
Gnarps Hembygds- och fornminnesförenings 
verksamhetsberättelse för år 2018 

Antalet medlemmar vid årsskiftet 2018/19 var 242. 
 
Styrelsen har under året bestått av:  

 Bodil Östman, ordförande 

 Camilla Karlsson, kassör 

 Bertil Sundin, sekreterare 

 Alvar Bydén 

 Niclas Selin 

 Britt Åslin 

 Helena Andersson 
 
Suppleanter har varit: Kalle Broberg, Kia Larsen och Ann-Sofi Gunsth. 
 
Medlemmar i kommittéer enligt följande: 

 Fastighets-, fordons- och byggnadskommitté: Alvar Bydén (sammankallande), Martin Åslin, 
Ante Andersson, Niclas Selin och Johan Norling (de två sistnämnda ansvariga för fordon).  

 Festkommitté: Gun Östberg (sammankallande) och Yvonne Broberg. Reserv: Karin Jonsson. 

 Dräkt- och slöjdkommitté: Gunnel Östman (sammankallande) och Helena Hassel. 

 Studiekommitté: Bertil Sundin. 
 
Uthyrningsansvariga har under året varit Marianne Nordberg och Karin Jonsson. 
 
Ordinarie revisor: Lars Berggren. 
 
Revisorssuppleanter: Tore Wennman och Jimmy Nilsson. 
 
Valberedningen har bestått av Barbro Norlin (sammankallande) och Karin Mohlén. En plats vakant. 
 
Årsmötet hölls 22:e april på Blå Gården. Under året har föreningen haft 4 protokollförda 
styrelsemöten och ett medlemsmöte. 
 
Verksamheten har traditionsenligt bestått av bland annat: 

 Gökotta i samarbete med kyrkan vid Kristi Himmelsfärds dag 10/5 

 Ersmässfirande 18/5 med brasa, tal av Fredrik Strage, sång, frågeslinga, korv och kaffe 

 Midsommarfirande med dans kring stången och musik av Jonsälls, lotterier, ponnyridning, 
tombola, servering med mera. 

 Fyra spelkvällar på torsdagar under juli med spelmän och -kvinnor. 

 Sommaröppet med möjlighet till guidning och kaffeservering 26/6 till 2/8. 

 Musikkväll 4 augusti ”Tomas von Wachenfeldt spelar musik från Gnarp”  

 Hembygdsgårdarnas dag 5 augusti med öppet hus i alla byggnader, visning av brandmuseum, 
våra veteranfordon, servering med mera. 

 Surströmmingsfest för alla medlemmar 26 augusti med sång och musik av Käcken och 
Garefors. Vi tackar sommarens spelmän! 

 Medlemsmöte för alla medlemmar på hembygdsgården 12 september. 

 Den 20 september kom delar av Nordanstigs spelmanslag och övade och spelade på 
hembygdsgården. 



 ”En gammaldags jul” på hembygdsgården 9 december med visning av gamla julsaker och 
julpynt, försäljning av fika, tomte mm. 

 Ett stort TACK till alla som hjälper till att göra detta möjligt!  
 
Dessutom tillkommer:  

 Städdagar av hembygdsgården ute och inne vår och höst  

 Underhåll av byggnader och arbete med att installera en vattenmätare på Hembygdsgården 

 Uthyrning till seniordansarna under sommarens tisdagar  

 Uthyrning till festligheter, bröllop, släktträffar med mera 

 Sörfjärdens kulturstig har även i somras haft besökare som vandrat och tagit del av 
informationen på skyltar och i broschyrer 

 Utveckling av vår hemsida och Facebook-sida 

 Inventering och dokumentation 

 Programblad med information om föreningen och dess verksamhet 

 Samarbete med Nordanstigs Turistbyrå där vi visade på vandringsleder inom kommunen 6/6 

 Seger för föreningens lag i frågetävlingen ”Vem vet mest i Nordanstig”! 
 
Styrelsen vill härmed tacka alla som under året nedlagt hundratals timmar av ideellt arbete för 
föreningen. Vi hoppas att ni även fortsättningsvis vill bidra med ert kunnande och goda humör! 
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