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Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening lämnar härmed sin berättelse
för verksamhetsåret 2014.
Styrelse och funktionärer
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter:
Leif Gustafsson, ordf.
Lennart Nilsson, v. ordf.
Rune Svensson, kassör
Lars Jeppsson sekr.
Inger Nilsson, v. sekr.
Mats Jeppsson
Roy Johansson
Johnny Lennartsson
Bess Wídenberg

Ersättare:
Marie Bengtsson
Åke Bengtsson
Lena Brorsson
Ronnie Börjesson
Lars-Erik Ivarsson
Kaj Johansson
Mats Persson
Stellan Magnesjö
1 plats vakant

Hedersledamot: Ingolf Persson.
Presidium:
Leif Gustafsson, ordf., Lennart Nilsson v. ordf. Rune Svensson, kassör.
Samlingsvårdare:
Gunnar Jeppsson
Revisorer:
Hans-Bertil Jönsson, Jan Lindsten ordinarie, Jan-Anders Andersson och Evy Persson ersättare.
Valberedning:
Saknades
Syföreningen har under årets bytt namn till Stålagårdens trivselträff:
May-Britt Olsson ordf. Lena Brorsson sekr.
Sammanträden
Styrelsen har haft 7 sammanträden. Därutöver har olika kommittéerna haft möten.
Årsmöte
Föreningen höll sitt årsmöte i Stålagården den 13 februari 2014.
Antal medlemmar
Föreningen har under året haft 309 medlemmar vilket är en minskning med 9 medlemmar i
förhållande till 2013
Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 100 kronor per person och år.

Gåvor
Föreningen har till samlingarna mottagit böcker, foton, tavlor, allmogeföremål,
byggnadsmaterial, mm, men också pengagåvor från många medlemmar. För gåvorna framförs 2
här ett stort tack.
Verksamhet
Genomförd verksamhet
27 mars
Musikkväll med Ann-Christin o Leif Turesson o Göran Johansson
24 april
Arbetskväll på Stålagården
6 maj
Prova-på-dag för Mörrums skolas femteklassare
27 april
Gökotta och städning vid Rue bro
22 maj
Utfärd till Lycke lasta och Öllesjön
1 juni
Stålagården öppnade för säsongen med musik, utställningar o loppmarknad
17 juni
Musik i sommarkväll, konsert av Karlshamns musikkår
25 o 26 juni Föredrag av Arne Tenland.”Dialekter o talesätt i Mörrum”,
29 juni
Höhässjning och veterantraktorer. Utställningar
17 aug i
Byavandring i Södra Mörrum o i Elleholm
6 september Höstmarknad
27 september Arbetskväll på Stålagården
16 oktober
Föredrag av Kaj Johansson. ”Mörrumsån förr o nu”
13 november Föredrag av Lars-Olof Hallberg ”Gammeldags äppelodling vid sjön Åsnen”
22 november Ljusstöpning
Utställningar och andra arrangemang
Som framgår av verksamhetsredovisningen har det under sommarsäsongen funnits olika
utställningar på Stålagården. Förutom den traditionella utställningen av veterantraktorer, har det
under hela säsongen funnits en utställning av korgar av allehanda slag. Utställningen var
sammanställd av samlingsvårdaren som också ordningsställt utställningslokal i Borgarlängan.
Vid ett par tillfällen visades också korgtillverkning samt olika näverarbeten.
En annan utställning som tilldrog sig stort intresse var en utställning med dokumentation av alla
poststationer som funnits i Blekinge. PRO:s sånggrupp medverkade vid säsongsöppningen med
ett sångprogram med Evert Taubes visor.
En studiecirkel om Mörrums historia som började under hösten 2013 avslutades våren 2014
Intresse för fler studiecirklar finns men ledare saknas.
Föreningen medverkade tillsammans med övriga Hembygdsföreningar i Karlshamns kommuns
Kulturföreningsdag den 30 augusti. Sparbanken i Karlshamn var medarrangör och de föreningar
som hade minst 10 deltagare i arrangemanget fick 2000 kronor i gåva av Sparbanken. Tack för
de pengarna.
Trivselpromenader har genomförts på torsdagsförmiddagar och damernas syförening har varit
samlade i Stålagården på kvällen 1:a torsdagen i varje månad
Föreningens arrangemang har varit uppskattade och välbesökta. Flera av utomhusarrangemangen besöktes av mellan 100 och 250 personer. Vid flera tillfällen räckte lokalerna inne i
Stålagården inte till för alla som velat vara med.
Representanter från hembygdsföreningen har deltagit i olika informationsmöten rörande
föreningens verksamhetsområde.
Samarbete med skolan
Samarbetet med Mörrums skola har fortsatt och alla skolan femteklassare har som munder
tidigare år varit på Stålagården för att prova på olika gamla hantverksyrken. Prova på dagen har

föregåtts av att ordföranden och kassören träffat klasserna på skolan och berättat om och visat
bilder från Mörrum och Stålagården i gamla tider. Under året har också alla andraklassarna
varit på Stålagården och fått en kort information om Mörrums och Stålagårdens historia. Det är3
också glädjande att hembygdsföreningen fått träffa alla Norrevångskolans lärare på Stålagården
för att också för dem berätta om Mörrums historia.
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 2500 personer har besökt Stålagården under året.
Stålagården har visats vid alla större aktiviteter men också för olika besöksgrupper.
Fastighets- och trädgårdsunderhåll
Den mesta skötseln av trädgården och gräsklippningen har utförts av föreningsmedlemmar.
Försäljning av böcker och filmer
Försäljningen av föreningens böcker, liksom försäljningen av Mörrums sockenfilm har gått
bra., Sockenfilmen överfördes till DVD i slutet av 2013. Böckerna har i huvudsak sålts vid
olika arrangemang medan sockenfilmen mest sålts av Mörrums färgaffär
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 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 sextiofjärde verksamhetsåret kan läggas till handlingarna, ett år som präglats av ovanligt
stor verksamhet med 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 2014 överlämnas verksamhetsberättelsen till årsmötet.
Mörrum i januari 2015
Styrelsen

