
HEMBYGDSFÖRENINGEN GAMLA REIJMYRE   

Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre får härmed lämna följande 

verksamhetsberättelse för 2012.  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning; 

 Ordförande  Per-Inge Jansson    

 Vise ordförande Anders Rådenstein  

 Kassör  Bertil Rosander  

 Sekreterare  Carl-David Söderback  

 Ledamöter  Jörgen Holm   

   Bengt Eriksson  

   Stefan Gustafsson  

   Thomas Lindholm  

 Suppleanter  Elin Karlsson   

   Anna-Karin Jonsson  

 Revisorer  Nils-Erik Karlsson och Karl-Gustav Thiderman

 Revisorssuppleanter Håkan Johansson och Arvid Andersson 

 Valberedning  Nils-Erik Cederulf och Ann Karlsson 

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten.                                                                                       

Antalet medlemmar var vid årets slut 152.                  

Årsmötet hölls den 18 mars i Lill-Annas kafé.       

Glasmuseet hade under året 21000 besökare.                                                        

På ideellt arbete har föreningen lagt ner ca 2300 timmar under det gångna året. 

(Besöksaktiviteter, föreningsliv, vård och underhåll av byggnader, samlingar och arkiv mm). 

      

Glasmuseet.                                                               

Museet har varit öppet från 2 april till 21 december i stort sett alla dagar. Detta är den 

längsta öppettiden glasmuseet hittills haft. Detta har varit möjligt genom att vi haft en musei 

värd anställd samt att våra medlemmar skött värdskapet under veckoslut och helger. Årets 

tema har varit ”1950-1960-tals glas”. Stora publikdagar var Glasets dag, Rejmyre marknad 

och julmarknaden. Under semesterperioden fanns också några riktigt bra dagar.  Stor 

uppmärksamhet under året har vår fondmonter fått, där vi framför stora porträtt av Tom 

Möller, Paul Kedelv, Tyko Axelsson och Monica Bratt visat delar av deras kollektion.       

 Grindstugan.                                                                                                                                                                 

Intressegruppen som bildades i början av året samlades i april och städade både ute och 

inne. Vidare under våren har den murkna grinden tagits bort och en ny ska tillverkas. Samma 

förfarande ska ske med grindstolparna.  Gärdsgården har stöttats upp och ska nu klara sig 



tills vi kan göra de förbättringar som behövs. Utedasset har iordningställts och är nu 

användbart. En stege har monterats på skorstenen.  Förberedelse för hur tillgängligheten till 

boden, där vi visar äldre föremål från bygden, har utförts. Vidare har vi besiktigat 

Grindstugans kondition för att se hur vi ska prioritera underhållsarbetet, bl.a. behöver taket 

få nytt tegel. Inne i Grindstugan har vi kartlagt vad som måste göras för att eldstäderna ska 

kunna användas och en plan finns för hur vi ska gå till väga.                                                                                             

På nationaldagen och på Rejmyre marknad förvandlades Grindstugan till ett trevligt café.      

Under hösten var några klasser från Rejmyre skola på besök och vi visade runt och berättade 

om gamla ting och händelser från förr. Även visningar för enskilda besökare har genomförts. 

Höststädning avslutade hembygdsgårdens år.  Ca 500-600 gäster besökte Grindstugan under 

året. 

Nationaldagen.                                

Traditionsenligt firades nationaldagen i kyrkparken, inramat med musik av Rejmyre Musikkår 

högtidstalade Gunilla Karlén.    

Medlemsmötet.                                                    

I slutet av november inbjöd vi till medlemsmöte på Gestgifveriet för att lyssna till Marika 

Bogren, konstvetare och pedagog vid Nationalmuseum när hon gav sin bild av konstnären 

Tyra Lundgren. I tät gemenskap med publiken berättade och visade Marika Bogren bilder ur 

Tyra Lundgrens liv.  Redan i slutet av 20-talet började Tyra Lundgren arbeta som konstnärlig 

ledare på Rörstrands porslinsfabrik. 1936 blev hon den första kvinnliga formgivaren vid Paolo 

Veninis glasbruk på ön Murano i Venedig. Efter flera år av engagemang vid bland annat 

Gustavsbergs porslinsfabrik offentliga utsmyckningsuppdrag och utställningar kom hon 1959 

till Reijmyre Glasbruk.                                                                    

Efter föredraget stod julbordet dukat och vi njöt av maten som man gör efter att ha fått 

mängder av kultur serverat på ett föredömligt sätt.    

 Slutord.                                      

Styrelsen för Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre tackar för förtroendet att under det 

gångna året fått leda verksamheten. Tack Reijmyre Glasbruk och Östergötlands Museum 

som båda ställer upp för oss på ett beundransvärt sätt. Tack ni alla som jobbat med 

Grindstugan, Glasmuseet och mycket annat. Tack till er som i olika former gett oss 

ekonomiskt stöd. Tack till er som skänkt äldre föremål, fotografier, tidningsurklipp och glas. 

Tack till er som gett oss möjlighet att inköpa glas för framtida utställningar.  Tack alla ni som 

stöttar oss.  

Rejmyre i februari 2013 

 Styrelsen 

                                        


