Verksamhetsberättelse
för Lau Hembygdsförening
2013-03-24 - 2014-03-23

Styrelsen för Lau Hembygdsförening avger härmed följande berättelse för
verksamheten:
1.
Årsmöte hölls den 24 mars 2013 i Lau bygdegård med c:a 40 medlemmar
närvarande. Efter välkomna-hälsning av ordf Stefan Haase inleddes
årsmötesförhandlingarna, som leddes av ordf och sekr.
Till justeringsmän valdes Göran Lindén och Eddie Olsson.
.
Det gångna årets verksamhet presenterades. Revisionsberättelsen lästes
upp och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Följande styrelse valdes på 2 år: Stefan Haase ordf, Birgitta Olsson sekr
och Lotta Hanell ledamot. Följande ledamöter kvarstod 1 år: Börje
Skogström vice ordf, Gunnar Mannervik kassör, Ulla-Britt Lindén
ledamot och Anne-Marie Olsson Storm ledamot. Gunnar Mannervik
efterträdde Ulla-Britt Lindén som kassör.
Revisorer: Rolf Ebbesson Botvide och Katarina Björn Botvide omvaldes
för 1 år.
Revisorssuppleanter: Maj Lindström Sunnkörke och Yvonne FougledMelin Sunnkörke .
Valberedning: Eddie Olsson Sunnkörke sammankallande och Karo Dotes
Gannor omvaldes och Gunlög Pettersson Kauparve nyvaldes för 1 år efter
Elsie Pettersson.
Till kaffekommitté utsågs Mats och Lotta Hägring samt Tommy och
Marguerite Strandsten och Andreas Tjerneld.
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara 50 kr för enskild och 100 kr
per familj.
Aktiviteter under det kommande året presenterades.
När förhandlingarna var avslutade underhöll Oskar Andersson När och
Edvin Nyström Hemse på fiol och gitarr samt med sång. Framträdandet
uppskattades livligt av publiken, som gav musikanterna långa applåder.

Därefter dracks sedvanligt
kaffe med trivsam samvaro
runt borden och under tiden
såldes 4 lotterier. Efter
kaffet informerade AnneMarie Olsson Storm om
hjärtstartaren. Sedan
berättade Anders Wästlund
om fiberkabelprojektet.
Stefan berättade sedan med datorhjälp av Anders om arbetet med att ta
fram alla ägonamn i Lau och rita in alla ägorna på en karta och skriva in
namnen på varje äga. Det arbetet var nu färdigt och kartorna visades med
namnen och ägorna. Det finns omkring 800 ägonamn i Lau. Vissa namn
finns det många av, som tex ”Haimänge”, medan andra säger något
speciellt om platsen, tex finns många av socknens försvunna gårdar kvar i
ägonamnen, som tex ”Hannarve” och ”Sandkvie”. Stefan visade också
kartan från 1701, där åker, änge och hagmark hade färgats med olika
färger. Genom det kunde man tydligt se att socknens huvudsakliga
åkermark förr i tiden låg på och vid Laus backar, medan markerna i
Lausbyn mestadels bestod av änge. Man kan på kartan också se att det
fanns betydligt fler vägar i Lau än vad det gör idag. Även skifteskartan från
förra sekelskiftet visades, där vi bl a såg på den dåvarande bebyggelsen för
några av gårdarna i Lau. Kartorna är fantastiska material som tydligt visar
hur Lau förändrats under de senaste århundradena.
Som vanligt avslutades dagen med dragning på lotterierna och det
dignande vinstbordet tömdes snabbt.
2.
Sammanträden: Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under
året. Men vi har pratat om allt möjligt vid de arbetsdagar/kvällar
föreningen hållit, samt vid övriga träffar och möten.
3.
Medlemmar: Lau Hembygdsförening har 209 medlemmar. Men det skulle
vara roligt om ännu fler vill vara med i gemenskapen! Du som läser det här
och ännu inte är medlem: bli medlem och värva dina grannar och vänner!

