Verksamhetsberättelse för Torpa Hembygdsförening år 2012
Torpa Hembygdsförening har under året haft 178 medlemmar.
Vid årsmötet den 3 februari med cirka fyrtio deltagare valdes MarieLouice Rosell, Martin Giertz, Tomas Jansson och Carolina Axelsson till
ordinarie styrelseledamöter för två år. Lena Skördeman, Lars Samuelsson
och Annika Wendt-Ahlström kvarstod. Till revisorer valdes AndersAndersson och Sven-Inge Karlsson och till revisorsuppleanter Harald
Peterson och Leif Gustafsson. df
Lena Skördeman valdes till ordförande för ett år.
Till kaffekommitté omvaldes Elisabeth Nilsson, Ann-Mari Samuelsson
och Carola Wiberg.
Arne Nilsson och Åke Ström omvaldes och Gillis Johansson nyvaldes att
utgöra arbetslag.
Hampus Rehn, SE Pettersson och Arne Nilsson omvaldes till
båtkommittén.
Lars Samuelsson valdes till länsmuseiombud.
Åke Gustafsson valdes till valberedare för tre år medan Kristina Bernhold
kvarstod för ett år och Conny Bodvik för två år.
Efter årsmötet följde ett framträdande av musikgruppen Oktaven.
Årets verksamhet
Den 7 mars visade Jan G Franzén sin nya och kritikerrosade film om
ångbåten Boxholm II. Skepparen Håkan Lif och eldaren Sven Olof
Sjöberg medverkade.
Stefan Gripe kunde den 18 april levandegöra sin kartläggning av
Karlslunds historia, med berättande, foton och teckningar.
Den 2 juni fick vi göra en trädgårdsvandring hos Iris och Sven Olof
Stenquist i Augustlund, tidigare Basarpetorp.
Midsommarveckan bjöd på lieslåtter på tisdagen, majstångsklädande på
torsdagen och på fredagen firande med levande musik, lekar kring stången
och en kaffeservering som de kyrkliga syföreningarna svarade för, liksom
kyrkan svarade för en kvällsandakt.
Den 25 juli gav Stefan Gripe på allmän begäran en repris på sin
framställning av Karlslund i ord och bild.
Vecka 31 genomfördes Sommarodden, och detta år var fredagens tävlingar

förlagda till Torpa med åtföljande attraktioner såsom musik av Elin BookIsaksson, servering och marknad. Torpas båda lag deltog.
Den 29 september hölls bakluckeloppis vid och i församlingshemmet.
Vädret var mycket ogynnsamt, men många besökare kunde räknas in.
Lars-Börje Jacobson berättade den 24 oktober om Fritjof Nilsson Piraten i
Ydre, och han återkommer i vår med ett urval bilder.
Den 25 november fick en grupp lära sig att gjuta ljus hos Marie-Louice
Rosell
En grupp har under året gått igenom föreningens arkiv i kyrkans källare och
fortsätter med att förteckna det som finns.
En annan grupp arbetar med den nya hemsidan som har adress torpa-ydrehembygd.se.
Programmet har vänt sig till människor med olika intressen och har givit
tillfälle till goda möten. Det är därför med tillfredsställelse vi förelägger
årsmötet denna verksamhetsberättelse.
Torpa den 8 februari 2013
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