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Torsdagen den 8 mars klockan 18.00 på biblioteket
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det fika och fralla.
Claes-Göran Olson tar med nyckelharpan och berättar Boxholmsminnen
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Föreningen Krafttagets styrelse 2017:
Gunilla Kindberg
Johan Birath, ordförande
Kerstin Andersson
Klas Johansson, sekreterare (även webbmaster)
Sonia Södergren
Per Olov Tureson, kassör
Jakob Johansson
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Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Godkännande av kallelse och dagordning.
Val av två justeringsmän.
Godkännande av verksamhetsberättelse för 2017.
Godkännande av resultat- och balansräkning.
Godkännande av revisorns berättelse angående styrelsens förvaltning under
det gångna verksamhetsåret.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
Förslag om stadgeändring där intern revisor utgår och att endast revisor och
revisorssuppleant väljs i framtiden.
Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Val av halva antalet ledamöter (tre stycken) i styrelsen för en tid av två år.
Val av Valberedning.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Förslag till verksamhet för 2018.
Medlemsavgiften
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

________________________________________________________________________________

Förslag på verksamhetsplan för 2018
 Söndagsturerna säsongen 2017-2018 pågår och avslutas den 11 mars
 En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening
och Boxholms Orienteringsklubb i vår, datumet blir onsdagen den 23 maj. Tanken är att
häradsprofossens bostad Wigersberg på allmänningen ska få en minnesskylt. Det finns en del
att berätta om Wigersberg och därför nöjer vi oss med att endast skylta denna stuga.
 Vintern 2018-2019 återkommer antagligen Söndagsturerna, det är ju Föreningen Krafttaget
och Boxholms Orienteringsklubb som står bakom dessa arrangemang.
 Hemsidan ska fortsätta att hållas aktuell; www.krafttaget.com. Ibland läggs nytt material in.
Tanken på en omgörning av sidan ligger på is men kan bli aktuellt om tid medges..
 Föreningen Krafttagets grupp på Facebook kommer självklart att finnas kvar och bevakas,
främst av administratörerna Klas Johansson och Mikael Lüddeckens Persson.
 Projektet ”Sjumilasteg mot lyckan”, det vill säga filmen om Skogs-Sara fortskrider under
året. Filmen ska vara klar till hösten.
 Om möjlighet och intresse finns kommer Föreningen Krafttaget att vara representerat på
någon Kulturarvsdag under året.
 Föreningen Krafttaget har varit med i Boxholmsmästerskapet i frågesport vid flera tillfällen
på senare år och med blandat resultat. Föreningen kommer till start även i år och laget
representeras av Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-Göran Olson. Datumet är
den 17 mars.
 Digitaliseringen av Inge Strands material fortsätter av Gorren Karlsson då tid och lust finns.
 Kanske kan någon torpvandring eller annan aktivitet komma till stånd under året. Finns
intresse av någon att arrangera detta så är det välkommet.

Verksamhetsberättelse för 2017
 Söndagsturer säsongen 2016-2017
Den 27 november startade säsongen, men det kom att bli ett uppehåll över jul och nyår.
Gen Larsson var först ut att ta på högtalarvästen på det nya året och därefter följde i tur
och ordning: Jens Sehlstedt, Johan Pettersson, Paul Håkansson, Kerstin Olefalk Palm,
Therese Lindqvist, Ronny ”Bula” Samuelsson, Ola Florhed, Ann-Sofie Johansson och
Johan Birath. Det var en vinter med väldigt lite nederbörd så alla ”turer” kunde
genomföras som planerat. Intresset var mycket bra, några söndagar kom en publik på
runt 60 personer. Men i ärlighetens namn är det inte riktigt lika mycket folk på
Söndagsturerna som under toppåren för några år sedan då det i regel kom mellan 70
och 80 personer söndag efter söndag. Men visst är det ändå ett väldigt bra intresse för
Söndagsturerna.
Söndagsturer säsongen 2017-2018
Som brukligt är numera startade en ny säsong med Söndagsturer upp den sista
söndagen i november, och det innebar den 26 november denna gång. Även denna
säsong kom det att bli ett uppehåll då julafton och nyårsafton inföll på söndagar. Fyra
Söndagsturer genomfördes innan uppehållet och huvudpersoner vid dessa turer var
Therese Précenth, Ingrid Baan De Loof, Ann-Sofie Johansson och Hugo Gustafsson.
För femte året i rad hade vi ett musikaliskt inslag vid den sista Söndagsturen innan
juluppehållet. Denna gång var det Hugo Gustafsson som sjöng och spelade gitarr, och
han gjorde det fantastiskt bra i kylan. Det var låtar av till exempel John Denver,
Creedence Clearwater Revival, Lasse Winnerbäck, Jonny Cash och Cornelis
Vreeswijk. Det passade riktigt bra intill elden i den snöklädda skogen. Dessutom fanns
tomten på plats, och för fjärde gången på raken hade vi tävlingen ”gissa tomten”.
Under tomtemunderingen fanns Claes-Göran Olson och först dragna rätta svar blev
Helena Frimodig. Hon fick en gräddost som pris, och Claes-Göran belönades med en
ost för sin tomteinsats.
 Torpmärkningen genomfördes onsdagen den 17 maj. Det var en dag då det regnade en
del på förmiddagen men på kvällen, då skyltarna kom på plats, var det uppehåll och det
var en riktigt skön majkväll.
Ljungby gamla tomt ligger knappt 500 meter norr om den nuvarande platsen. Platsen
granskades av arkeologer den 6 november 1981 och finns med på
Riksantikvarieämbetets sida "Fornsök". Där kan man läsa detta om platsen:
Bebyggelselämningar, belägna inom ett ca 160x80 m st (NNV-SSÖ) område, bestående
av 9 husgrunder. Av dessa har 4 eldstadsrester, 3 är sannolikt efter bostadshus och 1
efter smedja. Ett av boningshusen har varit en parstuga. I övrigt troligen ladugårdoch uthusgrunder. I områdets västra del är två dammanläggningar, delvis
kringgärdade av stenskoning. Tomtområdet begränsas av åker i syd och öst och delvis
i norr, samt av körväg i väst. Ljungby omnämnes första gången år 1321. (OAU).
Ljungby finns medtaget på äldre kartor: Arealavmätning 1708. Ljungby Bys Åker och
Ängdelning uti Ekeby socken 1766.
Ett tjogotal personer närvarade när kvällens första skylt kom på plats. Den sattes intill
den lilla grusvägen och på skylten står det ”Ute i hagen låg tidigare gården LJUNGBY.
Gården flyttades någon gång efter storskiftet 1766 till sin nuvarande plats”.