Vi vet att alla inte hinner arbeta inom föreningen, men med ett medlemskap
stöttar du föreningen moraliskt.
4.
Kluckartäppu har som vanligt hållits i gott skick. En vacker vårdag fagades
Täppu av föreningsmedlemmarna och de första rastplatsborden ställdes ut.
Gräsmattan har klippts under växtsäsongen av Yvonne och Börje
Skogström, samt Stefan Haase, som ville ha gräsklippet till sitt
grönsaksland. Pga av den torra sommaren och hösten blev det inte så
många klippningar. Stefan har klappat några träd. Fågelholkarna har varit
bebodda.
Hemlighuset har hållits fint av Lotta, Eddie har tömt tunnorna, vilket får
göras flera gånger, för nöden verkar vara stor hos besökarna vid Lau kyrka.
En höstdag bytte Börje,
Gunnar och Stefan spåntaket
på dassets nordsida, det blev
fint, men syns inte så mycket
för att likvagnsboden
skymmer.
Vår informationstavla är
ännu i fint skick och har
många läsare året runt! En
engelsk och tysk
informationstext sitter på
baksidan till hjälp åt våra utländska besökare. Sockenmagasinet med sitt
nya spåntak är också i gott skick.
Kvällen före midsommarafton samlades ett 40-tal Lauboar med tillresta
vänner och klädde midsommarstången. Kvällen var solig och vacker med
svag vind. Som vanligt var det ett gemytligt arbete med att klä såväl
stången som den stora kransen och de 6 småkransarna. I år var det inte så
gott om blommor, men kransarna blev fina ändå. Som vanligt var det lite
besvärligt att resa stången, men det gick till slut bra. Midsommarstången är
mycket uppskattad pga sin ovanliga utformning och många turister
fotograferar av den. Efter klädningen dracks det kaffe, Roland Sandsten
bjöd på tårta och de som ville provsmakade Gittans hembryggda dricka.
Till sist samlades man i kyrkan och bar fram en mängd extrastolar till

midsommaraftonens sångstund i kyrkan efter firandet i Täppu, då alla
sjunger de kända sommarpsalmerna under prästens ledning och kantorns
orgelspel.
Varje midsommarafton mellan kl 13 och 15 firas midsommar vid
Kluckartäppu. I år började firandet med dunder och brak! När vi höll på att
ta fram saker för kaffeförsäljning och musik, bröt ett häftigt åskväder lös.
Det var bara att ta in alltihop i sockenmagasinet och likvagnsboden. En
något nervös väntan stundade. Skulle det gå att hålla något
midsommarfirande? Men
några minuter före kl 13
upphörde plötsligt regnet och
åskan och det blev fint och
soligt väder som det brukar
vara denna
eftermiddagsstund. Massor
av människor kom för att
delta i festligheterna. Rolf
Lindström hade fixat
högtalarutrustningen.
Festligheterna inleddes som vanligt med välkomstord av Stefan och sedan
följde musik och dansuppvisning av När-Lau folkdanslag. Utan sådan dans
blir det ingen riktig midsommar, så alla var glada över att få se
folkdanslaget. Varje år säger de att detta år blir deras sista, men de kommer
nog nästa år igen! I år var det en större grupp musikanter än tidigare år som
spelade till folkdanslaget.
Lekarna runt midsommarstången leddes av Agneta Ödegaard, Annici
Pettersson och Lotta Hanell till Katarina Björns musik och efteråt följde
den efterlängtade
glassutdelningen till alla
barnen. Riksspelmannen
Björn Björn, trefaldig
världsmästare på
silverbasharpa, och hustrun
Katarina underhöll med
svängig musik på detta lite
ovanliga instrument. Det
sista musikframträdandet
stod Brändus Sväinpälsar

