Västra Frölunda Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för 2019

Den 31 december 2019 hade Västra Frölunda Hembygdsförening (VFH) 750 stycken
medlemmar, vilket innebär en ökning under året med fem medlemmar. VFH är ansluten till
både Göteborgs och Bohusläns Hembygdsförbund. Under året har styrelsen haft tio stycken
protokollförda möten och ett konstituerande möte. Styrelsen har under året bestått av följande
medlemmar
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VFH har under 2019 haft följande verksamhetTofta NordgårdI vår hembygdsgård med tillhörande museum har vi under året haft följande aktiviteter







Öppet hus vid fem olika tillfällen, tre på våren och två på hösten. Antalet besökare
varierar men som mest har vi haft ett 40-tal vid ett och samma tillfälle. Våra besökare
har tittat runt bland våra föremål och tagit en fika. En del av dem har haft med sig
fotografier och annat intressant material.
Besök av personer från Göteborgs Hembygdsförbund.
Besök av skolelever (åk 2) från Drakebergsskolan.
Husförhör, en tradition. I år var tyvärr antalet deltagare relativt få, endast fyra stycken.
Besök av Västra Frölunda pastorats kanslipersonal.
Tio stycken styrelsemöten och andra arbetsmöten.

Under hösten konstaterades att även oinbjudna besökare hälsat på. Ett inbrottsförsök
upptäcktes, men som tur är hade de inte lyckats att ta sig in. Polisanmälan gjordes.

PåvelundsstuganI en utav Västra Frölundas äldsta bevarade byggnader, Påvelundsstugan från 1700-talets mitt
har vi under året haft följande aktiviteter



Vårens våffelbak
Höstens brödbak
Besök av skolelever (åk 3) från Påvelundsskolan och Skäret

Både vid våffelbaket och brödbaket kom många besökare varav många barnfamiljer, vilket vi
tycker är mycket trevligt. Under hösten blåste ett intilliggande träd ner, vilket medförde ringa
skador på stugans tak. Detta är åtgärdat av stugans ägare HIGAB.
Föredrag och bildvisningar









Bildvisning i Frölunda kulturhus. I samband med detta såldes även våra skrifter.
Bildvisning på Högsbo bibliotek. Alla intresserade fick inte plats då det blev fullsatt.
Bildvisning i Flatåskyrkan.
Bildvisning i samband med Önnereds Egnahemsförenings 70-års jubileum.
Bildvisning i Opalkyrkan för PRO.
Bildvisning i Opalkyrkan för Opalkyrkan.
Bildvisning i samband med Julkaffe i Västra Frölunda församlingshem
Föredrag om räkfiskare i Tynnered av Bo Ranman och Torsten Hermansson i samband
med vårt årsmöte.
Föredrag om Långedrag och Charles ”Tjalls” Eriksson av Roy Johansson. Avhölls i
Roddföreningens lokal på Saltsskär som blev helt fullsatt.

KulturvandringarEtt trevligt inslag i vår verksamhet är de kulturvandringar som anordnas i intressanta
områden. Dessa har under året varit




Vässingsö och Ängholmen. Steve Palmqvist, uppvuxen på Ängholmen, guidade.
Påvelund. Gunnar Börgeson guidade runt Påvelundsberget.
Kannebäck – Ängås. Tore Haraldsson och Jan-Olov Andersson, båda uppvuxna i
området, guidade.
Önnered. Gunnar Börgeson guidade. Man hann bara med hälften av vad som var
planerat, så det blir en fortsättning under 2020.

Media




Vår grupp på Facebook, Västra Frölunda Hembygdsförening, har under året fått
många nya medlemmar. Drygt 1 100 personer följer inläggen i gruppen.
Vår hemsida, www.vfh.se, har under året omarbetats och uppdaterats till en
förhoppningsvis levande hemsida.
Årets skrift, Fler nedslag i Västra Frölundas historia, har getts ut som planerat.
Skriften innehöll en mix av berättelser och bilder från det gamla Västra Frölunda.

Övrigt














Bistått med fotografier till en utställning på Frölunda kulturhus.
Deltagit vid Göteborgsbokens dag vilken avhölls i Riksarkivets lokaler.
Haft en miniutställning samt bokförsäljning på Frölunda Torg.
Deltagit vid Valborgsfirande på Valeberget, Näset. Alla intäkter gick till NSKungdomssektion.
Deltagit vid Bohusläns Hembygdsförbunds årsstämma i Mollösund. I samband med
stämman tilldelades VFH ett hedersomnämnande för vår skrift ”Västra Frölundakartor genom tre sekel, en jämförande studie” (2018).
Genomfört den sedvanliga ”Bussresan” som i år gick till gamla ”Förläggargårdar” i
Västergötland.
Deltagit med bemanning av Bohusläns Hembygdsförbunds monter på Bokmässan.
Två ur styrelsen har deltagit på en endagarsutbildning i vård av metall och pappersföremål i museisamlingar.
Vi har fått in 430 stycken nya fotografier till vårt bildarkiv som skänkts eller låtit
kopieras av generösa människor.
Arrangerat Julkaffe med bildvisning i Västra Frölunda församlingshem. I samband
med detta delades de första exemplaren av årsskriften ut till våra medlemmar.
Delat ut årets skrift till våra medlemmar på Frölunda Torg.
Deltagit vid Tacksägelsegudstjänst i Västra Frölunda kyrka.
Köpt in en bärbar dator för vårt föreningsarbete samt nya kaffekokare till Tofta
Nordgård.

Tranered den 9 februari 2020

Tomas Johansson
sekreterare

