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Verksamhetsberättelse 
Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs Gille 2021 
 
Styrelse 
Styrelsen har sedan det framflyttade årsmötet 23 augusti 2021 och även tidigare under 
verksamhetsåret bestått av Tryggve Lundh, ålderman, Jan-Erik Kling, vice ålderman, Barbro 
Holmén-Gustafsson, gärdeman, Östen Belin, skrivare, samt ordinarie ledamöterna Birgitta 
Biderman, Benny Flodin och Mikael Nyman. Ersättare har varit Kjell Jansson. 
 
Medlemsantal 
Sankt Olofs Gille hade vid årets slut 305 medlemmar; 107 enskilda och 99 familjemedlemmar. 
Föregående år var vi 325 medlemmar. Minskningen kan bero på pandemin, men mest på grund av 
naturlig avgång. 
 
Kommittéer 
Förutom genom allmänt föreningsomfattande aktiviteter och styrelseengagemang, bedrivs arbetet i 
huvudsak i ett antal kommittéer, var och en ledd av en styrelseledamot.  
 
Kommittéerna är:  
aktivitetskommittén, arkivkommittén, bygdebandskommittén, datakommittén, fastighets- och 
trädgårdskommittén, museikommittén och redaktionskommittén. Kommittéernas verksamhets-
berättelser biläggs den generella verksamhetsberättelsen. 
 
Verksamheten under året 
Även detta år har präglats av pandemin. Styrelsen har dock träffats 10 gånger. Tre gånger digitalt.	
Flera traditionella aktiviteter har ställts in, såsom Blomstertåget, Nationaldagsfirande, Torshälla 
marknad och Historisk afton. Andra arrangemang i samarbete med olika föreningar i samhället har 
heller inte kunna genomföras, tex Allsång och Musik i Mormorstäppan. Under juli, med under-
hållning på torsdagar, höll vi öppet, liksom vid Kulturdagen, med Konstrunda, Växtmarknaden och 
Torshälla julmarknad. 
	
I april genomfördes en husesyn med kommunansvariga där brister i underhållet, både ut- och 
invändigt noterades. Inga av dessa har i skrivande stund åtgärdats.  
	
Trots ökande porto- och tryckkostnader har skriften S:t Olof, delats ut 4 gånger till våra 
medlemmar. Mycket av innehållet har handlat om familjen Bergström, som namngett vår 
hembygdsgård. Även i år har vi mottagit ett antal gåvor, som blivit registrerade. Åldermannen har 
tackat givarna. Via åldermannen har vi lämnat en redogörelse till kommunen, där vi framfört Gillets 
tankar om den tänkta byggnationen på och runt Holmberget.  
	
Vi har bidragit med pengar till produktionen av en bok om Husberget (berget ovanför brandsta-
tionen där den medeltida borgen låg).	
 

	Torshälla	hembygdsförening	
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Hembygdsföreningen har också, främst genom åldermannen, deltagit i lokala möten, kretsmöten 
och regionalt kring informationer i Sörmlands Hembygdsförbunds regi. Karin Larsson-projektet, 
som genomförts i samarbete med andra hembygdsföreningar, är nu slutfört. Det genererade en del 
pengar till Gillet. 
 
Ett stort arbete ligger framför oss; att digitalisera våra skrifter och föremål, så att de blir tillgängliga 
för allmänheten utan att fysiskt besöka Gården. Inventering av Gårdens föremål har inletts. Vi har 
höjt försäkringssumman med vetskap om att flera föremål är ovärderliga.                 
 
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. 
 
Styrelsen 
 
 
 
……………………………..                                                  …………………………………. 
Tryggve Lundh                                                                        Jan-Erik Kling 
ålderman                                                                                 vice ålderman   
 
 
 
……………………………                                                      …………………………… 
Barbro Holmér-Gustafsson                                                        Östen Belin 
gärdeman                                                                                   skrivare 
 
 
 
………………………..               …………………………        ………………………… 
Birgitta Biderman                          Benny Flodin                          Mikael Nyman 
ledamot                                          ledamot                                   ledamot  
 


