Styrelsen har under året haft följande sammansättning
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Årsmöte hölls den 11 mars 2012 på Hornsberg med 40 medlemmar närvarande.
Åtta ordinarie styrelsemöten har hållits under året.
Medlemsavgiften har under året varit 75 kr.
Medlemsantalet var vid årets utgång 391.
Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt till
riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Våra avgifter till dessa har varit
5 kr/medlem respektive 8 kr/medlem.

Uthyrning
Smedjan i Lanhagen har under året varit uthyrd flera gånger. Både till privata
kalas och till föreningsaktiviteter. Vi har även haft grupper som blivit guidade
runt i stugorna och i utställningen. Dessa har sedan druckit kaffe i Smedjan.
Även Hornsberg har varit uthyrt vid något tillfälle.

Våra byggnader
Föreningen ansvarar för totalt 13 olika byggnader. Underhåll och reparationer
görs nästan ständigt. På Hornsberg har alla fönster målats samt en del
innertak. En massa gammalt taktegel togs tillvara från gamla läkarbostaden
innan den revs. Teglet finns nu lagrat för framtida behov.
Alebo kvarn såldes under året till en privatperson. Årsmötet 2012 gav sitt
godkännande till denna försäljning. Föreningen hade ägt kvarnen sedan slutet
av 1950-talet då den donerades av Olle Franzén på Huseby.
Försäljningssumman blev 25 000 kr. Detta gav oss möjligheten att inköpa en
mindre trädgårdstraktor som underlättat enormt vid gräsklippning och
snöröjning.

Projektarbete
Det treåriga ”stenåldersprojektet”, Samling kring kulturarvet, hade sin praktiska
avslutning i slutet av april då det ordnades en stamfest, tidsresa, för alla
stenåldersstammar i högsbynejden. Det blev i Lilla Klobo i Fågelfors vi samlades
med sedvanlig matlagning av lax och gädda i kokgrop, brödbakning, bågskytte
m fl aktiviteter. Länsmuséet var medarrangör och en avlägsen stam av arkeologer från Turkiet deltog också. En slutredovisning och en dokumentation av
projeket beräknas bli klar under 2013.

Onsdagsträffar
På Hornsberg har vi regelbundet haft våra träffar på onsdagarna.

Seniorveckan
Under vecka 17 genomfördes Seniorveckan som ett samarrangemang i
kommunen. Vår förening bidrog med att hjälpa kommunens samordnare att
planera veckan samt vid ett tillfälle hjälpa till vid ett kaffesamkväm i
församlingshemmet där vi också skänkte hembakat bröd.

Grötfesten
Vår traditionella grötfest hölls på Hornsberg den 11 jan med 28 deltagare. Då
bjöd vi in alla som på något vis hjälpt till i föreningen under föregående år.

Foto och film
Arbetet med den stora fotosamlingen har fortsatt under året med
kompletteringar av namnuppgifter. Här har Oskarshamnstidningens
återkommande publiceringar gjort att många nya bilder identifierats. Vi har
också restaurerat och digitaliserat ytterligare fyra gamla bygdefilmer
ur Gösta Högstedts donerade samling. Detta har varit kostsamt men
lyckligtvis fick vi under året ta emot Södra Skogsägarnas kulturstipendium på
10 000 kr till just detta. Flera privata donationer har också kommit in under
året.

Tidresa i Lanhagen
I Lanhagen fick särskolans elever en dag i maj uppleva och deltaga i en tidsresa
till sekelskiftet 1900. Kalmar länsmuseum stod för kläderna, föremålen och
programmet som bestod av att tvätta kläder och mattor för hand, göra rödfärg,
skära grönsaker till soppa och skära bröd mm. Ett försök att kärna smör
lyckades inte så bra för att kärnan var otät. Evenemanget avslutades med att
alla åt soppan med tillbehör vid dukade långbord. Från föreningen deltog Anita
Helgesson och Inger Sturesson.

Nationaldagen
Nationaldagen firades i Lanhagen med traditionellt program. Samlingen hölls
vid planen utanför Valåkrahuset. Talare var vår nytillträdde ordförande
Marianne Ek. Berga Blås svarade för musiken. Uppslutningen var stor och vi
fick många kaffegäster i Smedjan.

Högsbydagen
På Högsbydagen den 12 juni hade vi öppet på Hornsberg med kaffeservering
och lotteri. I gårdshuset visades utställningen med gamla hemmiljöer och
vardagsföremål. Arrangemanget var välbesökt och uppskattat av besökarna.

Kulturdagarna
Under 2-5 aug. genomfördes våra kulturdagar i Lanhagen. Byggnaderna i
hembygdsparken öppnades upp för visning och i Smedjan serverades kaffe
till besökarna. Vi hade ett stort lotteri och sålde egna produkter som t ex
honung och vårt stenugnsbakade bröd.
Under torsdagen framträdde Sven-Olof Blad med musikunderhållning på
dragspel. På fredagen föreläste Björn Garpenstedt om fornlämningar i
kommunen. Lördagen var hantverkarnas dag samt att vi hade en mindre
utställning med veteranmopeder. På söndagen genomfördes en välbesökt
gudstjänst som leddes av Leif Norrgård.
Sammantaget blev Kulturdagarna välbesökta och gav föreningen ett bra
ekonomiskt överskott.

Julskyltning
Vid julskyltningssöndagen den 9 dec. hade vi kaffeservering och lotteri på
Hornsberg med rekordmånga besökare.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar som stöttat med
ekonomiska bidrag under året. Vi tackar också Högsby kommun för det
kommunala stödet. Alla ni som under året medverkat i olika kommittéer och
arbetsgrupper eller på annat sätt lagt tid och arbete på föreningen är guld
värda. Tack!
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