Verksamhetsberättelse, oktober 2019 – september 2020
Klosterruin Kronobäcks Vänner

Styrelse, funktionärer och medlemmar
Under det gångna verksamhetsåret har sju protokollförda sammanträden genomförts.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Irene Holm
Gull Strömberg
Helen Lindeborg
Börje Jonsson
Elisabeth Odarp
Dorota Nygaard
Hans Kihlbaum
Berit Jönsson

K-G Lundgren och Björn Söderberg har varit revisorer med Tommy Englund som ersättare.
Valberedningen har bestått av Christina Englund och K-G Lundgren med Gull Strömberg som
ersättare.
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 58 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kr.

Möten och övriga aktiviteter
Medlemsmöten
Årsmötet ägde rum den 24 oktober i föreningens samlingslokal vid Kronobäck med 17
deltagare. Efter mötet berättade K-G Lundgren om Heliga Birgittas liv och hennes kopplingar
till Kronobäck och närliggande områden.
Covid-19 satte stopp för många av verksamhetsårets aktiviteter.
Det planerade medlemsmötet i mars, där Peter Danielsson skulle föreläsa om ”Krigshjältar
och jordbrukare på Kronobäck” blev inställt. Föreläsningen är framflyttad till årsmötet 2020.
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Skymningskvällen
Årets skymningskväll genomfördes som planerat i november.
I en vackert upplyst ruin med mängder av marschaller fick ca 300
personer lyssna på stämningsfulla sånger av Tatonia och se en
spännande eldshow av ”Fatta eld”. Det var en ganska kylig kväll men
försäljningen av glögg och varm saft hjälpte till att hålla värmen.
Projekt Överstebostället i Kronobäck - en historia över 200 år.
Studiecirkeln har fortsatt under verksamhetsåret med fyra deltagare och 18 sammankomster.
Det huvudsakliga arbetet har bestått i att transkribera av- och tillträdessyneprotokoll från
1700-talet. Gruppen har också börjat undersöka hur byggnaderna vid överstebostället var
konstruerade samt tittat på de torp som tillhörde egendomen.
Skötsel av hus och område
Föreningen ansvarar för att huset och området runt Klosterruinen ska vara trevligt att besöka.
Vid årets städdagar har vi röjt kring källaren och brunnen, klippt gräs runt kryddträdgård samt
ansat vildvinet runt huset. Vi har också rensat plattor och klippt syrenhäcken kring
soptunnorna.
Svinhuset har fått en uppfräschning. Vi har själva skrapat och
målat luckorna och kommunen har ansvarat för att måla allt
trävirke.
Samlingslokalen har nu tillgång till Wifi med möjlighet för
hyresgäster att koppla upp sig via tillfällig gästinloggning.

Utställningen i Svinhuset
Utställningen från föregående år ”Utgrävningar i Kronobäck”, den femte i ordningen, har
uppdaterats och fortsatt som utställning även detta verksamhetsår.
Guideutbildning
Inför verksamhetsåret hade föreningen färre aktiva guider än tidigare. Det behövdes fler
guider för att klara de guidningsuppdrag som finns och klara eventuella sjukdomar eller andra
förhinder. Därför genomfördes det i april-maj en guideutbildning under två och en halv dag.
Fem intresserade deltagare deltog i utbildningen och fyra av dessa genomförde sen guidningar
under sommaren.
Ellen Sjömålen gav deltagarna en innehållsrik workshop om berättarteknik. Börje Jonsson
visade hur man skriver en guidebok samt gav exempel på vad man bör ta upp under en
guidning. Deltagarna fick material att läsa och Börje Jonsson, tillsammans med Gull
Strömberg, gav exempel på publika guidningar vid Kronobäck. Vid en uppföljning fick
deltagarna genomföra egna provguidningar och prova medeltida kläder.
Kronobäcksdagen
Årets Kronobäcksdag fick ställas in pga. Covid-19. Styrelsen och intresserade medlemmar
samlades istället till en extra städdag med grillning, där två av våra nya guider berättade och
guidade med sina respektive specialintressen, växter och ortsnamn, som tema.
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Guidningar
Liksom tidigare år har guidningar genomförts torsdagar i juli och augusti. Under juli har
guidningar även skett på söndagar.
6 guider har ansvarat för årets guidningar, varav 4 var nya i
föreningen.
Totalt har offentliga guidningar hållits vid 13 tillfällen med
totalt 107 besökare, vilket är en ökning med 64 deltagare
jämfört med förra året, det vill säga mer än en fördubbling.
Härutöver har tre gruppguidningar genomförts för olika grupper med totalt ca 60 deltagare.
Utomhusbion
Även vår biokväll fick falla för Covid-19 och ställas in.
Uthyrning av samlingslokalen
Vår förening sköter uthyrningen av Mönsterås kommuns samlingslokal vid Kronobäck. Den
har under verksamhetsåret varit uthyrd vid 136 tillfällen, vilket är en minskning med 54
tillfällen eller drygt 28 % jämfört med föregående år. Vid 54 tillfällen har företag, föreningar
och privatpersoner förhyrt lokalen. Det är en kraftig minskning jämfört med föregående år då
motsvarande uthyrning var 120 tillfällen. Vid 37 tillfällen har det gällt träffar med någon av
Mönsterås kommuns olika verksamheter och 45 tillfällen har gällt Klosterruin Kronobäcks
Vänners egen verksamhet.
Totalt 19 aktiviteter har avbokats med hänvisning till Covid-19 och ytterligare tillfällen har
aldrig blivit bokade utan bara diskuterats.
Sömnadsdagar
Några medlemmar samlades under vintern för att sy nya barnkläder samt hjälpa varandra att
sy kläder för eget bruk. Tyvärr blev det inget tillfälle att använda barnkläderna under
sommaren, men de hänger i lokalen på Kronobäck.

