
 
Singö Hembygdsförening  

Årsberättelse 2009 
 

Styrelseledamöter valda på 2 år  Valda på 1 år  
ordf Håkan Drevin - 2010    
v ordf Yngve Andersson - 2010  Revisorer  
kassör Inger Öhman - 2010  ord Kjell Eklund 
ord Kerstin Wahlfort          - 2010  ord Lennart Björk 
ord Ulrika Freiman - 2010  supp Lars Horwitz 
ord Åke Öhman - 2011    
ord Lilly-Marie Freiman - 2011    
ord Pia Johansson - 2011  Valberedning  
ord Sara Pettersson - 2011  Jan Svensson sammankallande 
supp Per Mjörnö - 2010  Agneta Brus  
supp Jarl Söderman - 2010  Cissie Bohlin  
supp Britta Andersson - 2011    
supp Lars Matsson - 2011 Styrelsen har haft 7 protokollförda möten 
 
Medlemmar 2004:447,  2005:466,   2006:491,  2007:509, 2008:522 och 2009:519 
Årsmöte På årsmötet den 21 mars deltog 29 medlemmar. Inga motioner hade inkommit 
Midsommar- 
firande 

Årets midsommarfirande fungerade bra och drog mycket folk. Richard Johansson, Thomas 
Pettersson, Per Söderman och Anders Bohman hjälpte till med stångresningen som tidigare 
varit ett problem men nu gick galant. Rebecka Herbring, Lovisa Hegart, Ebba Aleflod, 
Cajsa Söderman och Annie Söderman hjälpte till med ringlekarna och gav bra draghjälp åt 
spelmannen Jim Åkerstedt som ledde dansen. 

Visningar Visningarna av Mattsgården har gått planenligt. Fogdödagen besöktes av rekordartade 110 
personer.  Gunnar Söderlunds utställda fotografier blev mycket uppskattade. 

Adventskaffe Föreningens kaffebjudning 1:a advent lockade hela 50 personer 
Siberak  
 
Singö 
Berättar- 
akkademi 

 Även år 2009 hade Siberak 3 sammankomster spridda över året. Totalt hittills sedan starten 
har man haft 18 träffar och trots konkurrens med andra aktiviteter är besökarantalet stabilt. 
2009 års teman: 
8 feb Spioneri under kriget på Singö med omnejd. Berättare Jörgen Andersson.  Ett 
reprisprogram. 
10 maj Möten med original och originella personligheter 
6 sep Berättelser från havet Gästberättare Olle Häggroth 
Sammankomsterna äger alltid rum på söndagseftermiddagarna på hembygdsgården och de 
kostar ingenting. Deltagarna har eget fika. 
Du som aldrig deltagit gör ett besök i vår då berättar- och lyssnartemat är ”Skrock – Förr 
och nu?” Exakt tidpunkt meddelas senare. Erik Eriksson är den ständige gästen. 
 

Hemsida Hemsidan har haft 19615 besökare och 160 000 träffar!  
Hemsidan växer och  omfattar nu över 1400 filer. 

Gåvor Astrid Sjölander från Riten har generöst skänkt  en kopparkastrull, en saltgnugg och flera 
särkar 

Mattsgården Renoveringen av uthusen fortsatte under året så nu har stallet fått nytt tak. 
 

 
Meddela din EPOST adress! 

Administration skulle bli både billigare och mindre arbetssam om styrelsen hade tillgång till medlemmarnas 
e-post-adresser. Det vore därför fint om du skickade din e-post-adress till inger@singo.dk 
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