Verksamhetsberättelse
för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
under tiden 1 januari – 31 december 2021
Föreningens styrelse har haft följande utseende: Ordförande Anne-Sofie Olofsson,
Kassör Monica Henriksson, sekreterare Majvor Habbe och övriga ledarmöten har
varit Roger Fransson, Leif Andersson, Lillemor Lund och Pia Scharff Lund.
Även året 2021 var ett pandemiår där restriktionerna ibland lättades på och ibland
skärptes. Det var också då alltfler började få sprutor och vågade sig ut lite mera.
Någon julgransdans detta år var inte att tänka på när ovissheten var stor kring
pandemin och att hålla sig till uttrycket ”HÅLL AVSTÅND” är ju svårt vid sådant
evenemang julgransdans.
Under året har bygdegårdsföreningen haft 59 st medlemsinbetalningar.
Årsmötet i föreningen hölls den 18 april, men med restriktioner om att samlas inne
så hölls mötet ute. En liten och nätt skara satt där och tittade på blåsipporna.
Städdag med med 13 personer som städade, skurade, räfsade och dammsög hade vi
den 22 maj. Förmiddagen avslutades med korvgrillning och potatissallad.
Gökotta hade vi på nationaldagen den 6 juni. 33 glada och morgonpigga människor
hade krupit ur bingen för att bege sig till Gökotta. Våran fantastiske guide Leif tog
oss denna gång med till Sprängberget. Detta var vid Badebodaåns sträckning på
Stödsboda marker då man vid senare delen av 1800- talet ville få till stånd en
sjösänkning för att utvinna mera åkermark. Resan gick sedan vidare till Gröndal där
det endast nu finns rester kvar av det gamla torpet. Morgonkaffe i härlig vårsol med
Leifs tipsrunda som avslutning och även gök som hördes var fantastiskt.
Sommarens våffelserveringar hölls som planerat under sju helger. Märkbart var att
folk ville komma ut och fika då efter en lite mera stillsam vår med pandemi.
Våffelpersonalen fick nu vara mera noggranna med undanplockning och spritning
under serveringarna.
Den 11 september var det så dags för kräftskivan. Mottot var fortfarande så att hålla
avstånd och det var inte så svårt med de 30-talet gäster vi var. Musikunderhållning
av Christofer Escoz och då inte att glömma när han avslutade med ”I did it my way”
och gav oss då ståpäls. Goda pajer och därtill kräftor gav oss vad vi behövde som
matintag denna kväll. Lotter med mycket priser som kammades hem åt några håll.
Den 29 september hade vi brandsyn i bygdegården. Det vara några saker som måste
åtgärdas för att det ska vara tillåtet att eld och vistas i lokalen. Utrymningsplan på

vägg som kan vara egengjord, markerade utrymningsvägar, brandsläckare med skyllt
2 st, brandfilt, nytt rökrör till kaminen och laga lite på väggen bakom den,
brandvarnare, stege med glidskydd och en sotningslucka på skorstensröret. Detta ska
åtgärdas tills nästa sotning. Sotning ska ske vart tredje år och brandsyn vart sjätte år.
Den 14 november samlades styrelsen och andra med något förtroendeuppdrag på
Juvengården för att äta en bit mat och samtidigt fira Leifs och Ingalills kommande
födelsedagar. En liten överraskning till vår genuine guide vid gökottor med mera.
Kommunalt bidrag har föreningen fått även detta år.
Ett ganska stillsamt år är till ända då det inte blev någon Natur och Kulturrunda.
Frågorna är många -” när kommer Åsa-Nisse?”
Styrelsen vill nu tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till bygdegårdens
verksamhet och hoppas att pandemitider snart är förbi.
Styrelsen för bygdegårdsföreningen i mars månad 2022. genom Majvor

