Verksamhetsberättelse
för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
under tiden 1 januari – 31 december 2019.
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 47 st medlemsinbetalningar.
Lokalen har varit uthyrd 4 gånger.
Julgransdansen var det första evenemanget även 2019. Fullt hus med fullt ös då
det kom nästan 100 besökare som ville dansa och fika. Allt tog slut, lotter, fika,
paket och tomten men temperaturen steg i bygdegården.
11 maj var det dags för städdag. 19 stycken hade tagit sig tid för att komma och
göra vårfint i bygdegården. Allt ifrån gardinbyte till utedassstädning blev gjort.
Morgonen var kylig men solen kom och värmde gott så att sopplunch kunde
njutas av ute i vårsolen.
Så var det Natur- och Kulturrundan den 18-19 maj.
Våfflor krängdes, smetar gjordes, disk diskades och Åsa-Nisse fick sig en
överraskning när det kom riktiga mineralletare från England som just vid det
tillfället strök omkring Bygdegården. Om nu det kunde ha en inverkan att ÅsaNisse och Klabbis visade sin egna uppfinning, en egen mojäng som letade
mineraler, vet vi ej men projektet ” mineralletning” upphörde i denna del av
socknen. Helgens försäljning av våfflor blev ca 11.000 kr.
6 juni var det Gökotta, såsom det varit sedan 2012 på nationaldagen.
Detta år tog Leif oss med till ”nödårsstenen”. I småländska skogarna mellan
Jönköping och Kalmar gick riksettan eller så kallad Kungsvägen. Här är då
nödårsstenen rest till minne av nödåren då många svalt ihjäl i bygden.
Den 6 och 7 juli var första våffelhelgen försäsongen.
Fotoutställning och goda våfflor lockade trots att vädret under säsongen inte
varit det bästa. Detta var också första sommaren då Emmaus inte fanns som
utflyktsmål. Försäljningen blev ca 14 000 denna sommar.
Höstfest eller Kräftskiva var det den 14 september. Det var 41 st som roade sig
med musiklekar, tipsrunda, flossning, mat och kaffe och givetvis kräftätning
med sång.
Detta var år 2019. Mer att läsa och titta på finns på hemsidan.
Styrelsen vill härmed tacka för det engagemang som finns för att hålla
bygdegårdsföreningen vid liv. Kulturarbetet är viktigt. Vi får många positiva
hejarop utifrån på vårt sätt att bedriva föreningen.
Styrelsen för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening i februari 2020.

