
Verksamhetsberättelse 

för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening 

under tiden 1 januari – 31 december 2017. 
 

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. 

 

Föreningen har haft 49 st medlemsinbetalningar under året. 

 

Lokalen har varit uthyrd 7 gånger under året. 

 

15 januari 2017 började vi året med den traditionella julgransdansen. Dock  kom inte så 

många i år men uppskattningsvis ca 55 talet. Kvällen var ändå lyckad och gav även 

föreningen ett ekonomiska tillskott. 

 

Föreningen höll årsmöte den 19 mars.  

 

Städdag så som det årligen brukar vara hade vi den 14 maj. Städ ute och inne och därtill så 

rödfärgades gavel och utbyggnaden år söder. Några målade även vedbodens framsida och lite 

på norra gaveln senare. 

 

Vi deltog i Natur och Kulturflykten den 20-21 maj. Lustspel med avsaknad av Åsa-Nisse som 

åkt till Amerika för att träffa Trump. Utställning av Åseda fotoklubb och Conny Olofsson 

utställning med glas från Åseda Glasbruk var mycket uppskattat. Våffelförsäljningen gick bra 

trots att det var väldigt varmt dessa båda dagar, ja det var inte så varmt någon helg under hela 

sommaren på serveringarna. Inkomst ca 5.000 kr per dag. 

 

Nationaldagen var så dags för gökotta. I år var det natursköna Uranäs  som besöktes. Leif 

berättade spännande historier kring Nils Dacke som ev gömts i Uranäs. Vi hade även 

möjlighet att pröva på slagruta som då Conny Rosander visade oss. Sälgpipor och vispar 

kunde vi också pröva på att göra. Stor uppslutning var det och uppskattningsvis var det ett 35-

tal som njöt i gröngräset. 

 

20-årsjubileum av våffelserveringar var det detta år. Försäljningen var god och gav ca 15.000 

kr.   

 

Kräftskiva med underhållning av två trubadurer hade vi den 16 september. Det var god 

uppslutning och kräftorna tog slut även i år. 

 

Ett kommunalt bidrag på 5000 kr fick vi även detta år. 

Till Bygdegårdens hemsida kommer det in lite foton då och då. Annika tar gärna emot flera 

foton att lägga in där. 

 

Ja, ett år går fort och nu har vi även summerat 2017 till verksamhetsberättelserna. Styrelsen 

vill tacka för året som varit och ser fram emot ett nytt år då vi med glädje träffas antingen det 

gäller städ eller fest. 

 

Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening i mars 2018. Styrelsen genom Majvor 



 