Dala gästgivaregård var nästa objekt som skyltades. I gården Dala bor Viktor Karlsson
och Therese Svensson och det är Therese som vi arrangörer haft kontakt med och
frågat om det var okej att sätta en skylt vid den före detta gästgivaregården. Skylten
hamnade ju tätt inpå parets bostad, gästgiveriet låg mellan bostadshuset och ett uthus. I
en bok som Kaj Källström skrivit och som heter Östgötska gästgivargårdar kan man
läsa om Dala Gästgiveri. Där står om en kungörelse den 7 maj 1879:
Att, inom Göstrings härad, Björke och Skärlunda gästgivargårdar må på så sätt
samtliga vederbörande tillstyrkt indragas, men däremot det jämväl väckta förslaget om
indragning av Dala och Hesters gästgivargårdar och, under förutsättning av bifall
därtill, om inrättande av en skjutsstation vid Boxholms järnvägsstation icke nu må
bifallas eller föranleda annan åtgärd, än att gästgivaregårdarna vid Dala och Hester
för framtiden må till skjutsstatiner förändras.
Vid året 1894 står följande:
Skjutsstationerna vid Dala och Hester har, som för allmänna samfärdseln inte vidare
behövliga, indragits från och med 1894 års ingång. I stället har en ny sådan inrättats
vid Boxholm i Ekeby socken.
Fikat plockades fram och kvällen var riktigt ljummen och skön och det gjorde att ingen
hade bråttom att dra sig hemåt. Vid Dala var det fler som bevittnade när stolpen med
skylt kom på plats jämfört med Ljungby, omkring 30 personer närvarade.
 Det är genom hemsidan och genom Facebookgruppen som Föreningen Krafttaget syns
allra mest! Facebookgruppen har i skrivande stund 814 medlemmar. Hemsidan hålls
hela tiden aktuell och där finns massor av historia bevarad, till exempel bilder,
tidningsurklipp, gamla intervjuer, filmer, kartor, beskrivningar av levnadsöden och
mycket, mycket mer. Efter varje Söndagstur läggs det in referat och bilder. Det går
också att lyssna på berättarna genom hemsidan.
 Föreningen var inblandad med restaureringen av hälsokällan i Österskogen. Vi tog
prov av vattnet (det ÄR tjänligt att dricka) och inbjöd till en invigning av hälsokällan,
den ägde rum den 22 maj. Intresset för invigningen var bra och publiken fick höra
Claes-Göran Olson spela nyckelharpa, P-O pratade om Vätterrosen och Skogs-Sara (i
form av Marianne Holmbom) dök upp.
 Föreningen blev kontaktad av Margaretha Sigbladh från Gnosjö vilket resulterade i att
Klas och Gorren träffade Margaretha och fick låna en mängd foton från Blåvikstrakten
för att digitalisera dessa bilder. De finns nu på hemsidan. Klas var även Margareta
behjälplig (främst med annonsering och affischering) då hon tog initiativ till en
föreläsning om Alfortsläkten i Blåviks kyrka, den ägde rum i somras.
 På initiativ av P-O Tureson har under hösten 2017 inspelningar kommit igång av en
film om Skogs-Sara. Det är Birgitta Wigforss som är filmens regissör, Kent Lamberg
heter filmaren och Ewa Carlsson medverkar som Skogs-Sara. Filmen har en budget på
400000 kronor. En stor del av pengarna har kommit in genom bidrag och fonder.
 Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes Göra Olson representerade Krafttaget
vid Boxholmsmästerskapet i frågesport. Placeringen blev dock blygsam.
 Göran ”Gorren” Karlsson har digitaliserat en del av Inge Strands samling av bilder som
föreningen erhållit. Mycket arbete återstår dock, men arbetet får ta den tid det tar.

