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Årsmötet hölls den 13 mars 2016 på Hornsberg med 45 medlemmar närvarande.
Nio styrelsemöten har hållits under 2016.
Medlemsavgiften har varit 100 kr.
Medlemsantalet var vid årets utgång 377.
Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt till
riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Avgiften till dessa har varit 20 kr
per medlem.

Arbetsgrupper
En arbetsgrupp har ansvarat för tillsynen av Lanhagen och Hornsberg. En annan
grupp har ansvarat för att hålla ordning inomhus och har även stått för bakning och
servering. Denna grupp står också för bakningen av stenugnsbrödet.
Nytt för i år har varit en programgrupp som ansvarar för att göra ett program som
är intressant och lockar många besökare till hembygdsföreningens arrangemang.
En annan värdefull grupp är trädgårdsgruppen som ser till att det är vackert i
trädgården och att det finns blomsterarrangemang på de olika tillställningarna.
Totalt har närmare 4 000 ideella arbetstimmar lagts ner under året.

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 377 registrerade medlemmar. Detta stämmer inte helt
överens med den uppgivna summan av inkomna medlemsavgifter. Några är över
90 år och befriade från avgift enligt stadgarna, men vissa betalar trots detta. Några
är avlidna under året men har betalat sin avgift.

Uthyrning
Smedjan i Lanhagen och Hornsberg har varit uthyrda vid ett flertal tillfällen under
året. I några fall har guidning utförts i samband med uthyrningen.

Föreningens byggnader
Föreningen har fjorton olika byggnader som kräver fortlöpande underhåll och
tillsyn. Under det gångna året har i Lanhagen utförts målning av fönster och dörrar.
En viktig golvbalk i ladugården har också bytts. Även på Hornsberg har fönster och
dörrar på uthusen målats. Utegruppen har arbetat nästan varje vecka med olika
åtgärder för att behålla byggnaderna i ett gott skick. Husen på Hornsberg har gjorts
mera besöksvänliga genom att uthusen rensats och föremålen har ställts i ett
sammanhang på ett jättefint sätt. Både ny spis och frys har installerats på Hornberg.

Lotterier
Lotterierna har som vanligt givit en betydande intäkt till föreningen och har varit
ett uppskattat inslag vid olika arrangemang. Lotterierna har legat på samma höga
nivå som tidigare år.
På Högsbydagen och kulturdagarna har föreningen haft tombola. Även på
skyltsöndagen såldes lotter. Ett större listlotteri på 2000 lotter såldes under
sommaren. Mindre lotterier har sålts vid övriga arrangemang. Kostnaderna är
mindre än vinstvärdet då en stor del av vinsterna är skänkta till föreningen.
Uppskattningsvis överstiger vinstvärdet de 35% av försäljningssumman som
lotterilagen föreskriver.

Foto och film
Arbetet med den stora film- och fotosamlingen pågår ständigt. Flera gamla filmer
har restaurerats och gjorts digitala och stora mängder gamla foton har skannats och
lagts in i vår databas under 2016.
Under året har föreningen erhållit en stor fotosamling från Reinert Gustafssons
dödsbo. Arbete pågår med att skanna in dessa bilder.

Hemsidan
Föreningens hemsida (www.hembygd.hogsby.net) har under året haft i genomsnitt
sju unika besök per dygn. Sidan har uppdaterats på flera punkter under året och
arrangemang och annat har presenterats löpande. En del förfrågningar och
beställningar har kommit in
Sidan är också länkad från Hembygdsförbundets hemsida.

Onsdagsträffar
I stort sett varje onsdag har det varit träffar/arbetsmöten på Hornsberg. Då de olika
grupperna arbetat med sina ansvarsområden. Det är alltid bra uppslutning på dessa
träffar som alltid avslutas med en stunds kaffedrickning och trevliga samtal.

Grötfesten
Den traditionella grötfesten hölls på Hornsberg den 20 januari med gott
deltagarantal. Inbjudna var onsdagsgruppen, styrelsen och andra som under året
lagt ner mycket arbete för föreningen.

Nationaldagen
Nationaldagen firades i Lanhagen med traditionellt program. Högtidstalare var
landshövding Stefan Carlsson som även i sitt tal berörde att Sveriges hembygdsförbund firade 100 år under 2016. För musiken svarade Åke Nilsson med musiker
från Berga Blås och Frälsningsarmén. Uppslutningen var mycket god och det blev
många kaffegäster i Smedjan.

Högsbydagen
På Högsbydagen var Hornsberg öppet med kaffe- och korvservering, lotterier och
loppmarknad. Det fanns också möjlighet att köpa växter. Byggnaderna var öppna
för visning och en del tog också en rundvandring på Hornsberg. Arrangemanget
var välbesökt och mycket uppskattat.

Kulturdagarna
Veckoslutet 12 – 14 augusti anordnade föreningen årets kulturdagar i Lanhagen.
Byggnaderna i hembygdsparken var öppna för visning. Biodlarna visade hur ett
bisamhälle fungerar och en gammal motor demonstrerades. Kaffe med hembakat
bröd serverades i Smedjan. Det fanns tombola och honung och stenugnsbakat bröd
såldes.
På fredagen talade Nils-Gunnar Danielsson om sin barndom i Berga och om sitt
yrkesverksamma liv som polis och medlare bl.a. i kapningsdrama och kidnappning.
Det var mycket intressant och spännande.
På lördagen framförde delar av Bergenskans orkester ett varierat och trevligt
program som var mycket uppskattat.
På söndagen hölls traditionsenligt en friluftsgudstjänst med komminister Ola
Emilsson som officiant. Vädret var fantastiskt samtliga dagar och dagarna var
välbesökta.
Kulturdagarna har visat sig vara en betydande inkomstkälla för föreningen och ett
bra tillfälle att visa byggnaderna samt, icke minst, en möjlighet att värva nya
medlemmar.

Julskyltning
På skyltsöndagen den 4 december hölls Hornsberg öppet med kaffeservering och
lotteri. Föreningen bjöd på glögg och pepparkakor på verandan där det också fanns
en utställning med gamla saker för vinteraktiviteter.

Caféverksamhet
Under året har det varit öppet på Hornsberg ett antal söndagar för caféverksamhet.
På ett av caféerna under hösten var det också en samverkan med biodlarföreningen
som hade visning av sitt arbete. Det har oftast varit många besökare och mycket
uppskattat.

Donationer och bidrag
Vi har under året mottagit en hel del bidrag och gåvor som vi är mycket tacksamma
för. I samband med Greta Grönlunds begravning kom det in 1 750 kr till föreningen.
Efter att vi hjälpt Högsby Sparbank med en del gamla fotografier till deras lokaler
fick föreningen ett ”bidrag” på 7 500 kr.

Slutord
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de som på olika sätt hjälpt till i föreningen under
det gångna året. Det är ganska många och föreningen skulle knappast överleva utan
er hjälp. Vi vill också tacka de som skänkt föremål och lotterivinster till oss under
året.
Vi tackar också Högsby kommun för vårt föreningsbidrag samt andra som stöttat
oss ekonomiskt.
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