2016 års verksamhetsberättelse för
Hemmesjö hembygdsförening
En av hembygdsförenings uppgifter är att sprida kunskap om bygden. Detta sker bl.a. genom tidskriften
Hemmesjöbygden som genom åren kommit ut med drygt 80 nummer! Nu finns alla nummer att läsa på samma
ställe och de är tillgängliga över hela världen. På hembygdsföreningens hemsida finns alla Hemmesjöbygden på
ett knapptrycks avstånd. Det finns dessutom ett register över innehållet så att det blir lättare att söka.
Naturligtvis finns gamla Hemmesjöbygden också tillgängliga i pappersformat.
Tisdagsgruppen har fortsatt sitt viktiga arbete kring hus och samlingar. Under året har arbetet med Sigfridsleden
fortsatt och nu väntar ett nytt skötselavtal med Växjö kommun.
Stickcaféet i hembygdsstugan bidrar också till trevlig samvaro och gör hembygdsstugan till en välkomnande
samlingspunkt. Besökarna vid föreningens arrangemang har som vanligt varit många. De många gästerna vid
Café Masugnen medför fler besökande till det gamla bruksområdet.
Vid årets slut hade Hemmesjö hembygdsförening 278 betalande medlemmar.
Sammankomster under året
Söndagen den 3 januari var det öppet hus i hembygdsstugan med kaffe, glögg och utställning av foto och
föremål och dokument ur samlingarna. Denna gång också dekorativa nothäften från 1900-talets början. En
trevlig tradition med många besökare.
Årsmöte söndagen den 3 april i Risingegården där Göte Bertilsson, Åryd, talade om Jordbruk från förr till
framtid.
Valborgsmässofirande, den 30 april vid trekanten intill sjön i Åryd. Hemmesjö kyrkokör medverkade.
Hembygdsföreningen traditionella fyrverkeri blev en flopp på grund av fabrikationsfel.
Vid gökottan, söndagen den 14 maj, besökte vi Billa Norregård. Efter rundvandring med tipsfrågor samlades vi
för en kaffestund på högsta punkten med god utsikt åt alla håll.
Den 29 maj var det byvandring i Risinge med start från Risingegården. Fornminnen, gamla affärer och café,
dansbana, stenhuggarminnen och mycket annat avhandlades på vägen.
Hembygdsdagen firades söndagen den 7 augusti med musikunderhållning av två elever från Sankt Sigfrids
folkhögskola. Inledningsvis en friluftsgudstjänst. Tipsrunda, tal, kaffe, korv och lotterier. Bengt Andersson
visade trä- och smideshantverk. I stugan visades konst samt minnesutställning av Jan Anders Hjelmqvists
fotografier.
Den 22 september berättade arkeolog Johan Åstrand om Inglinghög vid en träff i församlingshemmet. Ett
arrangemang tillsammanas med Hemmesjö Furuby församling.
Den 12 november deltog Hemmesjö hembygdsförening med dokument och föremål ur samlingarna vid
Arkivens Dag på Kulturarvscentrum i Växjö.
Den 17 november i församlingshemmet i Billa var det en höstträff med en musikfrågetävling till 40årsjubilerande Hemmesjö hembygdsförening. Dagen till ära bjöds det på smörgåstårta.
Söndagen den 4 december visades en utställning i hembygdsstugan med Yngve Johanssons handmålade
julkort.
Under året har det varit stick- och handarbetscafé i hembygdsstugan 25 gånger. Arbetsgruppen kring
hembygdsstugan, tisdagsgruppen, har träffats 13 gånger. Skolklasser från Åryds skola och från Internationella
skolan i Växjö har varit på besök för att lära mer om gångna tider och om järnhantering i Åryd.
Under sommarmånaderna har Leif Petersson och Tommy Svensson haft konstutställning i stugan med öppet
varje helg.

Under året har styrelsen haft tre protokollförda möten.
Styrelsemedlemmar har deltagit i kurser och seminarier och möten ordnade av Kronobergs läns
hembygdsförbund. Föreningen har varit representerad på ordförandekonferenser i hembygdsförbundets regi och
deltagit i träffar med övriga hembygdsföreningarna i Växjö kommuns sydöstra del. Föreningen är representerad
i Åryds föreningsråd. Under alla årstider har bruksområdet i Åryd visats för större och mindre sällskap och för
enskilda. Växjö filatelistförening och Televerkets pensionärer är några av besökarna.
Publikationer
Hemmesjöbygden har utkommit med två nummer och distribuerats till alla hushåll i Hemmesjö socken och till
föreningsmedlemmar utanför socknen. Turistbroschyren på svenska och tyska har funnits tillgänglig för
besökare vid bruksområdet året runt i en brevlåda på masugnen. Föreningen finns representerad på Internet med
egen hemsida.
Gåvor mm
Under året har flera föremål, böcker, foto, dokument och kontanta medel skänkts till föreningen. Till lotterier
har skänkts många vinster. Ett stort tack för alla bidrag och gåvor!
Den blåsbälg från Söders smedja i Furuby som föreningen förvaltat i många år har lämnats vidare till smeden
Christer Johansson i Alvesta.
Övrigt
Hemmesjö hembygdsförening är genom sin ordförande representerad i Kronobergsarkivets styrelse.
Flera släktforskare, hembygdsintresserade har fått hjälp med uppgifter och kontakter och samtidigt bidragit med
ny kunskap till föreningen.
Ekonomi. Se bilaga.
Styrelse
Claes Lissing, Åryd, ordförande.
Ledamöter och suppleanter fram till årsmötet 2017
Patrik Geijersson, Södra Åreda
Birgitta Jakobsson, Risinge
Onni Thunell, Billa
May-Brith Gustafsson, Risinge
Ledamöter och suppleanter fram till årsmötet 2018
Lars Bengts, Billa
Tomas Lasson, Hemmesjö
Marie-Louise Jimson, Risinge
Rita Stier, Åryd
Sven-Olov Wargklev, Åryd
Ingalill Olsson, Billa
Sekreterare har varit Lars Bengts och kassör Patrik Geijersson.
Revisorer: Ulf Petersson och Johan Lind med suppleanter Jan-Åke Jakobsson och Jan-Erik Svärd.
Valberedning: Jan-Erik Svärd.
Avslutning
Allt arbete med möten, arrangemang, servering, gräsklippning, fastighetsunderhåll, bokföring, skrivarbete och
mycket annat kräver sin tid. Ett stort tack till alla som bidrar och därmed lägger grunden för kommande år.
Tack också till alla samarbetande organisationer såsom hembygdsföreningarna i trakten, Hemmesjö Furuby
församling, Kulturparken Småland, Växjö kommun och länsstyrelsen i Kronobergs län. Stort tack också till
traktens företagare för gott samarbete.
För Hemmesjö hembygdsförenings styrelse
Åryd 2017-04-02
Claes Lissing
Claes Lissing, ordförande