Styrelsens interna arbete
Arkivplan och inventarieförteckning
Under året har styrelsen tagit fram och börjat följa en arkivplan som beskriver hur och var vi
förvarar de flesta av föreningens dokument.
Vi har också påbörjat en uppdatering av vår inventarieförteckning. Med dokument, bilder och
värdering av våra kläder och föremål vill vi få en tydligare bild av föreningens tillgångar.
Medlemsutskick och programblad
I vår ambition att hålla medlemmarna uppdaterade på föreningens verksamhet har vi utökat
antalet medlemsutskick och skickar nu ut aktuell information via mejl i anslutning till våra
styrelsemöten.
De programblad som tidigare tryckts upp och spridits i kommunen samt till turistföreningar i
angränsande kommuner, har bytts ut mot information på våra anslagstavlor. Då kan vi
revidera utifrån behov, vilket visade sig högst aktuellt detta verksamhetsår.
Hemsidan samt Facebook grupper är också viktiga kanaler för att få ut vårt budskap.
Föreningens hemsida och Facebook grupper
Hemsidan uppdateras kontinuerligt med information om vår verksamhet och våra evenemang.
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Den har också en kalender för bokning av huset och guidningar. Där finns också information
om platsen och dess historia.
Föreningen har två Facebook grupper, en privat och sluten medlems- och intressegrupp där vi
diskuterar och informerar om föreningsangelägenheter samt en Facebooksida som är offentlig,
där vi framförallt annonserar våra evenemang.
Kultur och fritidsförvaltningens årliga föreningsmöte
I år fokuserade mötet på Kultur och fritidsnämndens nya bidragsregler och hur
barnkonventionens, som blivit lag, påverkar föreningar. Vid mötet i november var föreningen
representerad med tre deltagare.

Övriga aktiviteter
Projekt
Vuxenskolan driver ett projekt där kulturhistoriska områden ska dokumenteras i film och
visas på äldreboenden i kommunen. Kronobäcks klosterruin och vår verksamhet är ett av tre
aktuella områden. Börje och Irene berättar i materialet till filmen om platsen, föreningen och
vår verksamhet. I underlaget finns även en filmad guidning. Den färdiga filmen ska bli ca 15
min. Vi får tillgång till filmen när den är klar.
P4 Kalmar
I augusti besökte P4 Kalmar Kronobäcks
klosterkyrkoruin och Irene Holm berättade i radio om
platsen och dess historia som ett av kommunens
turistmål.

Medeltidsdagar för skolelever
I samarbete med Mönsterås kommuns skolkulturgrupp genomförde vår förening, liksom förra
året, en inspirationsdag för lärare till elever i årskurs 4, den årskurs då man oftast läser om
medeltiden. Olika medeltida lekar och andra aktiviteter som kan genomföras under en
medeltidsdag diskuterades och en utveckling av förra årets upplägg planerades.
Tyvärr fick de planerade medeltidshalvdagarna med årskurs 4 ställas in på grund av risken för
smitta av Covid-19.
QR-koder
Mönsterås kommun gör det möjligt för turister och besökare
att lära sig mer om bygdens historia med hjälp av QR-koder.
De har börjat med att digitalisera kulturhistoriska objekt, där
Kronobäck ingår som 1 av 36 objekt i ett första steg.
Genom att skanna av koden med sin smarta telefon kan
besökare höra uppläsningar om platsen i ca en 1 min på det
språk man önskar.
I dagsläget finns tre QR-koder inom området som ska ge
information om platsen.
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Styrelsen vill tacka alla medlemmar för arbete och stöd under det gångna verksamhetsåret. Vi
vill också framföra ett stort tack till Mönsterås kommun och till föreningens sponsorer för
stöd och ett gott samarbete

Kronobäck den 22 oktober 2020
_________________________________
Irene Holm, ordförande

________________________________
Börje Jonsson, kassör

_________________________________
Helen Lindeborg, sekreterare

________________________________
Gull Strömberg, vice ordförande

_________________________________
Elisabeth Odarp, ledamot

________________________________
Dorota Nygaard, ledamot

_________________________________
Berit Jönsson, suppleant

________________________________
Hans Kihlbaum, suppleant
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