
Verksamhetsplan 2023 
Gistad hembygdsförening 

Hembygdsföreningen strävar efter 
- Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs 

vidare till kommande generationer. 
- Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för 

alla. 
- Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring 

av samhället. 
- Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens 

hembygd. 
 

Verksamheten 2023 
Verksamhetsåret 2023 är det första någonsin för föreningen. Under året kommer fokus ligga på 
att få igång föreningen och att värva medlemmar. Det finns många föreslagna aktiviteter, som 
vissa under året kommer bli verklighet, medan vissa kommer komma under senare. En lista på 
aktiviteter som diskuterats att kunna vara något att arbeta vidare kring redovisas i slutet av 
verksamhetsplanen 
 
Styrelsen kommer utreda om det finns en styrka i att vara en del av Östergötlands 
hembygdsförbund. 
 
Föreningen skulle stärkas ytterligare om det fanns någon form av föreningslokal, vilket kommer 
vara något som man kommer utreda ytterligare under kommande år. 
 
För att synas och nå ut till fler intressenter kommer främst följande kanaler att användas 

o Vara aktiva på sociala medier, som exempelvis vår facebookgrupp, 
https://www.facebook.com/groups/gistadhembygdsforening 

o Utveckla vår nystartade hemsida för föreningen, www.gistad.net 
o idrottsklubb 
o Att samarbete med närliggande hembygdsföreningar 

  

https://www.facebook.com/groups/gistadhembygdsforening
http://www.gistad.net/
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Aktiviteter som kommit upp som skulle kunna bli någon form av aktivitet är: 
o Integrera med andra hembygdsföreningar i vår närhet 
o Anordna kvällsträffar 
o Samla material om orten (ev. till framtida bok). Hjälpa till med scanning och lagring 
o Soldattorp 
o Skolan 
o Kyrkan 
o Missionsförbundet, sion mfl 
o Vägförvaltningen 
o Brandstationen 
o Industrier 
o Yrkesmän 
o Affärer 
o Gamla vägar 
o Kvarnar 
o Samlingslokaler, exempelvis sirius 
o Idrottsplatser 
o Kända personer från orten 
o Berättelser 
o Bra länkar 
o Föreningsliv 
o Gammalt 
o Nytt 
o Undersöka vilken finansieringshjälp som kan finnas 
o Berättarafton 
o Utflykter 
o Byavandring 
o Utmärkning av torp eller andra intressanta platser som är borta 
o Ta in föredragshållare som har något intressant att berätta 
o Ta fram gamla kartor, protokoll etc. 
o Intervjua personer 
o Podcast med intervjuer och teman 
o Arrangera hembygdsträff 
o Studiecirklar 
o Släktforskningsgrupper 
o Öka socknens hemberedskap 
o Kyrkogårdsvandringar 
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