Verksamhetsberättelse för Spjutaretorpsbygdens kulturförening 2020
Året 2020 blev ett annorlunda år, så väl i världen men också för vår förening. På grund av
regeringens restriktioner valde vi att inte driva årets konstrunda utan avblåste den efter
gemensamt beslut av styrelsen.
På grund av läget i vår värld har vi inte haft de sedvanliga styrelsemötena utan samverkat via
olika medier och hållit kontakt med våra medlemmar och intressenter.
Men trots detta har aktiviteten har varit stor i föreningen.
21 januari föreläste Marianna Agetorp om den gamla forntiden i Spjutaretorp från 1500-tal
och fram till våra dagar i Häradsbäcks nya mötesplats- Café Linnea.
Kvällen var mycket välbesökt.
1 februari deltog fyra av föreningens medlemmar i föreningslördag på Älmhults bibliotek.
Där berättade vi om vår konstrunda och vad vi gör för att lyfta bygden.
Det planerade styrelsemötet och årsmötet 9 april ställdes in.
Den planerade Konst- och kulturrundan under Kristi himmelfärdshelgen 20–23
ställdes in.
Vårt årsmöte senarelades till 23 maj. Föreningens medlemmar samlades då utomhus vid
Stures Grillplats.
På pingstafton den 30 maj samlades föreningsmedlemmar som kunde för att bära virke till
nya bron vid Grytehall och Grytesundsbrons första stomme blev klart. Anders Agetorp har
under många kvällar i kamp mot knott och myggor förfärdigat bron. Marianna Agetorp och
flera medlemmar har hjälpts åt att dra upp och röja stig för Norra Grytsjörundan.
Under året var också Leif Birch oss behjälplig med att upprätta en karta över vår påbörjade
vandringsled den vi kallat Norra grytsjörundan – runt Norra grytsjön och där Grytesundsbron
är en viktig förutsättning, för att knyta den befintliga Södra Grytleden med föreningen nya
vandringsled. Vi är mycket glada för hans hjälp och han har också tagit ut gps-koordinaterna.
Också i år har Lydia förskönat vår Vägvätte med både munskydd, midsommarkrans och röd
tomteluva med ledslinga vid olika tider på året till alla vägfarares glädje.
Föreningen är också tacksamma för att markägarna Anders och Elisabeth Augustsson och
Birgitta Augustsson bebor fastigheterna har gett sitt bifall och hjälpt till att iordningställa
bron. Mycket arbete kvarstår dock innan leden kan användas av fler. Föreningen är också
tacksamma för bidraget från Sparbankstiftelsen Eken för material till bron.
År 2020 avslutades med att fem av föreningens medlemmar ställde ut på Julmys på
Stensjöäng den 5 dec. Många av våra medlemmar mötte också upp och kommersen var
livlig. Aldrig har vi tidigare dragit så många besökare till ett enskilt evenemang. Vi
uppskattar besöksantalet till 300 personer. Förutom försäljning av konst, hantverk, böcker,
glögg, mathantverk, smide mm ordnades Tomtesmyg för barnen. På två olika platser fanns
eld för de som tagit med sig grillmat och matsäck.
Detta kommer att bli ett återkommande evenemang/julmässa – men under namnet
Midvintermys.
Genom de olika sociala medierna håller föreningens medlemmar sig väl underrättade om
hur vi kan ha glädje av varandra, stärka och utveckla bygden.
Vid tangentbordet. Marianna Agetorp Ordförande 2021-03-25

