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Sammanträden och möten
Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året. Vid föreningens möten deltar
ledamöter, suppleanter och revisorer. Närvaron är hög, I snitt deltar 7 av de ordinarie
ledamöterna, totalt har 11-15 personer deltagit vid styrelsemötena. Möte har hållits alla
månader utom juli, sista mötet i december avslutades med julsmörgås. Föreningen har utöver
styrelsemöten haft två medlemsmöten och ett ordinarie årsmöte.
Medlemmar
Medlemsantalet 2019 uppgick till 293 medlemmar varav 25 ständiga medlemmar och 6
föreningar. Föreningen fick 6 nya medlemmar under året.
Gåvor och anslag
Föreningen har erhållit 10 000 kronor i årligt driftbidrag från kommunen. Många gåvor har
mottagits både till loppisförsäljning, för bevarande i våra utställningar och foton och
dokument till föreningens arkiv.
Ett särskilt tack vill vi rikta till alla våra sponsorer; Ica som skänker en delikatesskorg till våra
arrangemangs lotterier, våra ständiga sponsorer till fyrverkerier, Fricweld som sponsrade
inköpet av utemöbler, Bruksträdgårn och Växthuset som sponsrat med växter mm och
Spendrups som sponsrat med dricka.
Föreningen mottog en donation från en privatperson på 50 000 kronor.
Inköp/Investeringar och reparationer
Smärre investeringar och reparationer har skett kontinuerligt under året. Bland annat har en
vattenfelsbrytare installerats med stöd av medel från Örebro Läns Hembygdsförbund.
Toaletterna har renoverats och nya utemöbler har köpts in. Fönster har kittats och målats om,
en ny trapp och räcke har byggts vid entrén till logen.
Besök
Hembygdsgården har varit välbesökt under året, valborgsmässoafton, midsommarafton och
Hembygdsgårdarnas dag (kakdagen) hade flest besökande. Under resterande del av året
förekom sporadiska besök, bland annat har elever från Pihlskolan besökt arkivet, årskurs 3 var
på besök i juni och föreningen Skifsens Vänner har fått en guidad tur på Hembygdsgården.
I september var Hällefors Hembygdsförening värd för Hembygdsförbundets möte med länets
hembygdsföreningars ordföranden, totalt 12 personer deltog i ordförandeträffen.
Hällefors orienteringsklubb har tillsammans med PRO lånat hembygdsgården i samband med
veteranorientering.
I maj utförde fyra killar från Klockarhagskolans årskurs 8 ett Dagsverke åt föreningen, de
städade och putsade fönster. Föreningen betalade 100 kronor per elev till skolan.
Uthyrningar
Snickar-Persgården hyrs inte längre ut. Avtalet med Släktforskarklubben gällande hyra av del
av arkivet har gällt under hela året.
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Arkivet
Föreningen har tacksamt mottagit föremål, dokument och bilder från privatpersoner. Bland
annat har en mängd foton donerats efter fotografen Ove Karlsson och många
hembygdsdokument efter Olle Danielsson. Från Karin Vidén har 72 pärmar med
släktforskningsmaterial mottagits. Dessa bilder och dokument utgör en viktig del av
föreningens samlingar som finns bevarade i arkivet.
De stora volymerna med tidningslägg från Bergslagsposten som har förvarats i arkivet har
donerats till Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening.
Utställningar
I Snickar-Persgården finns glasmontrar där olika föremål ställs ut, under året har Curt
Löfgrens prissamling ställts ut samt virkade brudkronor. I Hökhöjdsladan finns permanenta
utställningar om Björnjägarn, Jonas Wenström, finska invandringen och Sven Rinman.
I Hedmansgården har skyltdockor klätts med klänningar och ställt ut, en samling med virkade
spetsar har också ställts ut.
Bemanning
Även om hembygdsgården har minskat sina öppettider under senare år finns representanter
från styrelsen på hembygdsgården varje vecka. Ordföranden tittar till Hembygdsgården
regelbundet, likaså föreningens stugfogdar. Arbetsdagar är inplanerade då de som kan och vill
samlas för att fixa i fastigheter och utemiljön. Arkivet bemannas varje tisdag med föreningens
arkivarier.
Årsmötet
Årsmötet genomfördes i mars i Finska föreningens lokal på Sikforsvägen, cirka 40 personer
deltog, mötet avslutades med kaffe och smörgås.

