Fagereds Pastorats Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse
avseende 2020

Det gångna verksamhetsåret blev ett mycket annorlunda år. Ganska snart efter föreningens årsmöte i februari, drabbades även Sverige av den världsomspännande Corona-pandemin, vilket för vår del innebar att i princip alla planerade programaktiviteter fick ställas
in. Trots allt kunde följande arrangemang genomföras under sensommar och tidig höst.
I augusti blev det friluftsgudstjänst med Daniel Björck och Arne Bäckvall i Söderbergsparken i Källsjö.
Senare samma månad gjorde vi besök i Egnareds prästgård, där de nya ägarna Anders
Brorsson och Helena Blomljus visade upp den fantastiska trädgården och berättade om
sin verksamhet.
I början av september ordnades musikalisk utomhusteater med Anette Wallin och ReineJohansson i Söderbergsparken i Källsjö.”Mot okänt mål” var en verklighetsbaserad och
gripande historia om ett allmosehjon från Tölö i slutet av 1700-talet.
I mitten av månaden, en mycket regnig dag, gjordes en utflykt i egna bilar, till Kungsäter.
Där besökte vi kyrkan och hembygdsgården och fick fint mottagande med enastående
guidning.
En vacker dag i slutet av september samlades vi vid Gekås Camping, för en promenad
genom den delvis okända Gekåsbyn. I samband med detta fick Gerth Johansson motta
Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål med lagerkrans, för sin fotodokumentation av Ullareds samhälle. Nålen, blommor och diplom överlämnades av ordförande i Ätradalens
hembygdskrets, Ulla Rickardsson. Årets insamling till Världens barn vid detta tillfälle inbringade 1 000 kronor.
Styrelsen och skötselkommittén för Skatteböke har storstädat den nyrestaurerade stugan
samt röjt utanför, runt brunnen, i backen och åkerlapparna har slagits. En flat sten har
kommit upp på skorstenen för att förhindra att det regnar in. Föreningen har också stått
för grusning och viss förbättring av vägen till stugan.
Adas hus, och även uthuset, har fått en utvändig ansiktslyftning då det målats om under
sommaren. Inuti har elledningarna bytts ut.
Mycket tid och arbete har ägnats åt att justera nerlagda gravstenar på våra kyrkogårdar.
Arbetet med att försöka hitta gravrättsinnehavare till de gravar som saknar sådana, för att
på så sätt rädda kvar gravstenarna, har pågått oförtröttligt. Föreningen har blivit gravrättsinnehavare för systrarna Bexells grav i Ullared, Anna Johanna Johanssons i Fagered och
A J Hedins i Älvsered.
I slutet av året fick föreningen möjlighet att genom Falkenbergs Pastorat få QR-märka sex
gravar i Källsjö och tio i Älvsered. Det innebär att vi tagit fram historia om de som ligger i
gravarna, denna information har lästs in och via en QR-kod på en liten skylt vid gravstenen kan man med en smartphone läsa av koden och lyssna på en kort levnadsbeskrivning. Det går också bra att se och höra informationen via datorn genom att gå in på hemsidan kulturgravar.se
Detta kommer framöver även att göras i Fagered och Ullared.

Även i år bjöds det på kaﬀe i samband med gravsmyckningsdagen, om än under lite annorlunda former. I Fagered var det självservering i församlingshemmet och i Ullared blev
det kaﬀe på stående fot på kyrktrappan.
Den 64:e årgången av Krönika från Fagereds Pastorat har färdigställts och utkom som
vanligt till första advent. Den här gången åter i svart-vitt.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden, varav två digitala. Några
av möten har hållits utomhus och några i Adas hus. I anslutning till dessa har vi också avslutat studiecirkeln Säker föreningsgård och blivit diplomerade.
Medlemsantalet har tyvärr minskat ytterligare och den 31/12 2020 var antalet medlemmar
294.
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