
Verksamhetsberättelse 

Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs Gille 2018 
Styrelse 
Styrelsen har sedan årsmötet 12 mars 2018 under verksamhetsåret bestått av 
Tryggve Lundh, ålderman, Jan-Erik Kling, vice ålderman, Hans Eriksson, gärde-
man, Östen Belin, skrivare, samt ordinarie ledamöterna Inger Brokvist, Benny 
Flodin och Mikael Nyman. Ersättare har varit Annette Hammarlund och Maj-Lis 
Strandberg. 

Medlemsantal 

Sankt Olofs Gille hade vid årets slut 294 medlemmar; 207 enskilda och 87 
familjemedlemmar. 
 
Kommittéer 
Förutom genom allmänt föreningsomfattande aktiviteter och styrelseengage-
mang, bedrivs arbetet i huvudsak i ett antal kommittéer, var och en ledd av en 
styrelseledamot. Kommittéerna är; aktivitetskommittén, arkivkommittén, 
bygdebandskommittén, datakommittén, fastighet- och trädgårdskommittén, 
museikommittén och redaktionskommittén. Kommittéernas verksamhets-
berättelser biläggs den generella verksamhetsberättelsen. 
 

Verksamheten under året 

Året har väl präglats av en viss återhämtning efter jubileumsårets intensiva 
program. Våra ”fasta” programpunkter har dock genomförts med bravur (se 
bilagor).  

Projektet Gamla Torshälla med Allsångkvällar på Holmberget har fortsatt under 
året och har uppskattats av publiken. Projektet innebär ett samarbete med 
Kyrkan och IOGT/NTO.  

Ett annat positivt samarbete är Historisk Afton. (SPF, Kyrkan och S:t Olofs Gille) 
Detta år med föredrag av historikern Gunnar Wetterberg. Mycket välbesökt.  

Efter stadens firande av 700 år, avvecklades föreningen Torshälla Nyby 
Historiska Sällskap & Jubileumsutställningens Vänner. Föreningens kontanta 
medel överfördes generöst till vår kassa och ett antal medlemmar valde att gå 
med i Gillet.   

En lyckad medlemsutflykt (drygt 30 deltagare) till Strängnäs, med besök i 
Domkyrkan och Arsenalen, genomfördes under hösten. 



Flera personer har under året skänkt gåvor av olika slag till Gillet. Dessa har 
arkiverats och åldermannen har tackat givarna via brev. Ett hundratal ABC-
böcker och ett 10-tal tidskriftssamlare med alla 10 TNHS-skrifterna har av oss 
skänkts till skolor och äldreboenden. 

Hembygdsföreningen har också, främst genom åldermannen, deltagit i lokala 
möten, kretsmöten och regionalt kring informationer i Sörmlands 
Hembygdsförbunds regi. 

Sankt Olofs Gille guidar också besökande inte enbart kring hembygdsmuséet 
Bergströmska gården, utan i hela Torshälla, främst i gamla Torshälla, i Rådhuset 
och Torshälla kyrka. Allt arbete sker på ideell grund.  

Detta innebär att föreningen gör en stor frivilliginsats för kulturen, historien 
och staden Torshälla Styrelsen är tacksam för att så många intresserade, 
vänliga människor ger gåvor och lägger tid och kraft på att hembygdsmuséet 
Bergströmska gården ska leva vidare. 

 

Ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt bidragit under året   

 

 

 

Anm.  
Tillägg av årsmötet i kursiv stil 


