
 

Bästa medlem i Järbo hembygdsförening!              

 

Detta år har varit annorlunda. Det är väl inte så att det inte kan bli 

värre men vi hoppas och tror att vi går mot ett bättre år. Även om vi 

inte i nuläget kan planera för hur det blir.  

Nåväl. Stängt Vinnsäter och inställda aktiviteter har medfört få, 

om några, kontakter med er medlemmar. Ni som är inne på vår 

Facebook-sida har sett att det trots allt hänt en del och ni har fått 

ögonblicksbilder från året på gården: 

Renoverade fönster 

Järbo friskolas potatisodling  

Grävarbeten 

Allmän skötsel som gräsklippning 

Försök till grävlingjakt (dock inte fotodokumenterad) 

Vissa aktiviteter har det blivit utomhus: vandring, musik, slåtter mm 

Och året avslutades med en fin rapport av tre studenter vid Göteborgs universitet – se hemsidan. 

 

Och inte minst, något som inte syns: planering inför framtiden. Vad skall det bli av vårt fina Vinnsäter, 

hur skall vi gemensamt kunna nå mål om ”att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv 

och föra detta vidare till kommande generationer”. Detta både bokstavligt och i tanken. 

Bifogat detta brev finns ett utkast till en visionär handlingsplan för Vinnsäter som ju är en stor del av 

föreningens verksamhet. Även om vi inte får glömma att Järbo Hembygdsförenings arbete även innebär 

andra värden som Soldattorpet vid Karolinerleden, Flygtornet (som vi inte vet riktigt vem som äger i 

nuläget), Vida blick på Storekullen och andra kulturhistoriska platser och företeelser – stadgarnas första 

paragraf, uppgiftsparagrafen, är mycket ambitiös. Men vi får hålla oss till det görbara med de resurser vi 

har. 

Tack vare stipendium från Dalslands sparbank och krisstöd från Statens Kulturråd har vi klarat att 

hålla ekonomin i balans under detta speciella år när vi inte haft kafé och aktiviteter under sommaren.  

Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår – dit vi bjuder in er medlemmar som samtalspartners och 

deltagare i aktiviteter. Och vi ser framåt mot bakugnen, smedjan, midsommar, musik, teater … 

Fortsätt vara en del av Järbo Hembygdsförening. Bjud gärna in andra att vara med. Vi står inför 

händelserika år där det finns plats för alla att vara med på ett hörn. 

Vi skickade inte ut någon anmodan om att betala medlemsavgiften 75 kr i somras eftersom det inte 

varit någon aktivitet – men vi i styrelsen har varit aktiva och ser gärna att du betalar in den tillsammans 

med avgiften för 2021. Läs bifogade Vision och var med om något spännande. 

Avgiften för 2021 är 125 kr. Avgiften för 2020 är 75 kr, totalt 200 kronor per person. Ange namn 

och mailadress när du betalar!  

Betala till bankgiro 5411-0721 eller swish 123 350 16 24. Använd gärna QR-

koden. 

Föreningen betalar 25 kr per/medlem och år till Dalslands hembygds- och 

fornminnesförbund. 

 

Vi i styrelsen önskar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 

 
Lisbet Rodin (ordförande)   Eva Fred (sekreterare)   Kerstin Aronsson (kassör)   Gunvor 

Johansson   Marianne Lagerqvist   Marianne Ågren (ersättare) 


