
 

                   

Verksamhetsberättelse för Skeby sockengille 2012 

 

Onsdagen den 10 oktober 2012 avled vår ordförande och eldsjäl Eivor Svensson hastigt. Vi saknar henne som vän och 

ordförande och slutet av året har varit tungt, men medlemmarna i styrelsen har beslutat att göra allt för att Gillet ska 

fortleva och ha Eivors hembygdsengagemang som vår inspirationskälla.  

 

Årsmöte Årsmötet hölls den 4 mars i Pastoratsgården, Källby med 32 deltagare. Ordförande Eivor Svensson 

öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt informerade om utställningarna; Verksamheten i Gillet 

under 2011, Skeby mejeri och Förändringarna i bygden. Eva Sundberg visade gamla och nytagna 

bilder på bostadshusen i socknen. 

 

Val Till ordförande för kvällens möte valdes Eva Sundberg och till sekreterare Gunnar Karvik.  

Eivor Svensson omvaldes till ordförande på ett år. Gunilla Bjurek-Borg och Åsa Augustsson har ett år 

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

som styrelsesuppleant och Mikael Fransson omvaldes 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 på två år. Marianne Mellgren har avsagt sig omval. Jonna 

Sanfridsson nyvaldes på två år. Margaretha Svensson och Hanna Hedman har ett år kvar i 

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

omvaldes Gunnar Jansson och Bengt Andersson. Till ombud till Västergötlands Hembygdsförbund i år 

valdes Carin Hendén och Eivor Svensson samt ersättare Hanna Hedman. 

Mötet beslöt att döpa om ”Festkommittén” till ”Aktivitetskommittén” 

 

Museet Styrelsen har beslutat, efter att tagit upp frågan på årsmötet 2012, att avveckla lantbruksdelen av vårt  

 museum pga utrymmesbrist och dålig ekonomi. Därför har vi erbjudit andra hembygdsföreningar och 

privatpersoner i Skeby föremål från ”lantbruksmuseet”. Skallmeja Lantbruksmuseum har bland andra 

hämtat en del föremål, men fortfarande finns några kvar. 

 Den 14 april samlades ett 10-tal medlemmar för städning av museet och skräpplockning i Skebys 

landsvägsdiken. 

 

Sockendag Söndagen den 10 juni åkte nästan 40 st deltagare runt i socknen på remmalag och balvagn. 

 De blev informerade om Skeby mejeri, Formfabriken (som besöktes) och stugorna och dess 

innebyggare i Gömmet. Utflykten avslutades med medhavd fika i Karviks trädgård. 

 

Friluftgudstj. Den 24 juni firades friluftsgudstjänst vid kyrkan med ett 30-tal deltagare.  

 

Studiebesök   Söndagen den 2 september besökte 9 medlemmar Skallmeja Lantbruksmuseum och fick där en 4 tim(!) 

guidning av ett otroligt innehållsrikt och intressant museum. 

  

 Röjning Under våren röjdes stensättningarna i Gömmet av Gunnar J. och K. Ett 10-tal medlemmar röjde vid 

Kolerakyrkogården den 3 september. 

Hembygds- 

rally Eivor och Gunnar K. visade Kolerakyrkogården för ca 35 besökare den 3 september under 

”Hembygdsrallyt”, då kommunens alla hembygdsföreningar visade upp sig. 

Folkrörelse- 

arkivet  Folkrörelsearkivet har under slutet av året flyttat in i nya lokaler. Gunnar Karvik besökte arkivet i 

oktober och informerade om Eivors bortgång. I samband med besöket framförde arkivet en förfrågan 

om Gillet ville informera allmänheten om varför vi är med i arkivet och vilka samlingar vi förvarar där 

mm. Gunnar Karvik åtog sig att informera om detta i de nya lokalerna en halvdag i januari 2013. 

 

Julgran      Lördagen  den 1 december invigde 20 skebybor(varav 7 barn) vår gemensamma julgran med glögg och 

pepparkakor.  

 

 Trett.otta, Traditionsenlig trettondeotta hölls i Skeby kyrka med 24 deltagare och efter ottan njöt de av kyrkkaffet, 

som Gillet bjöd på i Pastoratsgården. 

  

 Styrelsemöt. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden förutom årsmötet. 

 

                                                     Skeby i januari 2013   Gunnar Karvik, sekr. 



 

                   

 

 

 

 

 

  