VERKSAMHETEN
Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt dock utan brasa och fyrverkeri på grund av
brandfaran. Vårtalare var kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg och Hällefors
kyrkokör sjöng vårsånger.
Midsommar
Dagen före midsommarafton samlades medlemmar för att löva midsommarstången.
Midsommaraftonen firades traditionsenligt med sång och dans som liksom barnteatern leddes
av Marita Stenström. Alla barn bjöds på festis och kakor efter dansen. Elever från
Kulturskolan stod för underhållningen.
På söndagen efter midsommardagen arrangerade Svenska Kyrkan en friluftsgudstjänst på
Hembygdsgården. Föreningen stod för kaffeserveringen.
Hembygdsgårdarnas dag
Hembygdsgårdarnas dag firades söndagen den 4 augusti med öppet hus, kakbordet, loppis och
underhållning av Christer Bergsten.
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Arkivens dag och Julmarknad
I samband med Arkivens dag i november arrangerade föreningen en julmarknad med
försäljning av loppis på logen och handarbeten i Snickarpersgården. I samarbete med
Släktforskarklubben hölls arkivet öppet, besökare hade möjlighet att bläddra i material och
släktforska. I Snickarpersgården var kaffeserveringen öppen.
Övriga aktiviteter
I samarbete med Hällefors kommun, Finska föreningen och Grythyttans Hembygdsförening
genomfördes en bussresa med besök på finnstigen och hembygdsgårdarna i Hällefors och
Grythyttan. Totalt deltog 58 personer
Under året har föreningens medlemmar deltagit i arbetsdagar och sydagar. Intresserade hade
möjlighet att delta i smärre renoveringsarbeten eller med tillverkning av handarbeten som
såldes vid föreningens arrangemang.
Ett arbetslag från Hällefors kommun har bistått föreningen med gräsklippning under
sommaren,
Lördagen den 4 maj storstädades i föreningens alla fastigheter, ca 10 medlemmar hjälpte till.
Dessa bjöds på en lätt lunch.
Hembygdsgårdens egen Loppis på logen har varit öppen en lördag i månaderna maj, juni, juli
och augusti och utöver det i den mån det funnits bemanning som kunnat sköta den.
Loppisförsäljningen har gått bra och utgör ett välkommet tillskott i föreningens kassa.
I maj arrangerades en utbildning för föreningens guider, guideansvarig höll i informationen.
I november bjöd förening på en höstfest. Alla som aktivt deltagit i föreningens arbete under
året bjöds in till en trevlig samvaro med mat och dryck i Finska föreningens lokal på
Sikforsvägen.
Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla som ideellt och med stort intresse för hembygden
stöttar och ställer upp för att förvalta våra samlingar och byggnader. Vi vill även rikta ett stort
tack till alla som tjänstgör vid föreningens aktiviteter, som bistått med underhållning, gåvor
och vinster till våra lotterier samt all annan hjälp vid våra arrangemang. Utan er vore vi
ingenting!

Hällefors den _________________________ 2020

Mats Nilsson

Åke Wikström

Ann Karlsson

Ann-Britt Borr

Silvy Bergström

Sven-Erik Eriksson
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Rolf Gustafsson

Arne Nordahl
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Christer Hedlund

Ett stort Tack till våra sponsorer
under 2019:

Mickes Skog & Trädgård
Kjellbergs Logistik & Teknik AB
Petterssons Skogstransporter AB
Festival Fyrverkerier
Fricweld
ICA Supermarket
Spendrups
Växthuset
Hällefors Bruksträdgård
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