
 

                   

Verksamhetsberättelse för Skeby sockengille 2010 
 

Årsmöte Årsmötet hölls den 21 februari i Pastoratsgården, Källby med 32 deltagare. Vice ordförande  

Eivor Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt informerade om 

utställningarna; Verksamheten i Gillet under 2009 samt Barnfotograferingarna i Skeby.  Eivor 

tackade Stina Lundbäck för hennes underhållande kåseri ”En annan tid – ett annat liv”. 

En parentation hölls över Bertil Andersson och mötet samlades för en tyst minut till Bertils 

minne.  

 

Val Till ordförande för kvällens möte valdes Lennart Malmgren och till sekreterare Gunnar Karvik.  

Eivor Svensson nyvaldes till ordförande på ett år. Gunilla Bjurek-Borg och Lennart Malmgren 

har ett år kvar i styrelsen. Gunnar Karvik omvaldes på två år och Eva Sundberg nyvaldes på 

två år. Ylva Pettersson har ett år kvar som styrelsesuppleant och Mikael Fransson nyvaldes till 

styrelsesuppleant på två år. Till revisorer omvaldes Bengt Andersson och Mats Theodorsson 

samt suppleanten Hans Konradsson på ett år. I Festkommittén omvaldes Berit Malmgren och 

Marianne Mellgren på två år. Olle Rydberg har ett år kvar i Festkommittén. Margaretha 

Svensson nyvaldes på ett år. Gunnar Jansson omvaldes på två år som museiföreståndare. Till 

valberedning på ett år omvaldes Gunnar Jansson och Bengt Andersson. 

 

Museet P.g.a. Bertil Anderssons tragiska bortgång och osäkerheten om museet fick vara kvar hölls det 

stängt under året. Den 12 maj flyttade några medlemmar över Gillets papper och föremål från 

Bertils bostad till Drängkammaren. När det blev klart att Anton Ljungström och Emma 

Mentzer blev de nya ägarna till Skattegården tog Gillet kontakt med dem för att diskutera 

museet. Anton och Emma var mycket tillmötesgående och positiva till att Gillet hyrde 

magasinsbyggnaden på Skattegården till vårt bymuseum. 

Folkrörelse- 

arkivet Till Folkrörelsearkivet har i år inlämnats en komplett samling av gamla almanackor från åren 

1890 till 1999. Den enskilt äldsta almanackan är från 1860 och har tillhört Anders Jacobsson i 

Bäckgården. Dessutom har Gillet lämnat in en samling gamla Majblommor från 1942 till 2010. 

 

Bibliotek       Delar av Skeby gamla sockenbibliotek, som varit i Gillets ägo, har överförts till Götene 

kommunbibliotek.  

 

Studiebesök   Onsdagen den 26 maj besökte ett 30-tal medlemmar Per Söderlund i Stockagården och besåg 

det nya växthuset med tomatodling. 

 

Friluftgudstj. Den 27 juni firades friluftsgudstjänst vid kyrkan med ett 25-tal deltagare.  

 

Berättarkväll Bröderna Lars och Gunnar Ljungström berättade till 45 medlemmars förtjusning och skratt om 

sin uppväxt i Skeby. 

 

Vägskylt        Gillet har hos Trafikverket ansökt och fått beviljat uppsättning av vägskyltar ”Skeby 1” på väg 

44 vid Källbykorset och Lundsbrunnsvägen. 

 

 Trett.otta, Traditionsenlig trettondeotta hölls i Skeby kyrka. Trettiosju kyrkobesökare bjöds på kaffe av 

Gillet i Pastoratsgården. 

 

Julgran      Lördagen  den 27 december invigde 27 skebybor vår gemensamma julgran med glögg och 

pepparkakor. Vid Knutsdansen den 16 januari 2010 dansade 11 personer, varav 0 barn, ut 

julen!  

 Styrelsemöt. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden förutom årsmötet. 

 

                                                     Skeby i januari 2011   Gunnar Karvik, sekr. 



 

                   

 

 

 

 

 

  


