
Böaa Hembygdskrets 

Verksamhetsberättlese för år 1973. 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande, Erik Johnsson. Sekreterare Anita Lönegård. 

Kassör, Stig Johansson samt Tage Jannert och Tage Svensson. 

Hembygdskretsen har under året kunnat notera ett stigande intresse för 

sin verksamhet främst beroende på att man har haft iordningsställandet 

av Gula Stugan att arbeta för. Hembygäskretsen noterar här sin tacksamhet 

mot Böda församling för att man överlåtet dispositionsrätten av stugan 

till kretsen. 

De många bidragen av 11gamla" saker har redan gjort stugan till en 

hembygdsgård. 

Den årliga mids~~earfesten vid Böda kyrka var som vanligt mycket välbesökt 

och speciellt glädjande är det stora inslaget av årligen återkommande 

sommargäster. 

Ölands Folkhögskolas teatergrupp gav en mycket uppskattad föreställning 

av "Bodauppr oret." i Norrgården den 16 maj .1q73 
Hembygdskretsen sände i augusti fyra ungdomar till ett sommarläger i 

Långasjö där de fick lära sig mycket om betydelsen av en aktiv hembygds 

vård. 

Som en höjdpunkt på verksamhetsåret kom söndagen den 26 maj 1974 den 
högtidliga invigningen av t1Gula stugan11• 

Doktor Bertil Palm, Glömminge förrättade invigningen och kyrkoherde 

Bert Lundmark överlämnade nyckeln till kretsens sekreterare. 
l. 

I Församlinghemmet hade kretsen ordnat kaffeservering och1invigningen 

deltog många hembygdsvänner. 

Styrelsen hoppas nu att denna hembygdsgård skall bidraga till att stärka 

intresset för hembygdsvård i Böda. 

Böda, L~tto~p den 29 maj 19J4 '-~. / ~ J 

--~~ /2/4&?~ .~'11 lm-1!21_~:.____.==1::.=:'t====~~ 
Erik Joh~son Anita Lönegård7 Sti nsson 



BÖDA HEMBYGDSKRETS. 

EKONOMISK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1/4 1973 - 31/3 1974. 

ING. BALANS KONTO 
D e b e t 
Öländsk Bygds konto 
Allm. Hembygdsfondens xxxx~~•~ax kapital 
Kapital konto 

Summa kronor 

2.459:50 
8.334:09 

23.070:50 
33.864.09 

K r e d i t 
Kassa konto 
Postgiro konto 
Bank konto 
Anläggningars konto 
Inventariers konto 
Allmänna hembygdsfondens tillgångar 

Summ~ kronor 

46:91 
17:09 

5.965:- 
19.500:- 

1:- 
8.334:09 

33.864:09 

...,......_ 

VINST OCH FÖRLUST KONTO 
D e b e t 
Kvarnreparationers konto 
Ungdomsverksamhetens konto 
Omkostnads konto 
Anläggningars konto 
Kapital konto 

Summa kronor 

732:50 
100:- 
442:25 

1. 000:- 
182..llQ. 

2,458:45 

K r e d i t 
Medlemsavgifters konto 
Gåvors konto 
Festers konto 
Räntors konto 

1.525:70 
100:- 
545:75 
281:- 

Summa kronor 2.458:45 

UTG. BALANS KONTO 
D e b e t 
Kassa konto 
Postgiro konto 
Bank konto 
Anläggningars konto 
Inventariers konto 
Allm. Hembygdsfondens tillgångar 

Summa kronor 

33:66 
198:54 

6.465:- 
18.500:- 

1:- 
10.122 :- 
2.2...!...2.20=20 

K r e d i t 
Öländ5k Bygds konto 
Allm. Hembygdsfondens kapital 
Kapital konto 

Summa kronor 

1. 944: - 
10.122:- 
23•254=20 2..2..:...2.2-Q:20 

ur huvudbok. 
1974-03-31 

utan anmärkning. 

Revisorer 
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