
 

                   

Verksamhetsberättelse för Skeby sockengille 2011 
 

Årsmöte Årsmötet hölls den 6 mars i Pastoratsgården, Källby med 32 deltagare. Ordförande  Eivor 

Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt informerade om utställningarna; 

”Verksamheten i Gillet under 2010”, ”Skeby den 14 maj 1993” samt ”Skeby kommuns 

ordföranden”.  Eivor tackade Torben Evertsson och Krister Olsson för underhållande 

dragspelsmusik.  

 

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

Eivor Svensson omvaldes till ordförande på ett år. Gunilla Bjurek-Borg omvaldes på två år. 

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

år. Ylva Pettersson omvaldes på två år som styrelsesuppleant. Mikael Fransson har ett år kvar 

som styrelsesuppleant. Till revisorer omvaldes Bengt Andersson och Mats Theodorsson samt 

suppleanten Hans Konradsson på ett år. I Festkommittén omvaldes Margareta Svensson på två 

år. Berit Malmgren och Marianne Mellgren har ett år kvar. Hanna Hedman nyvaldes på två år. 

Gunnar Jansson omvaldes på två år som museiföreståndare. Till valberedning på ett år 

omvaldes Gunnar Jansson och Bengt Andersson. 

 

Museet Lördagen den 16 april deltog 11 medlemmar i städning av museet och upplockning av skräp 

vid vägkanterna i byn. Två frostvakter har installerats i Drängkammaren. Gillet har under året 

ej haft några visningar eller mottagit några nya föremål. 

 Efter flera påstötningar från Gillet har nu kommunen röjt vid stensättningen ”Jättadansen”. 

Gillet har satt upp en informationsskylt. 

Folkrörelse- 

arkivet Vid arkivens dag i höstas i både Lidköping och Götene omnämndes Skeby sockengille för dess 

stora dokumentsamlingen i Folkrörelsearkivet. 

 Gillet har gjort en sammanställning av 25 skebybor, som utvandrade till Amerika under 

emigrantåren. 

 

Studiebesök   Måndagen den 16 maj besökte ett 25-tal medlemmar Lena Hinders halmhus samt 

robotmjölkning i Skattegården, Hangelösa. 

 

Friluftgudstj. Den 26 juni firades friluftsgudstjänst i familjen Karviks trädgård med 32 deltagare.  

 

Sockendag Söndagen den 21 augusti åkte 55 personer ”sockna rånt” på balvagn och på remmalagsvagn 

efter veterantraktorer körda av Philip Svensson och Roger Augustsson. Eivor Svensson och 

Gunnar Karvik var guider och berättade om byggnader, fornlämningar och socknens historia. 

Utflykten innehöll även en dragkamp mellan ”Överbäcka och Nederbäcka rotar”. 

 

Julgran      Lördagen  den 26 november invigde 29 skebybor vår gemensamma julgran med glögg och 

pepparkakor.  

 

 Trett.otta, Traditionsenlig trettondeotta hölls i Skeby kyrka. Trettiofyra besökare bjöds på kaffe av Gillet 

i Pastoratsgården. 

 

 Styrelsemöt. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden förutom årsmötet. 

 

                                                     Skeby i januari 2012   Gunnar Karvik, sekr. 

 

 

 

 

 



 

                   

  


