Verksamhetsberättelse för
Ardre sockenförening 2017

Styrelsen för Ardre Sockenförening får e4er avslutat verksamhetsår avge följande berä=else:

Inledning:
Sockenföreningens verksamhet under 2017 har Cll si= innehåll löpt på i stora drag som
föregående år. Vi har ha4 e= ganska omfa=ande program med både fortlöpande akCviteter
som arbetet med sojdet, underhåll av bygdegården och digitaliseringen av bilder och
dokument Cll ”Bygdeband”samt e= kalendarium med enskilda programpunkter som
ﬁlmkvällar, strandstädning, midsommarfest och bakluckeloppis. Vi har även ha4 glädjen a=
presentera två teaterprodukConer: Ardre-Ljugarnteatern har i samarbete med
sockenföreningen spelat pjäsen ”Hamntrubbel” vid 11 Cllfällen, vilken mö= e= enormt
gensvar och lockat drygt 1000 personer a= komma och se föreställningen i bygdegården. Vi
hade också e= uppska=at gästspel av Länsteatern med föreställningen ”Bä=re begagnat”.
Processen med a= utveckla föreningen och hi=a en opCmal struktur för a= främja
delakCghet bland medlemmarna har fortsa=. Styrelsen föreslår a= en ny dialog och
utvärdering av föreningens struktur och verksamhet iniCeras på årsmötet.
För a= öka antalet deltagare vid våra medlemsmöten har vi förutom sedvanliga
diskussionsmöten under hösten också bjudit in Cll möten med olika teman och gäster. De=a
har varit mycket uppska=at och är något vi planerar fortsä=a med under kommande
verksamhetsår.
Under året har båda de två irakiska asylsökande familjer som Cllfälligt bo= i socknen
glädjande nog få= permanenta uppehållsCllstånd. De bor kvar på Gotland, nu i Etelhem och
Hemse. Stort tack Cll alla sockenbor som bidragit Cll a= de få= en så ﬁn start i si= nya
hemland!

Styrelsens arbete:
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Anna-Lena Sundlin, ordförande, Jan-Peter Tingström,
kassör, Ida Björkman, sekreterare, samt Karin Pe=ersson, Ragnar Olofsson, Agneta Dahlberg,
Lars Olsson och Jan-Olof Hasselborn som samordnare för de fem kommi=éerna.
Styrelsens funkCon är a= vara sammanhållande länk och skapa överblick över de olika
verksamheter som pågår inom föreningen samt föreningens ekonomi.
Styrelsen har sammanträ= vid 9 Cllfällen under året, ca en gång per månad. Vi har också
bjudit in Cll fyra medlemsmöten, 27/5, 24/7, 29/10 samt 12/12.

Kommittéernas arbete:
De konkreta akCviteterna inom föreningen sker genom kommi=éerna. Två av kommi=éerna,
bygdegårdskommi=én och sojdeskommi=én, består av grupper med fasta medlemmar
medan övriga kommi=éer mer fungerar genom a= enskilda personer eller mindre
grupperingar gör insatser inom kommi=éns område. Här följer en övergripande beskrivning
av verksamheten inom de olika kommi=éerna under året:
- ”Fram(d och utveckling”
Arbetet med u`ormningen av hemsidan www.ardre.nu har fortgå=, liksom sorteringen
mellan olika informaConskanaler. AmbiConen är a= samla all basal informaCon om
föreningen på e= ställe, lä= a= söka för alla medlemmar.
Olika möjligheter för a= u`orma en digital karta över socknen har undersökts med hjälp av
Andreas OxensCerna. Man har även prövat en app för de=a ändamål. Tanken är a= göra det
lä= och roligt a= navigera i Ardre och få Cllgång Cll informaCon om sevärdheter på vägen.
Föreningen har varit representerad vid olika möten kring Östergarnslandets fortsa=a
utveckling uCfrån den fördjupade översiktsplanen 2025, en process som kommer a=
fortsä=a under 2018.
- ”Evenemang”
Även de=a år har arbetet framför allt fokuserat på a= se Cll a= beﬁntliga evenemang har
kunnat komma Cll stånd. Mycket av arbetet har handlat om a= se Cll a= det funnits
Cllräckligt med folk som kunnat hjälpa Cll vid genomförandet.
Förutom tradiConella evenemang som midsommarfest och grö`est har man genomfört en
lyckad bakluckeloppis och tagit emot gästspel av Länsteatern.
Filmkvällarna har också fortsa= med totalt 11 ﬁlmer på olika teman.