med gäster för. De spelade klämmiga låtar på durspel och gitarr samt sjöng
visor med kluriga texter.
Såsom seden påbjuder intogs Gittan Olssons högt uppskattade dricka av
alla med den rätta känslan för sådan kulturdryck. De flesta besökarna köpte
kaffe och läckra bakverk av Jorun Alvengren som hjälpte Lau café och
Hantverk med serveringen och kaffekön slingrade sig lång hela
eftermiddagen. Men det fanns också de som hade rejäla lunchkorgar med
sig!
Några minuter före 15.00 kimbade Eddie, Mikael och Sten Olsson på
kyrkklockan och alla som
ville samlades i kyrkan för
att sjunga sommarpsalmer.
Den för detta tillfälle nya
prästen Gerd Gustafsson
ledde andakten och
presenterade psalmerna på
ett mycket uppskattat sätt
och Åsa Nilsson spelade
vackert på orgeln. Kyrkan
var så gott som fullsatt,
omkring 500 deltagare. Mäktigheten i psalmsången är stor när alla vågar ta
i ordentligt! Kollekten som tas upp går till hembygdsföreningen och den
täcker huvudsakligen kostnaderna för midsommarfirandet. Detta år blev
det hela 5.400 kr i kollekt!
En septemberdag tog Eddie, Gunnar och Stefan ned midsommarstången.
Den hade prytt sin plats, men började nu på höstkanten att bli luggsliten.
Stången och ringarna kläddes av och stoppades in i sockenmagasinet i
väntan på nästa års
midsommarfirande. Sent i
oktober i strilande regn tog
Gunnar, Börje och Stefan in
alla borden från
Kluckartäppu, Lau Käldu
och Kulturstigen. Då kändes
det att det blivit höst, fast
sen blev det fint väder igen!

Veckan före advent och före stormen Simone satte Göran Storm, Börje,
Gunnar och Stefan upp adventsgranen. Gunlög och Lotta hade huggit en
serbisk ädelgran i Gunlögs skog, en mycket hög smal gran med tjocka barr.
Med stor möda lyckades gubbarna resa granen, den var tung! En ny större
julgransbelysning med nya LED-lampor sattes upp och granen lyste sedan
fint ända in på det nya året. Tidigare på hösten hade Börje och Stefan grävt
ner en överbliven fiberslang mellan sockenmagasinet och cementröret för
granen/midsommarstången och i denna slang trätt i en elkabel. Så nu
äntligen finns det permanent el till granen och vi slipper ha lösa sladdar.
5.
Gravfältet Bandeläins Täppu har som brukligt slagits i början av juli. Halva
tiden går åt till slåtter, andra halvan till kaffedrickning och prat. En
rastplatsmöbel har varit utplacerad för besökarna att äta matsäck vid.
Infoskylten med svensk, engelsk och tysk text har uppskattats, det kommer
folk nästan året runt.
Som brukligt är
fagades området vid
Lau Käldu den 1 maj,
en skön vårdag då
många hjälptes åt med
både fagningen av
marken och
rengöringen av
bassängen. Robert
hade tagit med sig
pump och andra
behövliga doningar, så
vattnet kunde pumpas bort och bassängen skrubbas ren och fin. Som
vanligt såg marken inte ut att innehålla så mycket löv och nedblåsta
kvistar, men det blev en hel bilkärra proppfull innan arbetet var klart.
Efteråt bjöd Gertrud på kaffe med smörgås och kakor, vilket intogs under
almen på planen framför bassängen.
Slåtter och trimning genomfördes inför basaren på Laus Backar i mitten av
juli, det är viktigt att det ser snyggt ut när socknen får många besökare.
Arbetet gick ganska lätt iom det torra och fina vädret. Stefan höll
gräsmattan klippt under säsongen, också det mindre arbete än annars pga

