skebystranden, var det tänkt. 

Men endast EN deltagare dök upp! 

Mikaeli- 

högtid I Skeby kyrka, som under medeltiden blev helgad till ärkeängeln Sankt Mikael, hölls den 5 

oktober en kombinerad skörde- och änglagudstjänst. Kyrkan, som var dekorerad med 

skördealster, var nästan fullsatt. Efteråt var det samling i Pastoratsgården. Eva Sundberg hade 

lagat mycket god höstsoppa med grönsaker från bygden. Skeby sockengille visade 

psalmböcker m.m. som använts i Skeby kyrka samt en utställning med änglabilder. Bertil 

Andersson höll ett föredrag om jordbrukets historia. 

 

 Notiser Notiskommittén har under året jobbat med Notiserna, som kommer att handla om Truveholms 

historia samt Gums och Blombergs kalkgruvor. 

 

Trett.otta Tillsammans med Skeby församling arrangerades Trettondeotta i Skeby kyrka den 6 januari 

2009. Gillet serverade sedan kyrkkaffe för 43 personer i Pastoratsgården. 

  

Julgran Vi tände vår julgran den 29 november med 40 personer närvarande och vid Knutsdansen den 

18 januari 2009 dansades julen ut på Trulsagårdens gårdsplan till dragspelsmusik av Bengt 

Andersson.  

 Styrelsemöt. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden förutom årsmötet.   

 

 I april 2008 avled Evert Svensson. Han var under många år Gillets museiföreståndare. Man 

kan säga att Evert byggde upp och katalogiserade vårt hembygdsmuseum. Det känns svårt att 

Evert inte längre finns hos oss, men samtidigt känner vi en stor tacksamhet över allt han gjorde 

för vår förening och för hans vänskap. 

 

 Skeby i januari 2009 

 

 Gunnar Karvik 

 Sekreterare 
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