Föreningen
Bågenholm-Håbolssläkten
Släktdagen 7 augusti 2010
En solig och varm lördag träffades ett fyrtiotal medlemmar i Föreningen BågenholmHåbolssläkten på Gäserud. Vädret avspeglade sig sedan i en trevlig stämning på gårdstunet till
Gäserudsstugan, där för varandra bekanta men även obekanta släktingar kunde knyta ihop sina
trådar och rötter bakåt i tiden. En del nya medlemmar tillkom under träffen. Samtalen fortsatte
under lunchen, som bestod av rostbiff och annat läckert kallskuret, potatissallad och tropiska
frukter samt franskinspirerade ostar - knappast något våra förfäder bjudit sina släktingar på vid de
stora kalasen. Maten hade sannolikt för hundra år sedan bestått av söndagsstek, brunsås, kokt
potatis och andra kokta rotsaker.
Årsmötet avhölls under okomplicerade former, där en nymodighet togs upp och beslutades om kontaktnät på Facebook!
Kaffet avnjöts med tårta i tiden: maräng, grädde och frukt. Kaffeunderhållning bjöds med fiolspel
av Christina Ahlström och Ylva Kadin, vilka på ett ypperligt sätt för den i släkten omhuldade
musiktraditionen vidare.
På seneftermiddagen träffades alla utanför Håbols kyrka för en beskrivning av de upprustade
gravstenarna vid ”Höge Kils lägerstad”. Vår förening har bidragit till upprustningen genom ett
bidrag på 8.000:-. En välbehövlig uppdatering av släktsammanhangen gjordes av Olof
Bågenholm och Ragnar Emanuelsson. På detta sätt blev våra förfäder mer ”levande” för oss i
släkten. Ragnar har även deltagit i upprustningens genomförande. Olof Bågenholm guidade oss
genom kyrkans historia och berättade även om de gåvor som skänkts till kyrkan av gamla
släktmedlemmar och släktföreningen (bl.a. en brudkrona).
Mötet avslutades med helgmålsringning samt musik framförd av Christina Ahlström och Ylva
Kadin. Avslutningsvis sjöngs unisont Dalslandssången. /Gunnel Bågenholm
Vid årsmötet:
Föreningens funktionärer fick förnyat förtroende och omvaldes på samtliga poster. Deras namn
finns på hemsidan under Föreningen och Styrelsen. Se även senaste årsskrift.
Beslöts att medlemsavgiften skall vara oförändrad för åren 2011 och 2012, vilket innebär
75:-/år och 10:-/år och familjemedlem. För barn i familjen är åldersgränsen 20 år för
familjemedlemskap. Frivilliga bidrag till föreningens fonder går in på respektive fond.
Önskemål hade skriftligen inkommit om att träffas varje år. En kommitté utsågs att arrangera
mellanårsträff utan årsmöte, t.ex. genom utflykt till gårdar/platser med anknytning till släktens
historia. (Se bifogad inbjudan). Angående tidpunkt fann årsmötet det lämpligt att förlägga
mellanårsträffen till försommaren och ordinarie släktträff till nuvarande, början av augusti.
Vid årsmötet 2008 beslutades att styrelsen skulle fortsätta att utveckla samarbetet med
Håbolssläktföreningen samt att arbeta för en sammanslagning mellan de båda föreningarna.
Samarbete har bl.a. skett när det gäller upprustningen av släktgravvårdarna vid Håbols kyrka.
Vidare har föreningarna bjudit in varandra till sina respektive årsmöten. Olof Bågenholm
redogjorde för hur arbetet med en ev. sammanslagning av de båda föreningarna har bedrivits och
resultatet härav. I Håbolssläktförenings styrelse och vid sitt årsmöte 2010 har en majoritet beslutat
att inte verka för en sammanslagning. I verksamhetsberättelsen (se årsskriften 2009 - 2010) finns
en redovisning av sammanslagningsfrågan.
Vid den efterföljande diskussionen framkommer att vår förening fortfarande är intresserade av en
sammanslagning. Årsmötets beslut blev efter styrelsens förslag att ställa sig öppen i sammanslagningsfrågan och avvakta om nya infallsvinklar uppkommer.
Förslag lades om att starta upp en stängd facebooks-grupp i föreningens namn. Årsmötet uppdrog
åt Anna-Sara Perslow att ansvara för gruppen. Se information som kommer på hemsidan. /Olof B.

