Verksamhetsberättelse 2020 Gerby‐Vestervik hembygdsförening r.f. 1 (4)
Verksamhetsåret 2020 var mycket annorlunda för Gerby-Vestervik hembygdsförening r.f. på grund av
corona pandemin. I början av 2020 informerades världen om ett covid-19 virus som upptäcktes i Kina i
slutet av 2019. Covid-19 orsakade en pandemi med konsekvenser i hela världen, Norden och Finland.
Många evenemang som stod i föreningens verksamhetsplan 2020 kunde inte arrangeras på grund av att
finska myndigheterna tillsatte restriktioner angående offentliga och privata evenemang. Pulkbacksdagen
i februari kunde inte ordnas på grund av en snöfattig vinter och dåligt vinterväder. Under påsken var
restriktionerna gällande och påskevenemanget med påskbrasa vid Västervik småbåtshamn kunde inte
ordnas. Gerby-Vestervik dagen inhiberades på grund av corona restriktioner.
I september genomförde en dramatiserad byavandring i Västervik. Två föreställningar och båda var
slutsålda.
De här evenemangen kunde hembygdsföreningen ordna under 2020.

Datum

Beskrivning

Besökarantal
(circa)

10.1.

Middagen för att tacka GV-dagens talkofolk

20

21.7.

Öppet hus på Hannas stuga

35

20.9.

Dramatiserad byavandring i Västervik

30 + 30

Evenemang som var planerade men inte kunde ordnas:
Pulkbacksdag på sportlovet
Kunde inte ordnas på grund av en snöfattig vinter.

Påskbrasa vid Vestervikstranden
Kunde inte ordnas på grund av myndigheternas corona restriktioner.
GV-dagen
Kunde inte ordnas på grund av myndigheternas corona restriktioner.
Luciatåg och julöppning vid Hannas stuga
Kunde inte ordnas på grund av myndigheternas corona restriktioner.
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Evenemang som kunde ordnas
En middag med catering (MO-food Ab catering) i Byastugan ordnades för att tacka styrelsen och alla
frivilliga talkoarbetare på Gerby-Vestervik-dagen 2019. På middagen deltog nästan hela styrelsen och
ca 15 talkoarbetare från GV-dagen.
På “Johanna‐dagen” den 21 juli 2020 höll föreningen öppet hus vid Hannas stuga. Runt 35
personer besökte Hannas stuga och umgicks på gården. Föreningen sålde syltgrisar, kaffe
och saft. På samma gång tackade föreningen Sture Granlund som hade hjälpt till med
Hannas park.
Den 20 september ordnade föreningen en dramatiserad byavandring i Västervik. Två föreställningar,
två publik-grupper med max 30 personer (totalt 60 personer) klockan 14.00 och 16.00. Den
dramatiserade byavandringen “Strandback och Strömsö på 1920-talet” startade från Strömsö-villan
och avsludes med kaffe och dopp vid bufettin. Barbro Nedermo var guiden på vandringen, flera lokala
teaterintresserade aktörer deltog i teatern. Barbro Nedermo gestaltade Hilma Nyman som var född i
området, bodde nära sina bröder och familj i de röda stugorna nära Strandback. Hon livnärde sig på
fiske och genom att hjälpa till på villorna på Strömsö.
Under guidningen träffar Hilma Nyman flera viktiga personer för Västervik, Vasa och landet, bl.a. Alma
Skog, Carl Boucht, Lenis Krisjan - Kristian Storm och sedan fick vi möta spritsmugglare “in action”. Det
guidade turerna ackompanjerades med dragspelsmusik av Tomas Fant. Efter vandringen så framfördes
sånger skrivna av Leif Skinnar, Unna dig tid och Kom ned till stranden samt Västerviksvalsen (Folke
Andréasen) och Dans i Vestervik skriven av Rainer Norrgård.
Föreningsmöten
Föreningen förnyade sina stadgar (2019) föreningen har ett årsmöte (inte vårmöte och höstmöte som
tidigare). 3.6. 2020 höll föreningen stadgeenligt årsmöte vid bufettin och på distans via Teams.
Verksamhetsberättelse för år 2019 presenterades. Föreningen
kunde uppvisa en fortsatt god ekonomi och bokslutet godkändes enhälligt.
Eftersom varken ordförande eller styrelse valdes under mötet beslöt mötesdeltagarna att sammankalla
till ett andra föreningsmöte den 23.6. 2020 vid bufettin och på distans via Teams. Under mötet den
23.6.2020 valdes Appla Asplund till styrelseordförande. Till styrelsen valdes Fia Fred, Christina Koivula,
Ulf-Peter Nyman, Heli Pakkanen, Louise Reinikka, Eeva Simons, Annika Wiklund och till suppleant
Tommy Fred och Marcus Hellman.
Styrelsemöten
Styrelsen hade 10 möten under 2020. Största delen av möten hölls via Teams.
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Övrig verksamhet
Under år 2020 jobbade föreningen aktivt för att få färdigt en mötesplats på gården vid Hannas stuga.
Mötesplatsen kallas nu Hannas park. Föreningen frågade flera offerter. Ett staket planerades runt
gården mot Västerviksvägen. Sture Granlund byggde en fin sandlåda till Hannas park. Träd fälldes för
att få staketet på plats. Kyrönmaan Työpaja, Arpeeti, byggde ett stilenligt staket som passar utmärkt
och skapar en fin helhet. Trappan till Hannas stuga förnyades av Sture Granlund och även brunnslocket
fick nya bräder.
Föreningen gjorde ett 10 årigt gravvårdsavtal med Korsholms församling för skötsel av Johanna Gäddas
grav på Mariegårds begravningsplats i Korsholm. Gravvårdsavtalet gäller från 2020-2029,. I avtalet ingår
sommarskötsel, plantering (en blomma), rensning av ogräs, bevattning, krattning, gräsklippning och all
övrigt arbete. Vintertid ingen skötsel. Gravstenen tvättades på föreningens bekostnad.
Styrelsen har ordnat så att alla betalande medlemmar får tidningen “Hembygden” hemskickad.
Finlands svenska hembygdsförbund utger tidningen “Hembygden” som är ett språkrör för det
finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Styrelsen skickade in en artikel om Hannas stuga och
Gerby-Västervik hembygdsförening, och den publiserades i Decembernumret 2020.
Föreningen samarbetade med Gerby områdeskomitté där föreningens representant var
Eeva Simons samt ersättare Marcus Hellman.
Föreningens verksamhet och evenemang har under år 2020
uppmärksammats i lokal press, bland annat i Vasabladet, Pohjalainen och lokalradion.
Föreningens hemsida finns på yhdistysavain: http://gerbyvastervik.yhdistysavain.fi/. På hemsidan
finns även information om föreningsverksamheten, stadgar, vandringsleder
med tillhörande kartor, Hannas stuga, osv.
Föreningen upprätthåller en facebooksida vilken heter Hannas stuga: https://www.facebook.com/hannasstuga/
Information gällande Gerby-Vestervik dagen publiceras på en separat facebook-sida:
https://www.facebook.com/gerbyvestervikdagen/
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Ekonomi
Föreningen har under år 2020 kunnat uppvisa en god ekonomi. Kapitalets rörlighet var litet eftersom
evenemangen var få under verksamhetsåret 2020. Pengarna sparas på kontot och används under
verksamhetsåret 2021.
Medlemmar
Vid utgången av år 2020 hade föreningen 157 betalande medlemmar. Medlemsavgiften för 2020 var
10 EUR per vuxen och för familjer med två vuxna och barn var avgiften 25 EUR/familj.

Västervik, 28 februari 2021
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