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Föreningens första arrangemang för året var kretsens frågesport, i slutet av januari. Bosse 
Liljedahl underhöll med sång och dragspelsmusik. När tävlingen avslutades stod det klart 
att vårt lag vunnit säsongen och därmed kvalificerat sig till länsfinalen.

Årsmötet hölls i mitten av februari i Fridhemsgården. Åsa och Krister Wallin samt Berit 
Reis underhöll med ett fartfyllt folkmusikprogram. Efter arton år som ordförande hade Owe 
Caspersson avsagt sig omval, och avtackades med blommor och presentkort på en över-
raskning. Till ny ordförande valdes Inger Johansson. 

I slutet av mars gästades vi, i Källsjö bygdegård, av Smépôjka från Vallda. De bjöd på ett 
uppskattat program med gamla fina låtar, roliga historier och trevligt mellansnack. Till kaf-
fet serverades nygräddade våfflor med tillbehör.

Vid kulturkvällen i april, i Fagereds bygdegård, blev det publikrekord! 88 personer kom för 
att få se den andra, och sista, delen av vår hembygdsfilm. Owe Caspersson fick i sam-
band med detta också motta sin överraskning, en specialmålad minnestavla av Karl-Gösta 
Johansson.

En kylig kväll i slutet av maj ordnades kyrkogårdsvandring i Älvsered. Den leddes avTom-
my Persson från Stenshult, som också fick hjälp av flera deltagare. 

En riktigt varm dag i slutet av juli var det slåttergille på Skatteböke. Ett tjugotal personer 
som ställde upp med liar, sekatörer och räfsor, fick lyssna till Karlabandet under arbetet 
och bjöds på kaffe, smörgås och musikklurigheter efteråt.

Årets friluftsgudstjänst var förlagd till Furugårdens trädgård och innebar att många av de 
boende där kunde närvara. Komminister Ludvig Björck och kantor Agneta Wimert höll i 
gudstjänsten.

Höstprogrammet inleddes med en geologivandring utmed den av Gekås utsprängda vä-
gen i Ullared. Idén till denna uppskattade aktivitet kom från Uno Andersson i Gällared som 
engagerat geolog Inger Lundkvist från Vessigebro att leda och berätta om vad som kan 
utäsas ur bergen.

Den första oktober var det dags för boksläpp i Ullareds bygdegård. Nästan exakt fyra år 
har det tagit för den grupp om åtta personer som arbetat med boken Ullared - folk och 
bebyggelse. En uppslagsbok på drygt 500 sidor med presentation av alla gårdar, hus och 
torp och de som bott och verkat där, som också innehåller bland annat historik över kyrka, 
skolväsende och samhällsutveckling och dessutom är rikt illustrerad med både gamla 
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arkivbilder och nytagna foton. Cirka 250 personer minglade runt under dagen, fick lyssna 
till musik av Bosse Liljedahl och Owe Caspersson, titta på Gerth Johanssons bildspel och 
köpa böcker. 

I slutet av oktober ordnade vi ännu en kura-skymning-kväll i Adas hus. Temat för dagen 
var, lite väl tidigt, jul och jultraditioner. Med musik av Karlabandet, lite julaminnen, eld i 
öppna spisen och kaffe med hembakt dopp blev det en mysig kväll. Istället för inträde 
gjordes insamling för Världens Barn vilken i år inbringade 1 650 kronor.

I mitten av november hade vi bjudit in biologen Kill Persson från Gullbrandstorp till 
Fagereds bygdegård. På grund av en ”arrangörskrock” med pensionärsföreningen var det 
tyvärr mycket få som fick ta del av hans intressanta föredrag om ljunghedar och biologisk 
mångfald i Halland. 

Årets sista arrangemang hölls i Källsjö bygdegård i början av december och bjöd på ett 
julinspirerat musikprogram av Hasse Johansson och Gert Svensson från Veinge.

Föreningens verksamhet har under året präglats mycket av färdigställandet av Ullaredsbo-
ken, distribution och försäljning av densamma. 
Vi har också beställt och sålt brickor med vårt bonadsmotiv, vilka glädjande nog haft en 
strykande åtgång.
Vårt deltagande i frågesportfinalen i Edenberga i april blev tyvärr inte så lyckosamt, vi fick 
tio av totalt femton rätt.
Styrelsen har skickat yttrande till Falkenbergs kommun med anledning av Gekås utbygg-
nadsplaner, och framfört önskemål om bevarande och eventuell flytt av de rivningshotade 
gamla byggnaderna.
Under hösten har vi under några dagar arbetat med att sätta upp en ny trolagärdsgård vid 
Adas hus. 
Det har också utförts arbete i Skatteböke. Stugan är i stort behov av restaurering, golvet är 
ruttet, liksom delar av syllen, fönstren och viss panel, även taket behöver läggas om. För 
detta jobb har vi inför nästa år sökt bidrag hos Länsantikvarieämbetet, Jordbruksverket 
med stöd i landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Halland.

Den 61:e upplagan av Krönika från Fagereds pastorat utkom, precis som vanligt, lagom till 
första advent. 

Föreningen har under året haft tolv protokollförda sammanträden, varav två extra och ett 
arbetsmöte i Adas hus. Antalet medlemmar har minskat från föregående år och uppgick 
vid årsskiftet till 314.
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Fridhemsberg den 9 februari 2018

Inger Johansson Solveig Carlsson
ordförande sekreterare

Owe Caspersson Per-Olof Erlandsson
vice ordförande kassör

Sven-Åke Johansson Vanja Johansson

Carl-Axel Larsson
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