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sammankallande

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten

Medlemmar

2004:447, 2005:466, 2006:491, 2007:509, 2008:522, 2009:519 och 2010 :513

Årsmöte

På årsmötet den 20 mars deltog 33 medlemmar. Inga motioner hade inkommit. Yngve Andersson presenterade årets tema
”Singö i andra världskriget” och välkomnade författaren Erik Eriksson som engagerat berättade om den Singöanknutna
verklighetsbakgrunden till fjärde delen ”De svarta molnens tid” i sin romanserie från Grisslehamn.

Midsommarfirande

Skolan sålde kaffe, kakor och korv och hembygdsföreningen lotter och glass på årets största evenemang på Singö. Stången
kläddes och kom i luften varefter Jim Åkerstedts trio ledde dansen. Det var mycket folk, bra väder och fint organiserat.

Visningar

Visningarna av Mattsgården gick planenligt. Sammanlagt kom 298 betalande besökare. Årets TEMA ”Singö i andra
världskriget” presenterades med olika temata för varje visningsdag: ”Singös strategiska betydelse. Singö ingår i
Ålandsplanen.”, ”Roten befästs med alldeles nytt tungt artilleri och bombsäkra värn”, ”Livet för Singöborna under andra
världskriget”, ”Singös utsatta läge. Tyska trupper och vapen transporteras tätt intill Singö. Spioner och signalspaning” och
”Kustartilleriet efter kriget: Utveckling, avveckling och hembygdshistoria”.

Adventskaffe

Föreningens kaffebjudning efter högmässan 1:a advent lockade över 50 personer.

SIBERAK

Singö berättarakademi hade två träffar under året. Temata var ”Skrock – förr och nu” och ”Sällsamma möten, oväntade,
lustiga…”. Till den senare träffen kom 32 (rekordmånga) intresserade och lyssnade till och deltog i temat.

Rapport

Julen 1733 kom Singös första präst Johan Brolin på plats för att råda bot på framförda missförhållanden:
1 Det var lång väg till sockenkyrkan. Först farlig väg över vatten. Därefter 1-1½ mils väg på land.
2 Barn hade dött utan dop. Folk hade dött utan att få avlägga syndabekännelse och erhålla syndernas förlåtelse. Det
hade varit omöjligt att åka till präst i Häverö eller hämta präst till Singö på grund av vädret. Nyfödda barn hade
också dött av köld under vägen till kyrkan för dop.
3 Predikan i det lilla kapellet på Singö skedde inte i någon viss ordning, utan när det var lämpligt. När det hölls
gudstjänst på Singö var det tre personer från Singö som hämtade och återförde prästen med båt, ibland förenat med
stor livsfara.
4 Till Häverö orkade inte ålderstigna ta sig ”utan de måste ligga hemma såsom hedningar och ibland inte på 6 à 10
veckor få höra någon gudstjänst”. Många stora högtider bara försvann utan ett endaste gudsord, när det inte gick att
ta sig till Häverö kyrka.
Sommaren 2010 tog bl a hembygdsföreningens Yngve Andersson emot Brolins ättlingar som ordnat en släktträff. Vad
Yngve berättade om finns i en rapport i föreningens arkiv.

Hemsidan

hade 25 770 besök och 221 071 träffar vilket är en ökning med över 30 % sedan förra året. Årets stora nyhet var lanseringen
av Ingegerd Holmströms och Yngve Anderssons släktforskning som omfattar personer med Singöanknytning från 1600-talet
och framåt. Kerstin Wahlfort har digitaliserat forskningen så att den kan presenteras i en databas.

Gåvor

Anna-Stina Krieg (Hållinders på Fogdö) har generöst erbjudit föreningen att plocka redskap i gårdens sjöbod. Anna-Stina har
en mycket fin samling antika arbetskläder som föreningen får låna för utställningsändamål.
Medlemmar som skänker extra pengar i samband med inbetalningen av medlemsavgifterna fortsätter vara generösa. De
senaste fyra åren har det på detta sätt kommit in mer än vad ett års medlemsavgifter ger.

Mattsgården

Föreningen beviljades ett bidrag om 50 000 kr från länsstyrelsen för den fortsatta renoveringen av Mattsgårdens uthus.
Tyvärr kunde inte bidraget utnyttjas på grund av svårigheter att få tag på hantverkare. Föreningen har efter förfrågan fått
möjlighet att utnyttja bidraget även 2011. Renoveringen av stallet som påbörjades förra året tog ändå ett litet steg framåt
genom att byggnaden målades om.

Personalfest

Alla förtroendevalda och aktiva medlemmar samlades till en trevlig fest med middag i Mattsgården i mitten på november.

Arkiv

Två gårdar på Ellan (Mattssons och Davidssons) bytte under året ägare. Föreningen fick låna gårdsarkivet från Davidssons
för kopiering och tackar för det. Föreningen har lovats att på samma vis ta del av arkivet från Mattssons. Detta arkiv är
särskilt intressant eftersom det omfattar Ellans byarkiv.
Digitala kopior på dokumenten i Ingegärd Holmströms och Yngve Anderssons släktforskning har lagts i arkivet.

Produkter

Föreningens utbud av produkter till försäljning utökades under året med små laminerade serveringsbrickor med Singömotiv.
Dessa gav en god intäkt och tillverkningen ska utökas med nya motiv ur föreningens arkiv.

Singö Hembygdsförening
Kallelse till årsmöte 2011!
Lördag 26 mars 2011 kl 14:00 i församlingshuset
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Val av 2 justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut
och ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Val av 4 ordinarie styrelseledamöter och 2 ersättare på 2 år
Val av 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare
Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen
senast 1 vecka före årsmötet
Behandling av styrelsens förslag
Övriga frågor

Avslutning

KAFFE MED HEMBAKT – ÅROR
För underhållningen står

riksspelmannen Jim Åkerstedt

www.singo-fogdo.se och www.singo.dk
Stort och varmt tack till Er som genom medlemskap, gåvor och arbetsinsatser bidrar till
att bevara Singös kulturarv till kommande generationer
Ta med barn och barnbarn och bjud på glass på Mattsgården i sommar.
Öppet måndagar i juli och söndag 7:e aug 13-17
samt hantverksdagen lördag 9 juli 11-15
Meddela din EPOST adress!
Administration skulle bli både billigare och mindre arbetssam om styrelsen hade tillgång till medlemmarnas
e-postadresser. Motser därför tacksamt din e-postadress till inger@singo.dk

