
Vice ordförande har ordet….  
  

Ja, nu har det gått ett tag sedan Medlemsblad nr 3 kom ut, det var i juni 

månad och nu är vi inne i oktober. Tänk vad tiden går fort när man har roligt 

och kan värdesätta de dagar som fyller ens sinne med upplevelser och 

händelser, så har i alla fall jag haft det under den här tiden.  

  

Vad har då hänt här i parken under sommaren? 

  

I smedjan har vi haft ett Sommarcafé under ett par 

söndagar i juli månad som enligt välinformerade källor varit 

mycket uppskattat av gästerna och vi har hört önskemål 

om att även upprepa detta nästa sommar. Ett tack till 

familjen Schmiedt för ert engagemang i caféet.  

  

Vi har ju också haft friluftsteater ”Bäddat för Galenskap” 

och som har haft nästan fullsatt alla föreställningarna. 

  

Här måste jag få berätta att Lenastugan äntligen fått ett 

tegeltak lagt av flitiga medlemmar i ”måndags-gruppen” 

samt nytt golv i såväl bottenvåningen som övervåningen. Och dessutom har hela stugan rödfärgats 

samt att alla foder runt fönster och entré har vitmålats. Entrédörren har varsamt rengjorts från 

gammal färg och sen putsats. Vidare kommer under hösten en gammeldags öppen spis att börja 

muras, samt att alla innerväggar får ett 

ytskikt av samma typ som tidigare har 

funnits i huset - nämligen ett skikt av 

bruk. Efter detta kommer stugan att få 

el indraget och slutligen så kommer vi 

att fylla Lenastugan med textiler av 

olika slag, vilket kommer bli vårt nya 

museum.  

  

Till detta söker vi nu ett antal medlemmar som har intresse av 

textilier och som redan nu vill påbörja planeringen av detta 

projekt med förhoppningen att vi ska kunna inviga vårt nya 

textilmuseum under kommande verksamhetsår. 

  

Nu är hösten här och under september har vi haft skolbesök 

även detta år. Andraklassare från Harvestadsskolan och 

Hjulsbroskolan kom för att få en inblick i hur det var att gå i 

skolan för ca 100 år sen. Barnen fick även en inblick i hur man 



smider järn i vår smedja samt hur det gick till när 

man skulle tvätta kläder för hand. 

  

Vidare söker vi medlemmar som är intresserad av 

att sköta vårt Porslinsmuseum eftersom våra 

nuvarande ansvariga, Gerd och Lennart Karlsson, 

har ”flaggat” för att de önskar att överlämna 

ansvaret vid utgången av detta år. 

  

Jag och styrelsen kan glädjas åt att vi har fått in 

många nya medlemmar i föreningen – trots det 

måste vi tyvärr konstatera att föreningens 

medlemsantal har minskat en del under 

verksamhetsåret. 

  

Så en vädjan till er alla; Styrelsen skulle uppskatta er insats med att värva nya medlemmar till vår 

förening. Varje krona i medlemsavgift betyder mycket för att föreningen i framtiden skall kunna 

fortsätta att utvecklas och kunna erbjuda en välskött hembygdspark för en stunds avkoppling från 

nutidens stress och som med sina samlingar kan beskriva hur livet var förr i tiden och dessutom kan 

ge kommande generationer en insikt i det som varit vårt gemensamma ursprung. 

  

Eftersom detta medlemsblad är det sista för detta verksamhetsåret så passar jag på att tacka alla er 

som stöttat vår förening med ert medlemskap och ett extra tack till alla ni som på ett eller annat sätt 

ställt upp med många frivilliga arbetstimmar för att hembygdsparken ska kunna erbjuda alla 

besökare en upplevelse över förväntan vid besöket hos oss. 

  

Jag vill även bjuda in er till föreningens medlemsmöte den 5 november i Landeryds församlingshem. 

Glöm inte heller att vi sen har ”Lillgammal Julmarknad” i vår förhoppningsvis vinterskrudade park, 

den 25 november. 

  

Avslutningsvis så önskar jag och hela styrelsen ALLA medlemmar och familjer:  

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.  

  

Hälsningar 

Lars E Sandström 

Vice. ordförande 

  

 


