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Torshälla hembygdsförening

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020
S:t Olofs Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas historia och bevara
Bergströmska gården, vår hembygdsgård, och dess historia och levandegöra den.
Som en del i uppdraget ansvarar Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs Gille för ett stort antal
museiföremål, omfattande allt ifrån hushållsredskap till arbetsredskap, möbler och textilier.
Genom att visa upp och berätta om gården och föremålen sprids kunskap om hur människor levt
och arbetat.
Hembygdsföreningen går in i 2020 med ett gott verksamhetsår, 2019, i ryggen, vi tänker att
kontinuitet och långsiktighet är viktigt och fortsätter därför med program och aktiviteter som
under tidigare år.
Nytt för 2020 är att ytterligare intressera hembygdsvänner för lokalhistoria genom än fler
program, historiska utflykter och att än mer försöka intressera våra unga, genom
barnkulturarbetet, för historien och hembygden.
Vi vill också 2020 ytterligare utveckla hembygdsarbetet utanför Bergströmska gården och ta en
aktiv roll i Torshällas utvecklingsfrågor och i samarbetet med föreningar och organisationer ta
lärdom av andras sätt att arbeta.
Vi behöver bli flera i detta arbete och försöker intressera fler att bli medlemmar, volontärer och
goda ambassadörer för Gillets arbete. Ambitionen 2020 är att ytterligare växa i medlemsantal
(327 medlemmar 2019) och hålla aktiviteter som minst samma nivå som under fjolåret.
Denna verksamhetsplan får därför merkaraktären av en arbetsplan som förhåller sig öppen till
händelser och möjligheter som 2020 uppstår i Torshälla.
Men givna hållpunkter 2020 är som tidigare givetvis:
-deltagande i konstrundan på påskaftonen
-att i samarbete med andra ytterligare utveckla barnkulturen ( barnkulturvecka)
-aktivt arbete med nationaldagen 6 juni
-sommaraktiviteter på och utanför Bergströmska gården, allsång på Holmberget, växtmarknad
-program och utflykter med fokus på Torshällas historia, industrihistoria
- program i Mormorstäppan
-deltagande i Torshälla marknad och i julmarknaden
-arbete med årets Historisk afton
Arbetet med Karin Larssonprojektet, ett EU-leaderstött projekt om konsthantverk och
företagande, där Gillet är projektägare avslutas med en serie utställningar på olika platser, även
i Torshälla, sommaren 2020.
Hembygdsföreningen fortsätter att utveckla sin hemsida och arbetet med digital information
om Torshälla i Bygdeband
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Vi fortsätter vårt arbete 2020 med utveckling av Bergströmska gården och tar emot bokningar
och guidning, visar hantverk och genomför program.
Hembygdsföreningen stabiliserar sitt ansvar för Bergströmska gården Rådhuset m.m. i avtal
med kommunen och fortsätter det goda arbetet med att organisera besök från turister och
intresserade av vår stad. Detta arbete bedrivs som tidigare i samarbetsgruppen Gamla
Torshälla och genomför gemensamma aktiviteter under året.
S.t Olof, Gillets egen tidning, ska även under 2020 utkomma med fyra nummer, med lika rikt
och spännande innehåll som tidigare. Se här även vår hemsida: www.sanktolofsgille.se/
Styrelsen består 2020 av 9 medlemmar och avser att sammanträda regelbundet, dvs minst 10
gånger/år.
Gillets QR-kod ska finnas på allt externt material.
Eftersom allt arbete inom Sankt Olofs Gille bygger på frivilligt arbete hoppas styrelsen här
slutligen att fler blir intresserade och vill vara delaktiga.
Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs Gille erbjuder många verksamheter som vi ständigt
försöker att förändra, förbättra och utveckla. Vi ser med glädje fram emot arbetsåret 2020 och
hoppas att hembygdsföreningen kan erbjuda bra verksamheter och spännande möten på
Bergströmska gården och övriga platser.
Vi vill bevara det gamla, finnas med i nuet och påverkar vårt Torshälla positivt för framtiden!
Mars 2020
Styrelsen för Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille
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