torkan. Däremot var det mer arbete att jämna till gräsmattan efter
fibergrävningen, trots att man med grävmaskinen slätat till så gott man
kunde. I år måste vi kalka väggarna på käldhuset! Den flerspråkiga
infoskylten har varit uppskattad, det ser man på det upptrampade gräset
framför! Lau Käldu är inte bara en plats där massor av folk hämtar vatten,
det är också en mötesplats för en stunds samtal i samband med
vattenhämtningen.
6.
Kulturstigen på Lausbackar har många besökare året runt. Ett par snälla
sådana har mejlat till Stefan och gratulerat Lau till en mycket fin kulturstig
med utmärkt informationshäfte. Sådant är roligt att få läsa! Sockenbor och
utifrån kommande tar en kortare eller längre promenad och njuter av det
vackra landskapet och många äter matsäck och tittar ut över sjön. Siffrorna
och pilarna på stigmarkeringsstolparna har varit skrivna med beständigt
bläck, men beständigheten har inte varit påfallande. Anne-Marie ordnade
nya svarta siffror och pilar på små vita hårdplastskivor, vilka hon och
Göran Storm skruvade upp en vårdag. Så nu skall besökarna kunna hitta
rätt!
7.
Det stora arbetet med trimning och småröjning längs tunarna vid
Gumbaldekväiar och hela Aurkväiar till skyltstället ända bort till
skogshörnet har utförts av Bernt och Ulla Kolmodin. Stigen mellan
skogshörnet och Godugnen och vidare till Käldu, samt slänten vid
Godugnen har trimmats av Börje och Stefan. Tunarna har klarat stormarna,
men de lutar lite på några mindre avsnitt. Vi får hoppas att de håller länge,
nu när det inte längre finns något Arbetslag som kan hjälpa oss att
underhålla dem.
8.
Vägverket har 2013 inte bara trimmat runt socknens milstenar, de har
också putsat om och kalkat dem. Vi har bara behövt göra lite mindre
trimningsarbeten på sensommaren.

9.
Lördagen den 27 juli hade Lau hembygdsförening sin sedvanliga
heldagsutflykt med buss under Stefan Haases ledning och med Rolf
Ebbesson som chaufför. I fint sommarväder åkte 40 personer till mellersta
Gotland. Först besöktes museigården Norrbys i Väte, Gotlands första och
hittills enda kulturreservat. Norrbys visar hur en gård såg ut på 1930- och
-40-talen. Allt från byggnader till inredning, redskap och köksutrustning är
original. Vi togs emot av Annelie Adolfsson i tidstypisk klänning och hon
berättade kort om gården och de tre syskon som var de sista brukarna.
Sedan tittade vi in i manbyggnaden, ladugården, vattenkvarnen mm och i
trädgården intogs medhavt ”klucku tei”.
Efter Norrbys styrdes kosan till Slagfältsmuseet i Mästerby. Här fick vi
dela oss i två grupper. Tullan Kalström visade museet och berättade om
slaget i Mästerby den 25 juli 1361 mellan Waldemar Atterdags trupper och
gotlänningarna, ett slag som man först de senaste åren har börjat forska i
och varifrån man hittat många saker. Under tiden visade och berättade
Stefan om Mästerby kyrka, en romansk byggnad med bl a fantastiska
målningar i hela kyrkorummet.
Turen gick sedan till restaurang Route 143 i Roma, där vi bjöds på riklig
lunch bestående av ”Flygande Jakob”. Vädret var fint och många satt ute
och åt och besökte efter maten loppisen på bakgården.
Nästa besöksmål låg synnerligen nära, nämligen Gotland Whiskys
destilleri i fd Sockerbruket. Förre betinspektören, numera destilleriguiden,
Marek Jönsson tog emot och berättade den spännande historien om
uppbyggandet av en Whiskyfabrik här i Roma. Arbetet har tagit många år i
anspråk, men nu var äntligen processen i gång. Marek visade runt i
anläggningens olika våningsplan och avslutade visningen i
provningsrummet högst upp i fabriken. Där fick alla som ville provsmaka
råsprit, vilket fick mången whiskyentusiast på gott humör, då destillatet
förebådade en kommande dryck av hög kvalité.
Rolf körde oss sedan vidare till dagens sista besöksmål, Sidengården i Vall.
Tuss och Oscar Almgren tog emot på gårdsplanen och berättade kort om
vad vi skulle få se och visade sedan in oss i f d tröskhuset. Det var
ombyggt till ”biograf” och här visades en intressant film med Tuss som
berättare om siden, både historia och tillverkning. Därefter gick vi ut i

