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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022 
 
S:t Olof Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas historia och bevara Berg-
strömska gården och dess historia. Som en del i uppdraget att föra historien vidare ansvarar 
Gillet för ett stort antal museiföremål som omfattar allt från hushållsredskap till arbetsredskap, 
möbler och textilier. Genom att visa upp och berätta om föremålen sprids kunskap om hur 
människor levt och arbetat. 
 
Verksamhetsåret 2022 har inledningsvis påverkats av covidpandemin men styrelsen har en 
planering för verksamhetsåret, redovisad vid årsmötet 14 mars 2022. 
 
Styrelsen (9 personer) sammanträder under året vid 11 styrelsemöten. 
 
Våren: 

Hembygdsföreningen har under våren planerat för följande program och aktiviteter: 
Två	industrihistoriska	program	och	utflykter	inplaneras.			
• Föredrag	om	fam.	Zethelius	fina	arbeten	i	guld-	och	silversmide	samt	hur	Adolf	Zethelius	
och	Samuel	Owen	bygger	en	kopia	av	Nybys	Puddelugn	&	Mumblingshammare	och	ett	
nytt	Plåtvalsverk	–	plats	Kvarnen,	Torshälla.	

• Ovan	föredrag	följs	upp	av	en	utflykt	till	Surahammars	järnbruksmuseum	och	avslutas	
med	lunch	och	shopping	på	Skultuna	Messingsbruk,	

• Barnkulturveckan med Blomstertåg m.m. i maj är inte färdigplanerad.	
• Bergströmska gården håller öppet varje torsdag maj-september kl. 13-16.	

 
Sommaren:  

• 4–5 juni medverkar Gillet i Hembygdens helg. Konkret program redovisas senare. 
• 6 juni firas nationaldagen som sedvanligt vid Östra torget med avmarsch till och program på   

Holmberget, kaffe på Bergströmska gården. 
• Torsdagar i juli har Bergströmska gården kaféverksamhet med underhållning. Se hemsidan. 

 
Under sommarmånaderna kan gruppvisningar och stadsvandringar anordnas. 
Från augusti är gården öppen på torsdagar kl. 13-16 augusti-oktober. 
 
Hösten: 

• Höstprogrammen startar 27 augusti med Allsång på Holmberget och Torshälla Växtmarknad i 
mormorstäppan.  

• Torshälla marknad hålls lördag 10 september. 
• Utflykt till Hälleforsnäs, gjuterimuseet och Jürss mejeri och Föredrag om Holmens historia i 

Kvarnen planeras av programkommittén ”Industriella Umgänget” 
• Historisk afton är inplanerad till oktober. 
• Gillet medverkar också i kulturfestivalen (med konstrundan) i oktober.  
• Gillet deltar, om beslut fattas, givetvis också i Torshälla julmarknad i december. 

 
 

	Torshälla	hembygdsförening	
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Torshälla Hembygdsförening fortsätter under året att ytterligare se över lokaler och inredning i 
Bergströmska gården, ordna utställda föremål och exponera viktiga föremål, inklusive erhållna 
gåvor. 
 
Under 2022 fortsätter styrelsen att bevaka frågor om Torshällas stadsbild och kulturhistoriska 
utveckling, typ ärenden rörande Holmbergets utveckling och användning och om stadens 
kulturmiljö. 
 
S:t Olof, Gillets egen tidning, utkommer som tidigare med fyra nummer, med lika rikt och 
spännande innehåll som tidigare.  En särskild satsning är en fortlöpande dokumentation av 
familjen Bergströms hundraåriga ägande av Bergströmska gården. Tidningen, exklusive de senaste 
två utgåvorna, finns att läsa på hemsidan: www.sanktolofsgille.se/ 
 
Internt vill vi öka medlemsantalet till väl över 300 och vi vill knyta volontärer och intresserade 
närmare till styrelsen och arbetet i våra olika kommittéer. 
Gillets QR-kod ska finnas på allt externt material. 
 
Eftersom all verksamhet inom S:t Olofs Gille bygger på frivilligt arbete hoppas styrelsen att fler 
blir intresserade och vill vara delaktiga. 
 
 
S:t Olofs Gille erbjuder många olika verksamheter som vi ständigt försöker förändra, förbättra 
och utveckla. Vi ser med glädje fram emot arbetsåret 2022 och hoppas att hembygdsföreningen 
kan erbjuda bra verksamheter och spännande möten på Bergströmska gården och på övriga 
platser. 
 
Vi vill bevara det gamla, finnas med i nuet och påverka vårt Torshälla positivt för framtiden! 
 
 
Torshälla i mars 2022 
 
Styrelsen för Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille 
genom 
Tryggve Lundh, ålderman (ordförande) 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


