Sjulsbergs skolhusförening

STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 190, 10 färre än 2011.
Styrelsen har under året bestått av Ulf Svensson, ordförande; kassörer Pär Eriksson och Jenny
Strandberg; Inger-Marit Österli, sekreterare samt ledamöterna Cecilia Lundell, Linda Dolk
Gybo. Suppleant har varit Kerstin Fredin.
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året.
Föreningen redovisar sin verksamhet på egen hemsida: www.sjulsberg.se . Vi kan
rekommendera alla medlemmar att där följa uppdateringar av våra arrangemang.
PUBAFTON. I år anordnades pubafton lördag den 15 januari. Arrangemanget var
välbesökt och då och då var det trångt i lokalen. Jörgen Westerlund och Magnus Bohm
sjöng och spelade gitarr, tillsammans och var för sig och fick förstärkning av Torbjörn
Dolk på ”låda”. Linda Dolk Gybo och Torbjörn Dolk tillsammans med Cissi Lundell och
Jon-Erik Bergqvist höll i trådarna. De fick assistans från Emma Nordebo Snygg och Erik
Snygg som hjälpte till med att ta emot inträde från 60-70 betalande gäster.
FASTLAGSRÄNNET. Skidrännet för barn har nu tagits upp igen och arrangerades den
19 februari. 16 barn deltog i rännet och belönades med målgångssemla, diplom och priser.
Jenny Strandberg och Linda Gybo Dolk höll i arrangemanget men många flera fick glädjen
av att ta i ett tag.
HUGGKURNSNAPPET gick traditionsenligt av stapeln den förste lördagen i mars.
Många dellbor ville prova fisklyckan. Den välbesökta pimpeltävlingen anordnades av
Linda Gybo Dolk och Torbjörn Dolk.
ÅRSMÖTET arrangerades söndagen den 1 april. 16 medlemmar deltog. Lena Tidblom
berättade engagerande om Rune Person och visade bilder bland annat från
sommarutställningen. Linda Dolk Gybo hade fixat det goda fikabrödet till kaffet.
UTESTÄDDAG. Den 28 april var det dags att vårstäda på Sjulsberg och 25 städsugna i
alla åldrar var på plats. Lena Tidblom överraskade med nygräddade bullar till fikat. Solen
sken från klarblå himmel och Olle Persson ordnade lunchen traditionsenligt med kolbullar.
VALBORGSMÄSSOFIRANDET den 30 april blev inte som vanligt. Olle Persson sålde
mycket korv och Festis men någon kase blev det aldrig på grund av den hårda vinden.
FÅGELEXKURSION anordnades onsdag den 23 maj och blev i år ett arrangemang i
samarbete med Naturskyddsföreningen. Många ville vara med på utflykten och hade mött
upp vid Bengt Perssons nya höloge i Duvnäs som var startpunkten. Som vanligt under
kunnig ledning av Stig Dahlfors.

GRILLAFTONEN den 16 juni, var lika trevlig och välbesökt som vanlig trots vädret som
inte var på arrangörernas sida. 40-50 medlemmar hade trotsat vädret för att få umgås och
smaka på arrangörernas goda grillmat. Som vanlig stod Olle och Anna-Lena Persson, John
och Birgitta Pålsson samt Roger och Barbro Eriksson bakom arrangemanget.
MIDSOMMARFIRANDET på Sjulsberg lockade i år drygt 50 stora och små deltagare.
Alla hjälptes åt att plocka blommor, samla björkris och klä midsommarstången. Fredrik
Persson fixade korv och bröd samt kaffe och bulle.
SURSTRÖMMINGSFESTEN anordnades i år den 17 augusti. 43 sugna gäster kom på
det här evenemanget. Suringen åts utomhus med påföljande servering av kaffe och bröd i
ateljén. Owe Norberg stod för underhållningen i form av allsång och snapsvisor. Som
vanligt var det Pär och Eva Eriksson samt Britt Engholm och Ulf Svensson som öppnade
burkar, kokade potatis och dukade fint.
GÅRDSVANDRING ordnades av Emma Nordebo Snygg den 3 september. Två gamla
gårdar besöktes, Gretes i Mora och Per-Hans i Fjärdsätter. Olle Eriksson visade också
huset (Per-Hans) invändigt och berättade lite om det. Kvällen avslutades i skolsalen där en
representant från Länsmuseet berättade om de gamla hälsingegårdarna till lite fika som
Emma fick hjälp med av Therese Blomdahl. 50-60 åhörare mötte upp på vandringen.
BERÄTTARKVÄLLEN den 22 november blev välbesökt, runt 35 åhörare. Marianne
Palmgren var inbjuden att berätta om uppbyggnaden av hälsovården i Hälsingland.
Därefter berättade Kjell Ekelöv om en ”storskojare” som hade kommit till bygden och lurat
båda den ena och andra av bygdens män bland annat med förfalskade pengar. Sören
Stenberg och Kerstin Fredin stod bakom arrangemanget.
LUCIA firades i år den 15 december. 50-60 små och stora hade hittat till vår skola för
arrangemanget som anordnades av Anna-Lena Persson och Doris Liinanki. Ett stort antal
barn intog podiet och bjöd på traditionella sånger under ledning av Doris Liinanki och
Fredrik Pålsson på gitarr. Som avslutning fick barnen vinterpyssla med Karin Fredin och
Emma Nordebo Snygg.
En bokcirkel träffas en gång per månad under ledning av Kerstin Fredin och Anne
Brügge. De 8-10 cirkeldeltagarna berättar för varandra om en bok de har läst. Sigrid
Combüchen, Ivar Lo-Johansson, Bodil Malmsten, Mark Levengood, Herman Hesse och
Thomas Mann är några av de lästa författarna 2012. Cirkeln, som i år höll till i
kommundelsbiblioteket, gjorde ett uppehåll under sommaren.
Många är de medlemmar som har besökt och använt vårt gym.
Underhåll och reparationer. I år har vi haft lite större utlägg. Bland annat till en ny
spis, ett föreningstält, en vattenberedare och nya radiatorer i en av uthyrningslägenheterna.
Lokalerna har vid 17 tillfällen upplåtits till privata fester och arrangemang. 11 gånger har
vi haft arrangemang i föreningens regi. Dessutom har vår lokal hyrts ut vid 9 tillfällen till
kursverksamhet och 2 gånger till vägmöten.

Styrelsen tackar för det engagemang som så många medlemmar visat
i sitt arbete för att få till stånd många och trevliga arrangemang.

Delsbo i mars 2013.
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