E,nåkers Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för är 2018
b

Ärsmötet 2018 hölls den I I mars. Styrelse under ärethar varit "KyrkKalle" Andersson (ordförande), Karin Larsson (vice ordftirande), Gösta
Persson (sekreterare), Inga Britt Andersson (kassör), Britt Marie BlidmoHedlund, Gun Britt Johansson, Björn Enlund, Bodil Persson och Iris
Rutström.
Genomftirdaarrangemang sedan forra årsmötet (om inte annat anges ägde
de rum på Hembygdsgården):
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Kristi Himmelftirds dag. Gökotta med gudstjänst.
28 maj Trefaldighetsafton, källdrickning vid Olsbo källa.
6juni Nationaldagen, kaffe- och kakkalas.
22juniMidsommarafton,midsommarfest.
23 juni Gudstjänst på Hembygdsgården kl 18, syforeningen bjöd på kaffe och
10 maj

Enåkers spelmän medverkade.
28juli Enakersdagen med marknad, underhållning av Jack and the Rippers. AnnCharlotte Lovdn talade med anledning av att foreningen ffllde 75 är. käff", ,råfflot
och 75-årstårta serverades.
18 november Julmarknad på Hembygdsgården. Atinakören medverkade med
julsånger.
Under Fest i Hebyveckan 22 juni-I juli var det kaffeservering och öppet i
Hantverksboden och Runstensmuseet hela veckan. Den26juni berättade Gösta
Persson om Enåkersbygden under 10000 år. Den 27 och 30 juni var det Ulldag med
kardning, spinning och nåltovning.
Under sommarsöndagarna(1016-2618) och i samband med andra arrangemang på
Hembygdsgården, var det kaffeservering och öppet i Runstensmuseet i Linbastun
samt ftirsäljning av lokalt hantverk i Persboboden.
26 april var städdag på Hembygdsgården.

Sammanlagthar mer än 1000 deltagare kommit
30-tal alrangemang under året.

till hembygdsföreningens

Under fredagskvällama hela sommaren har Runhällens Byalag haft
välbesökta hembygdsgillen på Hembygdsgårdens tun.
Medlemsavgiften har varit 50:- kr for familj och25:- for ensamstående.
Medlems antalet har uppgått ttll ca 220.
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Med anledning av attEU:s dataskyddsftirordning (GDPR) började gälla i
maj har styrelsen har antagit en dataskyddspolicy (integritetspolicy) fttr
foreningen.
b

Ytterligare fotografier har skannats in och tillftirts föreningens bildarkiv.
Föreningen har information om och vissa bilder från bygden på
www.bygdeband. se. Databasen tillhör Sveriges hembygdsförbund och är
öppen for alla. En genom gäng och revidering av ftireningens material på
Bygdeband har genomförts.
Olle Nilson utgav boken "Möt Enåker" under året och Gösta Persson har
sammanställt skriften "Enåkersbygden under 10 000 år".
Föreningen har från Lunda gärd som gåva ffitt en vagn (gigg), Vagnen
fcirvaras i kyrkstallama.

Linda S ilj a har skött ftiren i ngens hem si da (www.enakershembygdsgard

).

Enåkers hembygdsforening är medlem i Upplands fornminnesfiirening och
hembygdsftirbund och genom det även med i Sveriges hembygdsftirbund.
Hembygdsftireningen är också medlem i Västmanlands hembygdsförbund
och fomminnes forening.
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