
Verksamhetsberättelse 

för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening 

under tiden 1 januari – 31 december 2018. 
 

Styrelsen har haft följande utseende: Ordförande Anne-Sofie Olofsson, kassör 

Monica Henriksson, sekreterare Majvor Habbe och övriga ledarmöten har varit 

Olle Wannberg, Roger Fransson, Leif Andersson och Christer Åström. 

 

Under året har det varit 54 st medlemsinbetalningar. 

 

Så som alla andra år så började även 2018  närmare bestämt den 14 januari med 

julgransdans. 

Dans kring granen med dragspelsmusik fick oss även detta år att få upp 

pulsklockan trots att det inte var så många besökare, ca 48. 

 

Den 13 maj var det dags för vårstädning, ute och inne. Det bjöds på enkel lunch 

med korvgrillning då vi gjort ett gott arbete. Flaggstången tvättades, dasset 

tömdes, grusning gjordes på vissa ojämna ställen så att gräsklippningen skulle 

bli ljudlösare. Dock blev det ett år då torkan tog gräset och gräsklippning nästan 

uteblev. 

 

Natur och Kultur var det så dags för den 19-20 maj. 

Våfflor såldes, fotoutställning att beskåda, gjuterialster från gjuteriet och så lite 

Åsa-Nisse med böneutrop och ” nymoderniheter” var dagarnas innehåll. En bra 

helg som inbringade ca 11.000 kr. 

 

Gökotta som tradition på nationaldagen var det även detta år. Detta år begav vi 

oss till Kianäs som första anhalt. Leif berättade om halvön som tidigare varit en 

ö med fyra fastigheter på. I dag uthyres många småhus men även byggs det ett 

hus för fastboende. Fika och tipsrunda vid Urasjön där vi även fick en första 

introduktion om pekpinnar som ledmaterial. Ca 39 personer kom, väldigt 

fantastiskt. Gökotta har bygdegårdsföreningen haft oavbrutet sedan 1986 som då 

var Granö utflyktsmålet. 

 

Så var det sommarens våffelserveringar under sju helger. Trots stekheta dagar 

och vissnande löv som föll under serveringarna så var det en rekordsommar 

serveringsmässigt, ca 17.000 kr. 

 

1 september var Jörgen Larsson från Tingsryd på besök i bygdegården. Han 

pratade om slagruta och olika frekvenser som finns omkring oss och påverkar 

oss på olika sätt i vardagen. Vi fick också pröva på att leta efter vattenådror. Den 

som ville fick även genomgå en skanning av honom för att se om vi hade 

frekvenser i vår närhet som påverkade oss. 

 

8 september var det så Kräftskiva. Som underhållare till de 40-talet gäster var 

Ove Helge från Målerås. Han bjöd på historier, sång och gitarrspel som var 



uppskattat. Mat, kräftor och kaffe med kaka fick vi att äta denna kväll, till 

snapsvisorna tog vi något flytande. 

 

Under året har föreningen fått ett kommunalt bidrag med 5.000 kr 

 

Under 2018 fick vi minnesgåvor genom Kurt Karlssons bortgång. Vi tackar 

familjen  så innerligt mycket för att Er tanke gick till Bygdegårdsföreningen. 

 

Detta var året då Mösjöhults Bygdegårdsförening gick i graven och är där med  

ett avslutat kapitel. 

 

Så var året 2018. Vill ni se bilder och läsa mera så gör Annika ett fantastiskt 

jobb med våran hemsida. Tack Annika! 

 
 

Här med tackar styrelsen för det gångna året och gläds förhoppningsvis  åt ett 

nytt innehållsrikt år.  

 

Styrelsen i Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening mars 2019 genom Majvor. 

 

 

 

 

 