lokalen där Oscar demonstrerade hur sidenvävning går till på en mycket
komplicerad vävstol. Sedan visade han den fantastiska utställningen de har
och berättade om många intressanta kläder och tyger. De som ville kunde
sedan handla sidenprodukter i shoppen. Sist drack vi otendag i gårdens
café. Därefter var dagen till ända och vi åkte hem glada och nöjda.
10.
Bryggan på Skarpholmen klarade sig även denna vinter utan skador. Göran
Lindén och Börje Skogström målade förra sommaren fönstren och allt
annat som skall vara vitt.
Denna sommar målade
Lasse och Johan
Ljunggren, Bo och Rolf
Lindström, samt Robert
Karlsson och Börje
Skogström hela jaktstugan
och halva förrådet och
vedboden. Resten skall
målas i sommar.
Den 18 augusti i underbart
sommarväder gjorde Radio Gotland en direktsändning ute från
Skarpholmen. Många sockenbor med båtar samlades på morgonen vid
Masarbod, där radions tekniker monterade utrustningen i sändarbussen.
Sen fraktades en väldig mängd teknikprylar och mycket folk ut till holmen.
Mari Winarve och Tomas Ardin ledde pratinslagen och flera tekniker skötte
det tekniska. Magnus Martinsson från Länsstyrelsen var med som
naturexpert och förutom Lauboar var det folk från Ljugarn och Ardre. Det
pratades om Skarpholmens historia, om byggnaderna och deras
upprustning och inte minst om arbetena med bryggan Radion hade med
både mat och kaffe med dopp, så ingen hade någon nöd! Radiosändningen
var fin reklam för bygden och vi fick 500 kr för hjälpen med sändningen!
Strax efteråt hörde Lena Pettersson från Länsstyrelsens Naturvårdsenhet av
sig. Det gamla avtalet mellan Lau hembygdsförening löper sista året i år
och det är dags att skriva ett nytt långsiktigt i samma anda. Avtalet är
förmånligt för oss och Lst betalar materialkostnader om vi gör det arbete
som behövs med byggnader och brygga. Ytterligare ett avtal har skrivits
mellan oss och Lst, där vi för en viss summa pengar skall städa stränderna

på Skarpholmen och Gräsholmen. Det här avtalet gäller på bara 1 år, för att
vi skall få prova om det fungerar med strandstädning. Går allt bra och alla
är nöjda, skriver vi ett nytt avtal på längre tid.
Föreningsmedlemmar kan övernatta i Skarpholmens jaktstuga efter den
15:e juli. Det finns tre sängplatser med utrustning och köket är utrustat
med behövliga husgeråd. Mat och vatten måste man ta med sig. Bokning
skall ske hos Ulla-Britt eller Marguerite på Klippstugan på Ljugarn, de
också talar om vad som gäller för övernattning på Skarpholmen. En
planerad medlemsutflykt till holmen fick dessvärre ställas in pga dåligt
väder.
11.
Vår fyr Storholms-Annike lyser och blinkar som hon skall och Robert
Karlsson sköter om henne på bästa sätt.
12.
Lau hembygdsförening har skrivit ytterligare ett avtal med Länsstyrelsen
och detta gäller inoljning av fågeltornet på Lausidan om Närkån. Även det
avtalet är 1-årigt för att vi skall få känna oss för.
13.
Planerna på en minneslund norr om Lau kyrka vid gården på kastalens
västra sida väntar ännu på att förverkligas. Vi har inte heller hunnit leta
efter den medeltida brunnen till prästgården utanför kyrkogårdsmurens
norrsida.
14.
Vår socken tilldrar sig som vanligt stort intresse och många besökare har
under det gångna året besökt kyrkan, Hantverksbodi i fd skolan,
kulturstigen på Lausbackar, gravfältet Bandeläins Täppu, badstranden och
inte minst Lau Käldu med sitt goda vatten.

