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Årsmöte hölls den 11 mars 2018 på Hornsberg med 25 medlemmar närvarande.
Tio styrelsemöten har hållits under 2018
Medlemsavgiften har varit 100 kr.
Medlemsantalet har under året varit 379.
Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt till riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Avgiften till dessa har varit 20 kr per
medlem.

Medlemmar
Totalt under året har vi glädjande nog kunnat räkna in 379 medlemmar, vilket är en
bra ökning gentemot förra året. Antalet motsvaras inte helt av summan av medlemsavgifterna då några är över 90 år och därmed befriade från avgift enligt stadgarna.
Några av dessa vill ändå betala.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att årets planerade satsning på medlemsvärvning fallit ganska väl ut och att vi klarade vårt budgeterade mål med viss marginal.
Vi behöver ändå fortsätta med aktiv medlemsvärvning för att balansera för de som
slutar och avlider.
Uthyrning
Smedjan i Lanhagen har varit uthyrd vid flera tillfällen under året. Men i något mindre
omfattning än 2017. I huvudsak har det gällt privata fester, dop etc. Hyran för Smedjan
har varit 700 kr per tillfälle/dag. Lokalen har endast hyrts ut perioden 15/4-30/9 då vi
ansett det alltför krävande med uppvärmningen under den kalla årstiden.

Arbetsgrupper
En arbetsgrupp har ansvarat för tillsyn och underhåll av byggnader och mark.
En annan grupp har ansvarat för inomhusmiljön och de har även haft ansvaret för
servering. Några har tagit hand om bakningen av det populära stenugnsbrödet som
sålts i stora mängder under året.
Programgruppen har tagit fram ett program som lockat besökare.
En annan värdefull grupp är trädgårdsgruppen som ser till att det är vackert och
välskött i trädgården.
Föremåls- och gallringsgruppen har jobbat vidare och vi har fått avsevärt bättre
kontroll på samlingarna. Många oregistrerade saker har lagts in och gamla listor har
gåtts igenom. En del föremål har gallrats bort. Det handlar då om dubbletter och saker
som ansetts ovidkommande eller oanvändbara. En särskild mall för bedömning har
tagits fram. Vi har också hittat en hel del fina saker i gömmorna som nu kan visas.
En nytillsatt liten grupp har under årets senare del arbetat med att ordna och märka
upp dokumentarkivet. Det har blivit mer överskådligt och lättare att hitta i. En hel del
pengar har lagts på nya pärmar, arkivlådor etc.
Totalt har mer än 4 000 ideella arbetstimmar lagts i föreningen under året.
Föreningens byggnader
Föreningen har fjorton byggnader som kräver löpande underhåll och tillsyn.
På Hornsberg har mycket hänt under året. Det har bytts ut vindskivor, taket har
reparerats och mycket målningsarbeten har gjorts. En helt ny källardörr/lucka fick
tillverkas. Grunden har reparerats, målats och stensatts runt. En helt ny plattgång har
lagts hela vägen in till entrén. Den ger bättre tillgänglighet och underlättar snöröjning
m.m. Dessutom ser det snyggt och prydligt ut.
Inne i huset har ett rum på övervåningen helrenoverats i gammal stil. Det har inretts
som ett äldre hyresrum kunde se ut runt 1940-talet. Mycket med tanke på att det
rummet en gång var uthyrningsrum. Även det övre köket har gjorts om en del. Några
gamla skåp har tagits bort för att ge plats för stora hyllor som behövdes till arkivförvaring. Detta drog med sig både tapetsering och målning m.m. Den stora visningsmontern uppe har också gjorts om och ljussatts.
I de andra byggnaderna på Hornsberg har också mycket arbete lagts. Det har bl. a
byggts om till ny maskinhall i gamla vedboden. Där har nya elledningar installerats.
En ny utställning har ordnats ute i en bod med tekniska saker och svårbegripliga
mojänger som föreningen fick för en del år sedan efter lantmätare Olof Fröman.
Till några av byggprojekten ovan har olika lokala företag sponsrat oss med material,
rabatter och arbetsinsatser.
Lotterier
Lotterierna har givit en betydande intäkt till föreningen och har varit uppskattade
inslag vid olika arrangemang. Intäkterna har varit, i stort sett, lika stora som förra året.
På Högsbydagen, kulturdagarna och julmarknaden har vi haft tombola. Listlotteriet
på 1000 lotter såldes under sommaren med dragning i september. Mindre lotterier har
sålts vid andra arrangemang. Kostnaden för vinsterna är extremt låg och mindre än
det verkliga vinstvärdet då en stor del av vinsterna är skänkta till föreningen. Vinstvärdet överstiger dock de 35% av försäljningssumman som lotterilagen föreskriver.

