
Eögsby Eeubyg<lsföreninga åf,sberättelee o a.t t f?f

gögsby sookess Henbygåsförenlng hsr nyligel lagt eitt första verksa|l-

hetsår bakon sig.
I denne bygd,dår nånga gårdar båra aaöE från beilen tial ooh där clen nu-

nera långt utöver rlkets gl.ä.asel. kände bygdeskilelrerenrbyskoneJ$len och spel

n&DneD JgDas StoLt levde oeb dogrh$ tanken på bildaaöet av en åylik sa$nan-

olrrtniag setlan Låtnge d;ryf,tets högabybor enella,no

Dea J0 oars r!4! o"u. ,11.nffi::.,r:p,,.r:l:".1i.lj1liasc vrd. rlet sannan-

trådre, necl för sakeu lntresse;e-dä och ftl1 iltttet etf. ,252\aL 
peraoner inf\rn-

nlt slg,bilatades EögEby Sockens Hlnbygåsf6renlag ,tid&*7|iåb* I första band

--'.,rnt l lga närvoranAe ansl6to slgn St adger altogoa och styrelee val'cleg"

strrers€reala&öter brevo för -8.$ * fo6verlårerea albln Tho carlstedt
o petlakb6ren eeorg Dkstt6nrEögsby,nåEnaeDnnnen Folke LarssonrEkeby och po-

lisnannen Erlc Wä'rubrlng,Berga sa6t f6f, ett år folkskofläterea Eric HuIt,

Drageryat,godsågaren OlLe ?rana{n,Elseby,foLksbllararetr Tborsten Sveasgon

Sinnerbo,statlonsskrlvarea Tage Eellrotb.,Eögsby, och försålJarea Isidor

SteaholnrBerge"

suppleaate:r blevo: f,ör två år fabrtkören LlDaLer BaiagholtzrnuÖartegel-

&rbet a,rea Xrrlx Se1ge SinnerstronrB'nåsa,r ea.nt för ett år eleptrikern

-Etik ÅrlriÖssonrMiöseborskobåJrd].o Bagnar LundströnrEögsby och lantbrukare

Gerba^rö Johnsson, Sl,äthultrBerga.

vid det stylelseBöte sop b6l1s i omeclelbar ånslutniag till ovenstående,

koastltueraöe slg styrelsen enlo föUanile: Oråfo fc överlärare A1bia Th.

carlstedt, selor. redo Georg Ekströn, vlce Feb. stetlonsskrlvare Tage

Eeltroth,skattnästare goasåg. 0I1e Frenzda ocb. vloe ö:o nä,nnalenan Folke

Larsson. Ova^n6B6onöa sa.marotråclen ägtle nrn t Folkskolan i Eögsby sa'nhåIle t

-ElYrelge!-
aiishrteraae via samantråcle tlen 2! april rnera tngåencle förentngens nä'rnag-

te arbet8uppglfter.Man besLöt bloao att I första hand gÄ in för att göra

föreningen så stark son nöJllgt'
vice orelfo inbJöd styrels€n till Berga den 14 nå,ic vlat tletta besök före-

togs år/en en utfäril neö bil, varvid en aLeI åIdre bebySSelse å SJöualtlen ssnt

1 Vetåkra bJr besågsc Der- 2l sept.företogs ned ev styreleen förbyrd' bues en

res" till LåagenåIeförealngeue }enbygdsgård i Bötterrrn.stt ,0-+.41 personer

t,;



i

d.eltogo . Man sa,nlaöes på Steby Skanerd.är överllrare Carleted.t välkensthåI-
seale ooh gav eB i,ntreesant orientering lfråge on plateeas fornllinaingar ooh

blstoriske ntnneao Uppehåll gjoral€s åven viö Bennarby båckritåir l{ögsby sockent

ende beutesten togs i betrektancleo och vlö gravfåltet i Ci]lbergeo Under be-
Böket I E6ttenrn tJänstgJoröe köpnan Arne Bedborn som ciceroan överlårare
Carlstedt beråttaöe on ganle tlalels gögsby.

Med aslednlng av förest&ende evflyttntng från ortea hade pollsnan Wörnbrin!
erbJutlit förenlagen att få lnköpa bane eenllngår ar dlv, ålilre förenålo
.^ SAson representanter för Eenbygdsföreningen har styrelseleil, Franz6n,

Ragnar trunclströn och untlertecknad Ekströn geaongått sanllngarna oeh företa-
glt en preLialnär vårderingo Då förenlngens ordfo överlårare Catlstealt qyllde

Juttlo år tlea 20 febro uppvaktedes hå,a bloao av repro för cless styrelse, sor
överlänneale en blonstergrupp o

Sögsby sookena Eenbygdsförenlng räknaee vll årsskiftet 24! necllennatrryerar
$ex sttinaligac Kapitelbehållnl.agen utgJorate vid. sanea tldpunlct kr 2orx*tx
400:41 ,var&v kr 202:41 bsatts å Eögsby sparbank ooh åtelstoalenrkr igB:-
flnnes koota^nt i kassa.a.

gdgsby I eprtl 1950.

"J 
t 

":t " ' -

gekr.

r


