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Verksamhetsberättelse för Skeby sockengille 2009 
 

Årsmöte Årsmötet hölls den 22 februari i Hangelösa bygdegård med ett 50-tal deltagare. 

Ordförande Bertil Andersson öppnade mötet och informerade om utställningarna; 

verksamheten i Gillet under 2008 samt Skeby sockengille under 25 år. Detta var inte 

bara ett årsmöte utan även ett födelsedagskalas för Gillet, 25 år! Hans Menzing från 

Västergötlands Hembygdsförbund överlämnade ett diplom till Gillet och även ett 

diplom till styrelseledamoten i Gillet, Lennart Malmgren för hans hembygdsarbete. 

Hangelösa och Sävare hembygdsföreningar gratulerade Gillet. 3xWedebrands svarade 

med sin musik för en festlig inramning av årsmötet.   

 

Val Till ordförande för kvällens möte valdes Bertil Andersson och till sekreterare Gunnar 

Karvik. En parentation över Evert Svensson, som avled under 2008, upplästes. 

Bertil Andersson omvaldes till ordförande på ytterligare ett år. Gunnar Karvik och 

Eivor Svensson har ett år kvar i styrelsen. Gunilla Borg och Lennart Malmgren 

omvaldes på två år. Ylva Pettersson har ett år kvar som styrelsesuppleant och Eva 

Sundberg 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 Berit Malmgren och Marianne Mellgren ett år 

kvar. Gunnar Jansson har ett år kvar som museiföreståndare. Till valberedning på ett år 

omvaldes Gunnar Jansson och Bengt Andersson. 

 

Museet Den 25april städade ett tiotal medlemmar museet och den 3 oktober var det dags för 

vinterstädning. Vi hade öppet hus i museet lördagen den 17 maj och 25 personer 

besökte museet. 

  

Barnfoto Den 23 augusti anordnade gillet för tredje gången en barnfotografering av socknens 

barn. Av ca 25 ”möjliga” dök 15 stycken barn upp och blev gruppfotograferade. 

 

Friluf.gudstj. Den 241juni firades friluftsgudstjänst vid kyrkan med ett 25-tal deltagare. Några av 

dessa besökte därefter hembygdsmuseet.  

 

 Trett.otta, Traditionsenlig trettondeotta med invigning av en ny ambo. Fyrtio kyrkobesökare bjöds 

på kaffe av Gillet i Pastoratsgården. 

 

Julgran      Lördagen  den 28 december invigde 33 skebybor vår gemensamma julgran med glögg 

och pepparkakor. Vid Knutsdansen den 17 januari 2010 dansade 25 personer, varav 8 

barn, ut julen.  

 Styrelsemöt. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden förutom årsmötet. 

 

Den 21 december avled vår ordförande Bertil Andersson efter en kort tids sjukdom. Den förlust som 

Skeby sockengille har drabbats av är enorm och för oss som kände och arbetade nära Bertil är saknaden 

tung att bära. Bertil gjorde en värdefull insats för sin hembygd och hans arbete inom Skeby sockengille 

kommer att ha stort värde för kommande generationer. 

 

                      Skeby i januari 2010 

 

Gunnar Karvik 

Sekreterare 
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