15.
Hembygdskvällen den 3 juli lockade 36 personer. I år såg vi på gamla
filmer av Gunnar Olsson om bla linberedning och kalkbränning. Stefan
visade bilder vi fått av Egon Andersson (Robert Karlssons svåger) när man
1983 brände tjära vid Smiss under Vanges-Lasses ledning. Omkring 15
andra bilder visade hur ungdomar samlades för fest ovanför Käldu på
1940- och -50-talen. Bilderna gav tillfälle till många igenkännande
leenden. Sedan drack vi kaffe med sedvanligt gemytlig samvaro.
16.
Strandboden vid Masarbods fiskeläge har tjärstrukits av Tutens
fiskelägesförening. Boden hyser en samling föremål från fiskeepoken och
fungerar som förråd för fiskelägesföreningen. En inventarieförteckning
med bilder på alla föremål i boden finns i en pärm.
17.
På sensommaren målade Börje och
Stefan hela kvarntornet på Smiss
kvarn i ljuvligt sommarväder. Det
var tidskrävande att måla de
spåntäckta väggarna med falu
rödfärg, men i det fina vädret och
med sådan utsikt var det ett rent
nöje. Nyfikna köttdjur dök upp då
och då, stod i vägen och skrubbade
sig mot väggarna, men även det
var rätt trevligt. Nu återstår det
att tjära vingarna och vindhästen.

18.
Jacob Karlssons, Fäi-Jakås, grav, har skötts under säsongen av Evy
Larsson.
19.
Traditionen att tända en vårdkase på originalplatsen på Vardbjärg gjorde ett
uppehåll förra året pga för mycket snö och kyla. I skrivande stund
planerades det för en vårdkase på senvintern, men det var ännu inte klart
om det skulle bli någon.
20.
Lau hembygdsförenings hemsida på adress: www.lau.se har Anders
Wästlund som kunnig webmaster. Gunnar och Stefan har försökt att lära
sig enklare hemsideshantering av Anders, så som att lägga ut texter och
bilder på sånt som sker inom hembygdsföreningen och i övrigt i socknen.
Men det har inte varit alldeles enkelt för ovana personer och därför har
hemsidan inte varit helt aktuell under året. Vår ambition är dock att
hemsidan skall vara informativ, trevlig, vacker och aktuell. Under ”Året i
Lau” talas det om vad som har skett i socknen och under ”Aktuellt” vad
som kommer att ske. Det finns också en kalender, där alla evenemang i
socknen skrivs in, kom ihåg att förse oss med uppgifter om dessa. Gå in på
hemsidan och läs och se på bilderna och kom gärna med synpunkter till
Anders, Gunnar eller Stefan! Många gör det redan, 2013 hade vår hemsida
10.433 unika besök som gjorde sammanlagt på 29.738 klick.
Lau hembygdsförening har också ett arkiv, vilket är inrymt i ett litet
källarrum i före detta skolan. Här finns en mängd handlingar rörande
socknen bevarade, bl a inlagda i ett gammalt kassaskåp. Den som är
intresserad kan komma dit och läsa, det finns ett litet bord och två stolar
och värmen är alltid på. Nyckel kan lånas av Gittan Olsson.
21.
Masse Klintbergs bildmaterial finns tillgängligt via hemsidan. Klicka på
”Lau socken” på menyraden, gå till ”Masse Klintbergs bilder” och klicka
där och när Masse-sidan kommer upp, gå längst ner på den och klicka på
”www.kulturarvgotland.se”. Då kommer Masses alla bilder upp som
miniatyrer. Dubbelklicka på den bild du vill se på, då kommer den upp i

