Gökhems Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen har under 2018 bestått av Jan-Olof Falk (ordf.) Lars-Åke Ljunggren (kassör) Kerstin
Gustafsson (sekr.) Sten Danielsson och Lennart Rundqvist. Suppleanter har varit Maria
Torsein, Hans Fernqvist och Joakim Andersson. Sven Fransson och Torbjörn Hansson har varit
revisorer med Hans Göransson som suppleant. Valberedningen har bestått av Bernt
Gustafsson och Kenneth Gustavsson.
Under året har hållits 8 protokollförda styrelsemöten. 2018-12-31 hade föreningen 118
betalande medlemmar, varav 12 barn/ungdomar. Hembygdsgården var 2018 uthyrd 65 ggr
varav 27 ggr till icke-medlemmar.
Medlemsaktiviteterna har annonserats i Programbladet. Dessutom har det annonserats i FT
och på den nya Facebooksidan- Gökhems Hembygdsförening. Vid ”Kul Knut Kring Knut” den
12 jan. bjöds det på knytkalas med div. tävlingar. Den 20 febr. kåserade Birgitta GranhageEriksson om 50-talet. Efter årsmötet som hölls den 6 mars, visade Lennart Rundqvist en film
om Tore Danielsson och hans veteranbilar. Den 10 april berättade Tomas Torsein om sin
verksamhet, ”regenerativt lantbruk”. Första maj ledde Sten Danielsson 16 vandrare till
Vråhålan. Den 15 maj gjordes ett studiebesök på Biogasanläggningen i Falköping. Joakim
Andersson guidade runt. En vacker sommarkväll 12/6 besöktes Träbena Kvarn och
vattenkraftstation. Den 29 juni anordnade Svenska Kyrkan information om reparation av tak
o takstolar m.m. i Gökhems Kyrka. Föreningen serverade kaffe och smörgås i
Hembygdsgården. Lördagen den 28/7 anordnades Bakluckeloppis och våffelservering i och
utanför Hembygdsgården. Den 24aug. träffades ett 30-tal medlemmar för en grillkväll och
underhållning av trubadur. Lördagen den 1 sept. besöktes Borrabo Permakultur och SvenOlof Öst och Rune Johansson i Trevattna. Bo Bernhardsson från Falköping visade bilder och
berättade om Kina den 18 oktober. 24-25 nov. deltog HBF i julmarknaden vid Falbygdens
Ost. 630 brödkakor och 18 honungsburkar såldes. Den 1 dec. var en kurs i kransbindning m.m.
inplanerad men blev tyvärr inställd på grund av för få deltagare. Flobys Julmarknad gick av
stapeln den 9:e dec. och föreningen deltog i julparaden med ”Sven-Egons korvkiosk”. Den fick
en hedrande andraplacering och en prissumma på 3.000 kr.
Renovering av stora salen har genomförts. Golvet har slipats och lackats. Nya taklampor har
installerats. Utvändigt målades fönster, entrédörr, takfotsbrädor och vindskivor av Kurt
Larsson Slutarp.

En studiecirkel med gamla foton har genomförts och en pärm med dokumentation om
Spelmansstämmorna har tagits fram. Sten Danielsson och Jan-Olof Falk deltog i
Hembygdsrådets möte i Vartofta-Åsaka den 11/9. Lennart deltog på kulturkalaset 17 maj.
Tema: Jag kan-jag behöver.
Ulla Platter Fors har skött uthyrning och tillsyn av Hembygdsgården till stor belåtenhet.
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt ställt upp för vår förening under det
gångna året. Det må gälla tillsyn, bokning, brödbak, kaffeservering, tvättning, städning,
gräsklippning, vedhantering eller annat. Tack vare ert arbete utvecklas vår Hembygdsförening vidare.
Gökhem 19 februari 2019
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