Sjulsbergs skolhusförening

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2010
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 228, 10 fler än 2009.
Styrelsen har under året bestått av Pär Eriksson, ordförande; Lars Engelbrekts, kassör; Ulf
Svensson, sekreterare samt ledamöterna Cecilia Lundell och Linda Gybo. Suppleanter har
varit Kerstin Fredin och Inger-Marit Österli.
Styrelsen har sammanträtt tre gånger.
Föreningen redovisar sin verksamhet på egen hemsida: www.sjulsberg.se . Vi kan
rekommendera alla medlemmar att där följa uppdateringar av våra arrangemang.
Årsmötet den 29 mars besöktes av 12 medlemmar. Efter de traditionella förhandlingarna såg de
församlade filmen ”Sånger och låtar från Hälsingland”, gjord av Erik Eriksson. Märtas bageri bjöd
på brödet till kaffet.

Den 24 april var det utestäddag på Sjulsberg. 17 medlemmar räfsade, brände torrt gräs,
storstädade boden, travade ved och lyfte ladan. Olle gräddade kolbullar som gav energi
efter mödan.
Under valborgsmässoaftonen värmde kasen ett stort antal besökare. Fler barnfamiljer än tidigare
besökte kasen. Olle Perssons varma korvar mättade.
Till den Irländska puben den 8 maj kom ca 55 personer och lyssnade till Highlanders. Lena och
Gunnar Eriksson, Annika Eriksdotter och Karin och Kenneth Sjögren stod bakom arrangemanget.
En god korvtallrik serverades.

I år var fågelexkursionen den 21 maj. Stig Dahlfors tog ett mindre antal deltagare till
Polskbacken vid Morasjön.
Ungefär 45 personer kom till en grillafton den 19 juni. Olle och Anna-Lena Persson stod för
arrangemanget och till sin hjälp hade de John och Birgitta Pålsson och Roger och Barbro Eriksson
som alla gjorde allt trevligt för gästerna.
Fredrik Persson fixade och donade inför årets midsommarfirande. Olle och Anna-Lena Persson
hjälpte till. Ca 40 unga och gamla trivdes denna vackra försommardag och dansade runt stången.
En sommarutställning med temat ”Det blomstrande rummet” arrangerades mellan den 7 och 15
augusti av Lena Tidblom med hjälp av Stina Jansson. Eva Ljungdahl ställde ut sina
blomsterakvareller och Lena Tidblom hade smyckat lokalen fantastiskt vackert med blommor och
blad. Som avslutning visade blomsterkonstnären Gunnar Kaj bilder från sin verksamhet.
Dessförinnan ledde han en workshop i blomstersmyckning.
Surströmmingsfesten var den 27 augusti i ateljén. Owe Norberg och Gunnar Eriksson spelade till
nubbevisor och allsång. Pär och Eva Eriksson, Britt Engholm och Ulf Svensson öppnade burkar
och kokade potatis till 30 gäster.

Årets vallvandring, den 19 september, gick till Sellbergsvallen och därefter till Nickelåsen
för upplevelse av den vackra vyn över Dellenbygden. Uppslutningen var mindre än

tidigare år men ett tiotal trivdes denna vackra höstdag och blev dessutom serverade
kolbullar av Olle Persson. Pär Eriksson hade planerat vandringen.
Det blev ingen innestäddag i år men Eva och Lena Eriksson har sorterat och märkt upp skåp och
hyllor i köket.
Berättarkvällen den 17 november var mer välbesökt än på länge. Åke Nygren gav sin personliga
version om mördaren Per Mathias Johansson-Knifs, alias Knivens leverne; en version som bröt
av mot andra på så sätt att Kniven här beskrevs som ett offer för olyckliga omständigheter. Sören
Stenberg och Kerstin Fredin stod för arrangemanget.

Vår skola var även i år välfylld vid luciafirandet. Ett stort antal barn intog podiet och bjöd
på traditionella sånger under ledning av Doris Liinanki och till musik Liss Ingela Larsson.
Anna-Lena Persson tillhörde också arrangörsgruppen.
72 personer, varav 45 barn, kom till julfrukost där det bl.a. serverades stora mängder
risgrynsgröt den 18 december. Linda och Torbjörn Dolk Gybo donade även detta år, så att
en trivsam julstämning infann sig. Naturligtvis kom tomten med julgodis.
"Heliga danser vid vintersolståndet" leddes som tidigare av Lilian Dieme den 22
december. Initiativtagare var Veena Grundström.
En bokcirkel träffas en gång per månad under ledning av Kerstin Fredin. De 7-9
cirkeldeltagarna berättar för varandra om en bok de har läst. Yoko Ogawa, Tomas
Tranströmer, Torgny Lindgren, Monica Braw och Sigrid Combüchen är några av de lästa
författarna 2010. Cirkeln, som i år höll till i kommundelsbiblioteket, gör ett uppehåll under
sommaren.
Köket är nu renoverat och ommålat. Olle och Johanna Persson har snickrat och Eva
Eriksson, Stina Jansson och Lena Eriksson har målat. Britt Engholm och Sigrid FrankBogatir städade. En restaurangdiskmaskin är installerad i köket. Ny kaffebryggare har
inhandlats. Lena Tidblom har vitmålat väggarna i ateljén och målat trapporna till både
ateljé och skolhus. Under försommaren blev det stopp i avloppet och rör är nu bytta
mellan hus och brunn under ledning av Olle Persson. Bengt Olskims grävde och Tommy
Lodén anlitades till rörmokeri.
Många är de medlemmar som har besökt och använt vårt gym.
Lokalerna har vid 17 tillfällen upplåtits till privata arrangemang. Dessutom har vår lokal hyrts
ut vid 16 tillfällen för blomsterkurser.
Styrelsen tackar för det engagemang som så många medlemmar visat i sitt arbete för att få till
stånd flera fina och trevliga arrangemang.
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