förstoring. Under bilden står ”Visa bild med beskrivning”, dubbelklicka på
den texten så kommer förutom bilden även den tillhörande texten upp som
Stefan har skrivit. Sammanlagt är det flera hundra sidor texter till Masses
samtliga bilder från Lau. Genom att klicka på pilen uppe i vänstra hörnet
kommer man tillbaka till miniatyrbilderna och kan välja en ny bild. Till
höger om miniatyrbilderna finns en ruta där det står ”Titel” ovanför. Klicka
i rutan och skriv sedan tex ”Masrä” och klicka sedan på rutan ”Verkställ”,
då kommer alla bilder från Mattsarve upp. Det är viktigt att skriva namnet
på Masses sätt, annars funkar det inte, Masses stavningssätt ser du under
bilden om du först har klickat på den. Det här är en början, det finns
otroligt mycket vi i framtiden skulle kunna göra med utgångspunkt från
Masses bilder. Under andra halvan av 2013 har Massebilderna inte varit
tillgängliga iom att Kulturarvgotland.se håller på att byggas om.
22.
Den 17 juli var det en av
sommarens finaste kvällar,
soligt, varmt och alldeles
stilla. Då var det dags för
årets etapp av en cykeltur i
Masse Klintbergs fotspår
med samling vid Kluckartäppu. Många medlemmar
mötte upp med kaffekorg
och gott humör. Stefan och
Gunnar hade gjort iordning
ett häfte till var och en med
Massebilder från de miljöer
vi skulle besöka.
Först cyklade vi till Sunnkörke, där vi stannade på vägen och såg de
tydliga spåren efter den gamla vägen som förr gick från Lau kvarn upp hit,
vägen från kyrkan till Sunnkörke kom till först vid skiftet. Vi tittade på
Masses bilder härifrån med de stora agtäckta ladugårdarna liggande längs
vägen. Sedan cyklade vi in till Lisa Estrabaut och Miguel Yanez på södra
gårdsparten för att se deras flistäckta bostadshus, ett av Gotlands bäst
bevarade. Lisa och Miguel var mycket generösa och visade alla rum i hela
huset. Detta var en verklig höjdare!

Vi cyklade vidare till Gannor, där vi såg på Masses gamla bilder av
grannlaget och jämförde med hur det ser ut idag. Därefter tog vi den lilla
vägen ner till Myrvägen och cyklade bort till Botels grannlag, där vi också
beskådade Masses bilder och jämförde.
Kaffe intogs i Jörgens och
Classes trädgård. Vi
tittade sedan på Anderse,
västra Botelsparterna och
Hemmor. Vid Liffride
cyklade vi in på
gårdsplanen och nya
ägaren Andreas Wiklund
berättade trevligt om
gården och de
framtidsplaner man har.
Till sist cyklade vi förbi
Husarve till Böinde och
såg på många bilder från gårdarna där. Sedan gick solen ner och var och en
cyklade hem till sitt efter en givande tur i socknen. Vi får se vad vi kan
hitta på nu i sommar!
23.
Sveriges Hembygdsförbund hade uppmanat landets samtliga
hembygdsföreningar att försöka räkna fram hur många ideella
arbetstimmar man har lagt mer månadsvis under det gångna året. Detta för
att visa samhället vilken stor insats hembygdsrörelsen gör. Idrottsrörelsen
har varit bra på att visa upp sina insatser, vilket också resulterat i
ekonomiska anslag från stat och kommun. Lau hembygdsförening räknade
årets all nedlagda tid, vilket blev nära 1200 timmar! Vi får se om detta
timräknande på sikt kan ge något ekonomiskt utbyte.
24.
Ekonomi: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara 50 kr för
enskild och 100 kr för familj. Lau Hembygdsförening har haft en
omsättning på 83.594 kr. Föreningen har erhållit 2.950 kr från
Länsstyrelsen för målningsarbeten på Skarpholmen och en anonym givare
har lämnat 200 kr. Lau hembygdsförening har god ekonomi. De pengar

som finns på kontot är tänkta att huvudsakligen sparas för att användas till
framtagning av en ny sockenbok, något som är väldigt dyrt.
Lau Hembygdsförening har en försäkring som täcker in all dess
verksamhet med fullgott skydd. Föreningen har bankkonton i Sparbanken
Gotland och i Swedbank. Vid betalning av medlemsavgiften, använd
bankgiro 659-3925 till Sparbanken Gotland, var noga med att ange ditt
namn och att det gäller Lau hembygdsförening.
Till sist framför styrelsen ett varmt tack till föreningens bidragsgivare
Länsstyrelsen och till en anonym givare. Vi vill också tacka alla enskilda
som genom Lau Hembygdsförening arbetat för vår bygd.

Lau den 23 mars 2014
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