
                   

Verksamhetsberättelse för Skeby sockengille 2013 

 
 

 

Årsmöte Årsmötet hölls den 3 mars i Pastoratsgården, Källby med 35 deltagare. Gunnar Karvik hälsade alla  

välkomna och tände ett ljus till minne av vår ordförande Eivor Svensson, som så hastigt rycktes bort i 

höstas. 

Vice ordförande Eva Sundberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt informerade om bild- 

utställningarna; Verksamheten i Gillet under 2012,gamla diabilder och Eivors urklippspärmar. 

 

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

Gunnar Karvik nyvaldes till ordförande på ett år. Jonna Sanfridsson nyvaldes i ett fyllnadsval på ett år. 

Gunilla Bjurek-Borg omvaldes och Ylva Pettersson nyvaldes, båda på två år. Mikael Fransson har ett år 

kvar som styrelsesuppleant och Staffan Lindblom nyvaldes som styrelsesuppleant på två år. Eva 

Sundberg har ett år kvar som vice ordförande. Till Aktivitetsgruppen gjordes ett fyllnadsval på ett år av 

Åsa Augustsson . Hanna Hedman och Margareta Svenssonomvaldes på två år i Aktivitetsgruppen och 

Berit Malmgren har ett år kvar i samma grupp. Till revisorer omvaldes Bengt Andersson och Mats 

Theodorsson samt suppleanten Hans Konradsson på ett år. Gunnar Jansson omvaldes på två år som 

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

ombud till Västergötlands Hembygdsförbund i år valdes Hanna Hedman och Gunnar Karvik med 

ersättare Carin Hendén. 

Genom beslut på årsmötet bestämdes att Sockengillet skulle utträda ur Hembygdsförbundet, av 

ekonomiska skäl, och istället verka som en fristående hembygdsförening och intresseförening i Skeby. 

 

Museet Styrelsen har, efter tidigare årsmötesbeslut, avvecklat lantbruksdelen av museet genom gåvor och för- 

säljning. Den 20 april samlades ett dussin medlemmar för städning och skräpplockning i Skebys 

landsvägsdiken. En vecka före Hembygdsrallyt städade styrelsen Museet, som var årets besöksmål. 

Gillet har erhållit som gåva en kanonkula från 1566-års krig(Nordiska sjuårskriget) av fam. Bertilsson  

i Källby. Vi i Gillet är mycket tacksamma för gåvan. 

 

Vårrundan Gillet hade anmält sig som deltagare i Vårrundan för att kunna visa upp Skeby kyrka för en större 

publik. Sjuttiofem personer besökte Skeby kyrka lördagen den 4 maj. Förutom guidning bjöds det på 

kaffe och kakor samt dagen avslutades med helgmålsringning med andakt.  

 

Sockendag Söndagen den 16 juni åkte drygt 30 st deltagare  på remmalag och balvagn till Rapsoljefabriken i Skeby 

för guidad tur i fabriken. Utflykten avslutades med färd och information om skebyåsen samt grillning 

vid 4H-stugan. 

 

Musikgudstj. Den 23 juni firades musikgudstjänst vid kyrkan med efterföljande cider och snittar.  

 

Mot Nidaros Måndagen den 29 juli presenterades Gillets verksamhet vid Konstinstallationen ”Mot Nidaros” i 

Hangelösa kyrka. 

  

 Hembygd-s Gillet visade Museet för 22 besökare den 8 september under ”Hembygdsrallyt”, då kommunens alla 

rally                hembygdsföreningar visade upp sig. 

 

Utställning I samband med Kyrkovalet 15 september visade Gillet en utställning, i samarbete med Församlingen,               

fotografier över temat ”Vår bygd förr och nu”.    

 

Folkrörelse-  Folkrörelsearkivet hade under 2012 flyttat in i nya lokaler högst upp i det nya Stadsbiblioteket i Lid- 

arkivet            köping. Grunnar Karvik besökte arkivet i oktober det året 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 för besökare och guidade grupper och gjorde så under en halvdag i januari 2013. 

 

Julgran      Lördagen  den 30 november invigde 24 skebybor vår gemensamma julgran med glögg och     

pepparkakor.  

 

 



                   

 

 

 

Musikguds-, Källby församling firade musikgudstjänst den 6 januari Trettondagen och Gillet bjöd efter gudstjänsten 

tjänst              på glögg och pepparkakor. 

 

Knutsdans Gillet inbjöd till Knutsdans med dans till dragspelsmusik, kaffe, saft, varm korv och kakor på 

Trulsagårdens gårdsplan den 12 januari för 42 personer, därav 16 barn. Nytt rekord!!    

  

 Styrelsemöt. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden förutom årsmötet. 

 

 

 

                                                        Skeby i januari 2013    

 

 

 

/Gunnar Karvik, ordf./ 

 

 

 

 

  


