
 

 

 

Verksamhetsberättelse för 

Ardre sockenförening  2018 

 

Styrelsen för Ardre Sockenförening får efter avslutat verksamhetsår avge följande berättelse: 

Inledning:  
Sockenföreningens verksamhet under 2018 har till sitt innehåll löpt på i stora drag som 

föregående år.  

Styrelsens uppdrag har varit att vara sammanhållande länk och skapa överblick över de olika 

verksamheter som pågår inom föreningen samt föreningens ekonomi. De konkreta 

aktiviteterna inom föreningen har genomförts genom de fem kommittéerna. 

I likhet med föregående år har två av kommittéerna, bygdegårdskommittén och 

sojdeskommittén, bestått av grupper med fasta medlemmar medan övriga kommittéer mer 

fungerat genom att enskilda personer eller mindre grupperingar gjort insatser inom 

kommitténs område. Samordnaren för respektive kommitté har fungerat som kontaktperson 

för initiativ och frågor inom området och som informationskanal till styrelsen. 

Arbetet med att utveckla delaktigheten bland medlemmarna inom föreningen har fortsatt 

under året. Efter förslag vid årsmötet har samtliga kommittéer bjudit in alla intresserade 

medlemmar till öppna informationsmöten för att berätta om sin verksamhet och fånga upp 

intresse och idéer. Att hitta former för delaktighet fortsätter dock vara en utmaning för 

föreningen. 

Styrelsens arbete:  
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Anna-Lena Sundlin, ordförande, Jan-Peter Tingström, 

kassör, Ida Björkman, sekreterare, samt Karin Pettersson, Simon Hägg, Agneta Dahlberg, Lars 

Olsson och Jan-Olof Hasselborn som samordnare för de fem kommittéerna.  

Styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen under året, ca en gång per månad. Protokoll från 

styrelsemötena har publicerats på hemsidan. 

 

Kommittéernas arbete: 
Här följer en övergripande beskrivning av verksamheten inom de olika kommittéerna under 

året: 
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- ”Framtid och utveckling”  

Arbetet med utformningen och uppdaterande av hemsidan www.ardre.nu har fortgått.  

Ett försök till att få socknens invånare att fotografera och dela med sig av vardagsbilder som 

har anknytning till Ardre genom att maila dom till bilder@ardre.nu för att sedan spara dom 

bästa bilderna i Arkivboden för framtiden. Det har inte kommit in så mycket bilder, men vi 

fortsätter även 2019 med detta och försöker utveckla och sprida det. 

Arbete med att märka upp Ardres sevärdheter  har förbättrats och en folder för 

”Skyltvandringen i Ardre” har lagts upp på hemsidan under Dokument. En del av målen har 

även lagts till i Google Maps som ”Historisk sevärdhet” resterande kommer att läggas till 

under 2019. 

Vi har deltagit i olika informationsmöten angående bildandet av utvecklingsbolaget 

Samverkan Ljugarn. Återstår att se vad som kommer hända med det under 2019. 

Föreningen har också varit representerad vid utformandet av lokal utvecklingsplan för 

Östergarnslandet. 

Simon Hägg har skrivit en text om Gunnfjauns kapell till Gotlands Hembygdsförbunds årsbok 

2019. 

- ”Evenemang”  

Även detta år har arbetet framför allt fokuserat på att se till att befintliga evenemang har 

kunnat komma till stånd. Den planerade bakluckeloppisen i juli fick tyvärr ställas in på grund 

av för få anmälda. 

Filmkvällarna har fortsatt med totalt 9 filmer under året. På grund av problem med 

filmprojektorn fick två filmvisningar under hösten ställas in.  

Vi har också arrangerat en fotbollspub och pubkväll med Dag Westling som spelade irländsk 

musik.  

- ”Bygdegården”  

Bygdegårdskomittén har under året bestått av Karin Pettersson, Ove Andersson, Rose-Marie 

Andersson och Kaj-Inge Nilsson. Karin har varit vaktmästare och Rose-Marie 

uthyrningsansvarig. 

 

Stora salen har varit uthyrd 4 ggr och lilla salen 3 ggr. 

Egna arrangemang och möten har varit vid 27 tillfällen, d.v.s. i genomsnitt ca 2 i månaden. 

