Verksamhetsberättelse för 2015
Styrelsen har under 2015 bestått av: Lennart Rundqvist (ordf, sekr), Lars-Åke Ljunggren (kassör),
Sten Danielsson, Lars-Åke Elfström och Kerstin Gustafsson. Suppleanter har varit Jan-Olof Falk
och Marita Linnarsson. Sven Fransson och Torbjörn Hansson har varit revisorer med Hans
Göransson som suppleant. Valberedning har varit Stefan Larsson (sammankallande), Kenneth
Gustafsson och Bernt Gustafsson.
Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten under året. 2015-12-31 hade vi 116
betalande medlemmar, varav 12 var barn/ungdomar. Hembygdsgården var uthyrd 70 gånger under
2015. Ordföranden har regelbundet deltagit i Hembygdsrådets sammankomster.
”Kul Knyt Kring Knut” blev tradition den 16 januari, då vi bjöd varandra på god mat och lekte
tillsammans. Lisette Friberg hade skänkt en fin äppeltavla, som utlottades. Bosse Händel och Linda
Timle visade bilder från Shanghai och Gula floden den 6 februari. På årsmötet den 3 mars väckte
Ulf Karlssons bilder många minnen.
Den 18 mars var det dags för studiebesök hos Mössebergsbagaren, Fonus museum och industri.
Att Anita Röding är en skicklig konsthantverkare fick tolv medlemmar bekräftat vid besöket hos
henne den 9 april. Den 1 maj guidade Sten Danielsson på en naturvandring, denna gång i triangeln
Odensberg – Härstorp – Lexberg. Wallanders Nostalgimuséum i Vilske Klevas gamla missionshus
studerades den 25 maj.
Under tre arbetskvällar i juni skrapades, tvättades och målades ytterligare två sidor på vår
Hembygdsgård. Vid den bakre ingången finns numera ett stenparti med prydnadsbuskar och
perenner. ”Åk och fika” samlade många gamla traktorer, bilar och 95 personer 24 juni.
30 personer deltog i grillkväll vid Hembygdsgården Den 22 augusti. Sven Lindberg och Sten
Danielsson berättade valda delar ur Gökhems historia på nostalgikvällen den 8 september och
Marita Linnarsson fotograferade av gamla kort – bland annat för vår hemsida.
Den 20 september blev det ingen bussresa men väl en bilresa till konstgården Kreativarum vid
Nossan i Hudene, lunch på golfrestaurangen i Bredared och slutligen besök på det omtyckta ”Unos
djur”, där Uno Axelsson började göra träskulpturer 1975. Rössberga gård visade sin moderna
mjölkgård den 1 oktober och två dagar senare erbjöds torpvandring med ”Klevakalle”.
Etnolog Christina Ström berättade och visade bilder om höstens och julens traditioner den 19
oktober och en månad senare fick 25 åhörare njuta av Åke Abrahamssons ”Bilder mella berga”.
Hemsidan på www.gokhembygd.se har börjat fungera under året.
Ulla Platter Fors har skött uthyrning och tillsyn av Hembygdsgården till full belåtenhet.
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt ställt upp för vår Hembygdsförening under
det gångna året. Det må gälla tillsyn, bokning, brödbak, kaffeservering, tvättning, städning,
gräsklippning eller annat. Tack vare ert arbete utvecklas vår hembygdsförening vidare.
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