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Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten.                

Antalet medlemmar var vid årets slut 210.                         

Årsmötet hölls den 18 mars i Folkets Hus.                  

Under året har vi deltagit i två av Östergötlands Hembygdsförbunds konferenser.                         

Antalet besökare i museet var 15 000. 

 

Glasmuseet. Dagarna före julmarknaden 2017 meddelade fastighetsägaren Finspångs kommun 

genom Vallonbygden att vi inte fick vistas i vårt Glasmuseum. Orsaken var att man vid en 

rutinkontroll upptäckte att taket höll på att rasa in. Julmarknaden genomfördes genom att vi vid 

entredörren sålde lotter och bjöd på glögg och pepparkakor samt informerade om den uppkomna 

situationen.                                                               

Redan i mitten av januari 2018 erbjöd kommunen oss en ny lokal. Vi tackade ja och började 

omgående planera flytten. Lokalen liknade inte den vi skulle flytta från utan ytorna var större och 

väggarna färre och vi skulle dela lokalen med Turistinformationen. För att få idéer om hur vi skulle 

kunna inreda museet sökte vi och fick ett Microprojekt i samarbeta med Leader Folkungaland. 

Projektet gick ut på att vi skulle göra en studieresa till Eda Glasmuseum. Vi viste att dom hade sitt 

Glasmuseum i ett nedlagt Folkets Hus med stora ytor. Väl hemkomna flyttade vi under de närmsta 

månaderna in i den stora ljusa lokalen vägg i vägg med Gestgifveriet våningen över entrén till 

Gestgifveriet. För att underlätta flytten beslutade vi att använda samma utställning ett år till. Vi 

byggde en ny fondmonter likadan som den vi byggde i gamla lokalen till jubileumsutställningen 2010. 

Flytten av museet gick bra trots den press vi satt på oss att ha museet klart för invigning på Glasets 

Dag första lördagen i maj. Vi blev klara i tid mycket tack vare stort engagemang av medlemmar. 

Landshövding Elisabeth Nilsson invigde museet på Glasets Dag 5 maj med att berätta om glasmuseets 

historia och vikten av att bevara ortens historia. Fanfar och applåder från den stora publiken och 

museet var återigen invigt. 



Hembygdsgården Grindstugan. Grindstugegruppen har haft flera möten med inriktning på underhåll 

samt vår och höst städning både inomhus och utomhus. Bl.a. har gardinerna tvättats och utomhus 

har ett antal tegelpannor bytts ut på boden så nu är taket återigen tätt. En hel del arbeten har utförts 

bland annat har den igenväxta syrenbersån blivit ansad genom att buskar och träd tagits bort detta 

för att återskapa den berså som en gång fanns.              

Grindstugan har varit öppen för visning i samband med kaffeservering, med bl.a. ansjovissmörgåsar, 

på marknadsdagen och servering på Nationaldagen, med hembakat bröd. Grindstugan var även 

öppen för visning under Östgötadagarna.                      

Som gåva fick Hembygdsföreningen i december en flaggstångsbelysning som under vintern belyst 

Grindstugan från sin plats i flaggstången.                    

 

Arkiv.  De problem med rasrisk som vi haft i Glasmuseet hade vi också i den lokal som vi förvarade 

det bruksarkiv som vi fått överta av Glasbruket. (arkivet innehåller handlingar för perioden 1930-talet 

fram till 2015) Nu blev vi tvungna att flytta det 75 löpmeter stora arkivet så fort vi kunde. Den plats 

som Vallonbygden lät oss flytta in i fick vi redan efter några månader lämna och då valde vi att flytta 

detta arkiv som var långt ifrån färdig sorterat upp till vårt kontor och det vindsförråd som vi 

disponerar invid kontoret. Sortering av detta arkiv pågår.                                                                          

När det gäller vårt övriga arkiv som vi kallar Reijmyre Hembygdsarkiv som också inkluderar de 

föremål mm som finns i Grindstugan och våra glassamlingar så jobbar vi fortlöpande med dessa.    

Nationaldagen firades i Kyrkparken med pastor Gunnar Kellander som högtidstalare. Rejmyre 

musikkår svarade för musiken. Efter firandet serverades kaffe med hembakat bröd i Grindstugans 

trädgård. 

Medlemsmötet den 26 november på Gestgifveriet hade Anja Praesto från Kulturarv Östergötland 

som föredragshållare och hon berättade om ”Gömda och glömda platser i Östergötland”. Efter 

föredraget serverades julbuffé i Gestgifveriets matsal.  Drygt 80 medlemmar lät sig väl smakas. 

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt till i föreningen under det gångna året. 

Det är många och det är kring Er och övriga medlemmar vi i styrelsen utför vår uppgift. Vi vill också 

tacka de som skänkt föremål och som bidragit ekonomiskt till föreningen. 

 

Rejmyre i februari 2019. 

Styrelsen. 

  

      

                              

     

 

                                                        