- ”Bygdegården”
Kommi=én har arbetat för a= kunna hålla igång den löpande verksamheten, underhåll och
uthyrning på e= smidigt sä=. Man har investerat i e= ny= brunnslock, köpt in nya termosar,
bryggare och diverse annan utrustning Cll köket. Man har även gjort diverse reparaConer och
förbä=ringar utvändigt, bland annat byggt trappor Cll arkivbod och bastu och sa= tak över
dessa. Arbets- och städdagar har också genomförts.
Arbete med a= få Cll en fungerande hörselslinga och ljudanläggning har påbörjats. Då
slingförstärkaren Cll hörselslingan i bygdegården är för gammal behöver en ny anläggning
inköpas. Olika alternaCv undersöks.
Bygdegården har varit uthyrd 13 gånger under året och har använts Cll egna arrangemang 66
gånger.
Bastun har fortsa= en trogen skara badande.
- ”Bevara och vårda”
Arkivgruppen har fortsa= det omfa=ande arbetet med a= digitalisera foton och dokument
från Ardres historia och lägga in dem i den digitala plaiormen ”Bygdeband”
www.bygdeband.se . Bland annat ﬁnns nu alla skolfoton från 1947-1989 inlagda. I samband
med e= medlemsmöte var det också e= mycket uppska=at ”öppet hus” i arkivboden med en
ﬁn utställning av utvalda delar från samlingarna.
Sockenföreningen har få= utmärkelse för god ängsvård från Ängsvårdskommi=én. Fagningen
i Mulvalds änge genomfördes med hjälp av elever från Wisbygymnasiet, något som
förhoppningsvis kan fortsä=a även kommande år.
Ardrestenen har restaurerats av Christer Benskiöld och är nu i ﬁnt skick.
Vår ansökan om bidrag Cll röjning och tunsä=ning vid kastalen blev beviljad av Länsstyrelsen
och arbetet har genomförts med hjälp av Gotlands Skog och Miljö. Däre4er har marken
betats av Ove Anderssons lamm.
En ny ansökan gällande bidrag Cll tunsä=ning vid kämpgraven har skickats in Cll
Länsstyrelsen och vi avvaktar svar.
- ”Sojdet”
Arbetet med förberdelser och genomförande av sojdesbränning har genomförts
tradiConsenligt under året. Gruppen har träﬀats varje onsdagförmiddag under vinterhalvåret
och själva sojdesbränningen genomfördes under en knapp vecka i början av juli. I år gav
sojdet 685 liter tjära och 80 l tjärva=en.

Under årets sojdesbränning u`ördes omfa=ande provtagning ihop med Gotlands Museum.
Temperaturen mä=es konCnuerligt i sojdet på fyra olika ställen. På varje spann togs
temperaturen på tjäran samt e= prov på tjärans kvalitet. Provtagningen u`ördes för a= få
fram vid vilken temperatur den bästa tjäran Cllverkades. Under 2018 kommer samma typ av
provtagning a= ske.
Representanter från sojdeskommi=én har deltagit i e= givande seminarium med Nordic Tar
Network i Östergarn. Monica Syversen har rest Cll Finland och bland annat besökt en
tjärfabrik där, något hon kommer a= berä=a om vid e= medlemsmöte under kommande år.

Aktiviteter:
Följande akCviteter har genomförts inom sockenföreningen under det gångna året:
24/2

Filmkväll Shanghai knights.

10/3

Filmkväll In good company.

24/3

Filmkväll No4ng Hill.

7/4,8/4,

Ardre-Ljugarn teatern ”Hamntrubbel” i Ardre Bygdegård.

9/4,13/4

- ’’ -

14/4, 17/4 - ’’ 21/4
21/4

Fagning vid Mullvalds änge
Filmkväll Den siste mohikanen.

5/5

Filmkväll Heartbreakers.

7/5

Strandstädning

19/5

Filmkväll Jane Austen book club.

20/5

Arbetsdag vid Ardre bygdegård

27/5

Medlemsmöte

10/6

Planering av midsommarﬁrande

22/6

”Ardrerullet” cykeltävling i vem som kan rulla längst

23/6

Midsommarfest

3/7

Iläggning vid Ardre Sojde

3/7

Sojdet tänds 18.00 Tjärbränning pågår i 4-5 dagar

15/7

Bakluckeloppis

18/7

Slå=er i Mullvalds änge

24/7

Medlemsmöte

1/9-3/9

Ardre-Ljugarn teatern ”Hamntrubbel” i Ardre bygdegård.

30/9

Arbetsdag vid bygdegården

6/10

Filmkväll Remember me.

11/10

Uppstart för sojdet kl 9.00 Varje onsdag fm under vinterhalvåret

26/10

Länsteatern i Ardre bygdegård ”Bä=re begagnat”

29/10

Medlemsmöte Tomas Carlsson beräJar om vinterns fåglar.

3/11

Filmkväll Familjen är värre.

17/11

Filmkväll Ondskan.

1/12

Filmkväll Life of Brian.

12/12

Medlemsmöte och glöggmingel Hunduppfödare i Ardre beräJar.

15/12

Filmkväll Den första dagen på resten av diJ liv.

6/1 2018

Grö`est

Vi tackar alla medlemmar för visat förtroende!
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