Verksamhetsberättelse
för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
under tiden 1 januari – 31 december 2014.
Styrelsen har haft följand utseende. Ordförande Anne-Sofie Olofsson, kassör Monica
Henriksson, sekreterare Majvor Habbe och övriga ledamöter Leif Andersson, Christer
Åström, Olle Wannberg och Roger Fransson.
Föreningen har haft 78 st betalande medlemmar, vilket är 7 fler än 2013.
Lokalen har under 2014 varit uthyrd 5 gånger.
Lördagen den 10 maj var det stora städ och fixardagen. Ett 15-tal morgonpigga människor
kom för att vårstäda och fixa till bygdegården. Vi skruvade ihop garderober, putsade fönster,
skruvade upp fläktar, räfsade trädgården, röjde sly, städade vedboden, fixade sista brädorna på
ytterklädseln och åt grillad ytterfile.
Ja vi fick gjort en hel del i glada vänners sällskap. Även golvet i stora rummet blev såpaskurat
med pigment vid ett senare tillfälle, vilket också var välbehövligt efter 8 år sedan det var nytt.
24 och 25 maj var natur- och kulturutflykten. Vi serverade våfflor och bjöd på Hälge Älg
teater. Lördagen bjöd på regn till och från hela dagen så det spelades teater inomhus.
Den 6 juni, nationaldagen till ära, så hade vi gökotta med som vanligt hemligt utflyktsmål.
Denna gång så hade Leif planerat för gökotta vid Hökasjön. En mycket trevlig morgon där det
serverades korv med bröd, ripsrunda och berättelser om de stugor som var där och även den
som blivit flyttad på sjön en vinter. Ca 20-talet besökare.
Våffelserveringar hade vi under 7 helger from 5 juni.
Den 13 september hade vi höstfest som blev till en Kräftskiva. Under kvällen åt vi pajer och
sedan serverades svenska kräftor till mångas belåtenhet. Vi hade även lite lekar, tävlingar och
lotterier. Bästa kräfthatten för kvällen bars av Vivi som fick pris för detta. Denna kväll var vi
ca 32 st som umgicks.
Vi har under det gångna året anslutit oss till Loomis. Då vi nu inte kan sätta in våra pengar på
bank så gör vi det numera via bankbox mot en avgift.
Ett verksamhetsår har därmed gått och ett nytt står för dörren. Vi i styrelsen vill tacka alla
medlemmar som stöttar oss på ett eller annat sätt och vi vet att tillsammans får vi saker
uträttade som gagnar vår bygdegårdsförening.
Styrelsen för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening i mars, genom Majvor Habbe, sekreterare.

