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Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen för Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening lämnar härmed sin berättelse
för verksamhetsåret 2011.
Styrelse och funktionärer
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter:
Leif Gustafsson, ordf
Lennart Nilsson, v. ordf.
Rune Svensson, kassör
Johnny Lennartsson
Inger Nilsson, v. sekr.
Elvi Nilsson
Lars Jeppsson
Roy Johansson
Bess Widenberg
Uppgiften som sekreterare är vakant.

Ersättare:
Marie Bengtsson
Åke Bengtsson
Lena Brorsson
Ronnie Börjesson
Ruth Henriksson
Arne Johansson
Mats Jeppsson
Mats Persson
Svante Svensson

Hedersledamot: Ingolf Persson.
Presidium:
Leif Gustafsson, ordf., Lennart Nilsson v.ordf. ,Rune Svensson, kassör.
Bild & Ljudkommittén
Arne Johansson, Allan Jonasson.
Samlingsvårdare:
Allan Jonasson (s), Svante Svensson.
Revisorer:
Hans-Bertil Jönsson (s), Jan Lindsten ordinarie, Anna Martinsson och Siv Blomé ersättare.
Valberedning:
Saknades
Syföreningen:
Elvi Nilsson ordf, Lena Brorsson sekr.
Sammanträden
Styrelsen har haft 8 sammanträden. Därutöver har de olika kommittéerna haft möten.
Årsmöte
Föreningen höll sitt årsmöte i Stålagården den 17 februari 2011.

Antal medlemmar
Föreningen har under året haft 301 medlemmar vilket är en minskning med 9 medlemmar i
förhållande till 2010.
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Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 100 kronor per person och år.
Gåvor
Föreningen har till samlingarna mottagit böcker, foton, videoband, allmogeföremål mm,
men också pengagåvor från många medlemmar. För gåvorna framförs här ett stort tack.
Verksamhet
Genomförd verksamhet
10 mar
26 apr
12 maj
14 maj
19 maj
28 maj
21 jun
17 juli
18 aug
3 sep
29 sep
13 okt
13 nov
Våren och hösten

Föredrag av bokhandlare Johnny Karlsson
Städkväll vid Rue bro
Arbetskväll på Stålagården
Loppmarknad
Kvällsutfärd till Jämshögs hembygdsmuseum
Öppet hus med tipsrunda och musik o byggande av Skiegäre
Musik i sommarkväll. Karlshamns musikkår
Höhässjning och utställning av veterantraktorer och räfsor
Kvällsutflykt till Gränums bränneri
Höstmarknad
Arbetskväll på Stålagården
Musikkväll med musikgruppen ”3 G med Roffe”
Vi stöpte adventsljus
Studiecirklar om Mörrums historia

Föreningen medverkade tillsammans med övriga Hembygdsföreningar i kommunen i
Kulturnatten i Karlshamn den 1 oktober.
Trivselpromenader har genomförts på torsdagsförmiddagar och damernas syförening har varit
samlade i Stålagården på kvällen 1:a torsdagen i varje månad
Alla arrangemangen har varit uppskattade och välbesökta. Flera av arrangemangen besöktes av
mellan 100 och 200 personer. Vid arrangemangen den 28 maj byggdes skiegäret runt
båtsmansstugan färdigt.
Övriga program och arrangemang
Representanter från hembygdsföreningen har deltagit i olika informationsmöten rörande
föreningens verksamhetsområde.
Antal arrangemang och besökare i Stålagården.
Ett hundratal gånger under året har gården använts vid olika verksamheter, varav större delen
av den egna föreningen. Andra föreningar har också använt gården vid studieverksamhet mm.
Ca 2 700 personer har besökt Stålagården under året.
Stålagården har visats vid alla större aktiviteter men också för olika besöksgrupper.
Fastighets- och trädgårdsunderhåll
Ett antal föreningsmedlemmar har hjälpt till med trädgårdsskötsel, gräsklippning och övrig
tillsyn av Stålagården.
Kurser
Intresset för Mörrums historia är stort och studiecirklar om denna har liksom under 2010
genomförts under 2011 men med nya deltagare.
Studiecirkeln i Byforskning mot Vekerum-Hästaryd som påbörjades under 2010 har fortsatt
också under 2011.

Försäljning av böcker och filmer
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Försäljning av böckerna ”100 år i Mörrum” och ”Galleryda och Kråketorp genom tiderna” har
gått bra, liksom kyrkogårdsvandringarnafilmerna som spelades in 2010
Samarbete med Vuxenskolan
Hembygdsföreningen är medlem i studieförbundet Vuxenskolan och samarbetar i sina
aktiviteter, såväl i föredrag som i studiecirklar, med denna.
Hemsida
På hemsidan hemsidan presenteras föreningens verksamhet, men där finns också historisk
Dokumentation, ett bildgalleri, information om böcker som kan köpas genom föreningen mm.
Hemsidan heter www.morrumshembygdsforening.se.
Övrigt
Hembygdsföreningen tillhör Blekinge Hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund.
Föreningen är också ansluten till Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. För en låg årskostnad har man
där möjlighet att förvara värdefulla handlingar på ett säkert sätt. Föreningen har deponerat cirka
2 hyllmeter äldre handlingar, protokoll och böcker, både från den egna föreningen och från
andra som skänkts hit. Förteckning över deponerat finns i pappersform på Stålagården men
också tillgänglig på Blekingearkivet över Internet.
Då det gäller föreningens ekonomi vill vi hänvisa till den ekonomiska rapporten.
Slutord
Det sextioandra verksamhetsåret kan läggas till handlingarna, ett år som likt tidigare år präglats
av stor verksamhet med många välbesökta arrangemang. Föreningen har fått ekonomiskt stöd
från Kulturnämnden i Karlshamns kommun, vilket vi tacksamt noterar.
Med tack för förtroendet styrelsen haft att leda Mörrums Hembygds- och Fornminnesförenings
verksamhet under 2011 överlämnas verksamhetsberättelsen till årsmötet.
Mörrum i februari 2012
Styrelsen