Foto och film
Arbetet med vår film- och fotosamling har fortsatt. Flera gamla filmer har restaurerats
och gjorts digitala och många gamla foton har skannats och lagts in i vår databas. Bl. a
har det jobbats en hel del med en bildsamling från Oskarshamns-nyheternas gamla
lokalredaktion.
Vi har även fått överta ett stort bildarkiv från Oskarshamns-tidningen. Det är till
största del fotonegativ från 1970-1990-tal. Detta är hittills bara sorterat i arkivlådor
efter namn. Ett stort arbete väntar. Omfattningen är ”två flyttlådor”.
Vi har genomfört två film- och bildkvällar i Smedjan under året och en hel del DVDfilmer har sålts.
Hemsidan
Föreningens hemsida (www.hembygd.hogsby.net) har uppdaterats löpande och
arrangemang och annat har presenterats. Sidan är en bra kontaktyta och många
förfrågningar och beställningar har kommit in. Hemsidan har utökats med en del
extra material; bl. a saker ur samlingarna och dokumentation. På sidan presenteras
även handlingar som rör årsmötet. Sidan är länkad från Hembygdsförbundets
hemsida.
Onsdagsträffar
De flesta onsdagar har det varit träffar/arbetsmöten på Hornsberg. Då har de olika
grupperna arbetat med sina ansvarsområden, och mycket annat. En del planering görs
också vid dessa träffar. Det är oftast bra uppslutning på onsdagarna som alltid
innefattar en stunds kaffedrickning och trevliga samtal. Vid några tillfällen har det
kommit intresserade personer för att ta del av arkivuppgifter, bilder och annat.
Kyrkogårdsvandringar
Nytt för året blev de två kyrkogårdsvandringarna som genomfördes i juni och augusti.
Ca 50 personer deltog vid varje tillfälle. Det var ett samarbete med Högsby pastorat.
En arbetsgrupp planerade länge och tog fram dokumentation. Här måste nämnas
den ovärderliga hjälp vi fick av Bo Berglund. En gammal högsbybo av kyrkvaktmästarsläkten Berglund, nu boende i Kalmar.
En ganska omfattande dokumentation skrevs och har lämnats till berörda organisationer. Turligt nog sammanföll vårt arbete med Länsmuseets kulturhistoriska inventering av Högsby kyrkogård där vi kunde bidra med en hel del uppgifter.
Nationaldagen
Nationaldagen firades i Lanhagen med traditionellt program. Högtidstalare var
kyrkoherde Leif Norrgård. För musiken svarade Åke Nilsson med musiker från Berga
Blås och Frälsningsarmén. Bra uppslutning och många kaffegäster i Smedjan.
Högsbydagen
På Högsbydagen 16/6 var Hornsberg öppet med kaffe- och korvservering, lotterier,
loppmarknad och växtförsäljning. Byggnaderna var öppna för visning och många tog
också en rundvandring på Hornsberg och i utställningarna ute i bodarna.

Kulturdagarna i Lanhagen
Den 10–12 augusti anordnades årets kulturdagar i Lanhagen. Byggnaderna i
hembygdsparken var öppna för visning. Kaffe med hembakat bröd serverades i
Smedjan. Vi sålde tombolalotter, stenugnsbakat bröd, honung, böcker och DVDfilmer.
På fredagen hölls ett intressant föredrag av Rose-Marie Edinius om Döderhultarn.
På lördagen bjöds musik av Bergeskans orkester.
På söndagen hölls traditionsenligt en friluftsgudstjänst med sång och musik.
Vädret var varmt och soligt samtliga dagar och arrangemangen var ganska välbesökta.
Julmarknad
Den traditionella skyltsöndagen är borta. Istället arrangeras nu en julmarknad vid
handelsområdet i Högsby. Denna inföll den 8 dec. och vi hade servering på Hornsberg.
Vi hade extremt många besökare denna dag. Vi bjöd även på glögg och visade runt i
huset. En inbjudande utställning med gamla julsaker hade ordnats på verandan.
Caféverksamhet
Under året har det varit öppet på Hornsberg fem söndagar för caféverksamhet. Vi har
kallat det Söndagscafé eller Sommarcafé. På ett av caféerna under hösten samordnade
vi det med biodlarföreningen och firade samtidigt Biets dag. Överlag har dessa caféer
varit både välbesökta och uppskattade. Extra roligt är att många hittat till hembygdsgården för första gången tack vare cafédagarna.
Servering har också förekommit vid Kulturdagarna, julmarknaden och vid våra
filmkvällar. Det har givit en stor intäkt till föreningens kassa.
Donationer och bidrag
Vi har under året mottagit flera bidrag och gåvor som vi är mycket tacksamma för.
Vad gäller föremål har vi mottagit många spännande saker som berikat samlingarna
och, i vissa fall, kommit till praktisk användning.
Slutord
I den ekonomiska redovisning kan vi se att ekonomin är stabil och välskött. Det ger
oss trygghet i arbetet och gör att vi också kan satsa på utveckling och förnyelse. Våra
byggnader drar alltid kostnader och där behövs den buffert som vi faktiskt har idag.
Styrelsen vill tacka alla de som på olika sätt hjälpt till i föreningen under de året.
Det är ganska många och föreningen är beroende av den hjälpen. Ett extra tack till er i
de olika arbetsgrupperna som har förmågan att omsätta styrelsens idéer till verklighet
och som också själva ser vad som behöver göras; och gör det.
Allt arbete i föreningen är ideellt och ingen får en krona i arvode. En styrka i sig.
Vi vill särskilt tacka de som skänkt föremål och lotterivinster till oss under året.
Tack också till Högsby kommun för vårt föreningsbidrag samt till andra som stöttat
oss ekonomiskt.
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