Av egna möten nämnes sedvanlig grötfest, midsommarfirande och filmvisning 9 ggr med 

Paul Sundlin. Ardre-Ljugarnteatern har startat upp verksamhet igen under hösten. 

Året avslutades med ett luciatåg med ca 20 barn och 40 vuxna. 
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Under 2018 har bastun utnyttjats till ca 365 bad. 

Kaj-Inge Nilsson har renoverat ena gaveln på bastun. En del av köksväggen har också bytts 

ut. 

 

- ”Bevara och vårda”  

Arkivgruppen har även detta år fortsatt det omfattande arbetet med att digitalisera foton 

och dokument från Ardres historia och lägga in dem i den digitala plattformen ”Bygdeband” 

www.bygdeband.se  samt uppdatera inventarieförteckningen. Alla medlemmar uppmanas 

att lämna in historiskt material, för att berika och utöka sockenarkivet. Det finns ett stort 

intresse för området. Under midsommarfirandet kom över 40 intresserade besökare till 

arkivboden. 

Fagningen i Mulvalds änge genomfördes liksom föregående år med hjälp av elever från 

Wisbygymnasiet. Diskussionen om den framtida skötseln av änget har fortsatt. Lars Olsson 

har deltagit i möte med Länsstyrelsen och Stiftet angående en mer övergripande policy för 

ängsvården på Gotland.  

Strandstädningen genomfördes traditionsenligt i slutet av maj. Vi har avtal med 

Länsstyrelsen om detta och får årligen ersättning med 5 000 kr. 

Vi har svarat på en skrivelse angående utvidgning av naturreservatet vid Russvätar och 

tillstyrkt den nya skötselplanen.  

- ”Sojdet”  

Arbetet med förberdelser av sojdesbränning genomfördes traditionsenligt under året.  

Gruppen har träffats varje onsdagförmiddag under vinterhalvåret. Dessvärre fick 

sojdesbränningen ställas in på grund av den extrema torkan och man planerar att istället 

bränna under påsken 2019.  

Vid medlemsträffen i juni berättade Monica Syversen om sin resa till Finland och besöket på 

en tjärfabrik där.  

Aktiviteter: 
Följande aktiviteter har genomförts inom sockenföreningen under det gångna året: 

2/3 Filmkväll Our souls at night. 

16/3 Filmkväll Bröllop i Italien. 

5/4 Informationsträff Bevara-och vårda kommittén 

6/4 Filmkväll Broarna i Madison County 

9/4 Informationsträff i Ardre kyrka  

20/4 Filmkväll En andra chans 

27/4 Fagning i Mullvalds änge.             
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6/5 Informationsträff Evenemangskommittén 

12/5 Städdag i Bygdegården 

14-15/5 Seminarium om fetved 

17/5 Informationsträff Framtid-och utvecklingskommittén  

18/5 Filmkväll Sully. 

29/5 Strandstädning   

9/6   Planering av midsommarfirande  

 Informationsträff mrd Bygdegårdskommittén 

21/6 ”Ardrerullet” cykeltävling i vem som kan rulla längst 

22/6 Midsommarfest  

26/6 Medlemsmöte Monica Syversen berättar om sitt studiebesök i Finland  

7/7 Fotbollspub  

Medlemskväll med pub och irländsk musik med Dag Westling  

18/7 Slåtter i Mullvalds änge  . 

28/9 Filmkväll Spy game  

10/10 Filmkväll Alis bröllop. 

26/10 Filmkväll Medicinen. 

7/12 Filmkväll En fråga om smak. 

15/12 Medlemsmöte och glöggmingel med Luciatåg 

4/1 2019 Grötfest 

 

Vi tackar alla medlemmar för visat förtroende! 
Styrelsen för Ardre Sockenförening 

 

Anna-Lena Sundlin  Ida Björkman  Jan-Peter Tingström 

Ordförande   Sekreterare  Kassör 

 

Karin Pettersson  Jan-Olof Hasselborn Lars Olsson 

Bygdegården   Sojdet  Vårda och bevara 

 

Agneta Dahlberg  Simon Hägg  

Evenemang   Framtid och utveckling  


