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Kulturföreningen
Hökmossens Gård
år 2012

Styrelsen ftir Kulturfiireningen Hökmossens Gård avger håirmed foljande
verksamhetsberättelse ftir verksamhetsåret 2012.

Inledning

till

syfte att fråimja kultur- och ftireningslivet fbr de
boende i de nåirliggande bostadsområdena samt att bevara Hökmossens Gård som en levande
kulturgård i Hägersten.

Kulturftireningen Hökmossens Gård har

Medlemsantal
Tillströmningen av nya medlemmar har fortsatt även under åLr 2012. Vid årets början var
medlemsantalet totalt 236 medlemmar, en hedersmedlem och 1 forening. Vi iir glada att
kunna redovisa 240 medlemmar, varav 2 öreningar och en hedersmedlem vid årets slut.
Styrelsen
Årsmötet 2012 fastställde antalet ledamöter i styrelsen

till 7 ordinarie och 4 suppleanter

(ersättare)
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Ersättare på ett år
2012

Carina Sandman
Lillemor Anniesdotter
Bengt Olof Johansson
Gustav Nyberg

Revisor
Bo Irsten
Åke Lindberg
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Sammankallande
Ledamot
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Valberedning
Anders Frank
Rut Andersson
ttKassörtt
Föreningen har, fiir bokftiring och in- och utbetalning, en redovisningskonsulto Anna-Liisa
Puttonen, som tidigare varit kassör i styrelsen. Redovisningskonsulten har direkt
rapporteringsansvartill denperson som styrelsen utser. För år 2012har den personen varit
oräftirande Lillan Wallön. Lillan har varit "kassör" eller som vi valt att kalla det ekonomisk
kontaktperson. Detta har firngerat mycket viil då båda iir personer våil insatta i foreningens
verksamhet och dess syfte.

Styrelsens sammankomster
Styrelsen har genomfört 6 protokollftirda styrelsemöten och ett årsmöte. Styrelsen har
dessutom vid akuta frågor haft "möten" per telefon och kunnat fatta gemensanlma beslut.
Föreningens verksamhet - Söndagscaf6er och andra aktiviteter

januari

'oNyårs-Extra'. Raymond Björling med viinnerna Andr6 och Desirde Baraula
sjunger och spelar in det nya året
En musikalisk och verbal underhållning av mycket hög klass. Oper4 visor och även Elvis
8

-

Presley. Det bjöds underbar skönsång både solo och duett, Raymond tenor, Desiröe en
underbar mezzo-sopran ackompanjerades av Andrö, pianisten fiidd som ett "musikaliskt
underbarn" och med en romantisk spelstii.
Raymond berättade återigen mycket generöst och öppet om sig själv. Den lille pojken som
fick följa med sin far, Rolf Björling, på alla konserter och där fiirvåintades att sitta tyst och
stilla men som satt och gjorde roliga grimaser ftir att locka far till skratt under pågående
framträdande. Det var tråkigt for gossen Raymond som kanske diirför tidigt beståimde sig lor
att någon operasångare skulle han da inte bli utan diiremot rocksångare. Vi vet ju idag hur det
blev med det. Det blev dock opera men rock och Elvis Presley har fiiljt honom kanske litet i
tysthet och fi)r många okåint. Raymond sjöng "Love me tender"'
Programmet genomfiirdes i en mycket varm och öppen gemenskap tillkaffe och njutbar
Nyårstårta. Alla tackade for ett fantastiskt program och nyårsvälkomnande.
Fullsatt!

Traditionsenlig julgransplundring. 'T.{u iir glada julen slut, slut, slut,
julegranen båires ut, ut, ut. Men till nästa år igen kommer han vår gamle viin ty det har han
lovat".
Vår "gammaldags" julgransplundring fortsätter att vara efterfrågad och mycket omtyckt. Det
utlalas stor uppskattning att vi for denna tadition vidare och liir de unga samtidigt som vi
glädjer de äldre som fär återuppleva sin barndoms julgransplundringar. Dansa, leka, klä av
granen och båira ut den "på riktigt" som en liten flicka sa Sångtexten blir verklig. Tomtebloss
som gnistrade och hurrarop ftir vår "gamle vän". Tomten kom med godispåsar till barnen i
alla åldrar. Våra glada deltagare hade ett åldersspann mellan 2 -94 år. En håirligt lekfirll
samvaro över åldersgråinserna. Lekledare och spelmåin ifran Söderringen. Fullt hus!
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februari -'olnte fan blir man friskare av kulturn' med Bengt Göransson och hans tankar
om kultur, samhälle och medborgare. Bengt Göransson var tidigare kultur- och
utbildningsminister. Bengt Göransson lockar alltid manga åhörare så även denna dag. En
briljant talare men också en person med kurage att uttala sig kritiskt om vad som sker i
samhället, inte minst kulturpolitiken. Samhåillet idag måste ha inte bara politiker, utan även
medborgare, som vagar tåinka sjiilva. Ett aktivt lyssnande - hör inte bara orden - ifrågasätta
innebörden. Han vamar fiir mytbilder som att vi har valfrihet - att välja ur ett sortiment andra
bestiimt. Ytterligare något att reflektera över åir uttalandet: vi ftireträder skattebetalarna i
stiillet ftjr: vi företräder medborgarna. Bengt gav oss många och mycket kloka tankar som
5

inspirerar till eftertanke. Ett mycket bra program. Fullsatt ftirstås.
Gemenskap är viktigl!

18 mars - Ärsmöte
Inbjuden gåist, en representant fran Folkets Hus och Parker, fick ftirhinder och kunde tyvärr ej
medverka men Astor Wolfe, vår medlem Johan Knudsen och hans kollega Peter Eriksson
bjöd på folkinspirerad populåirmusik som liit litet Irlåindskt. Johan hade skrivit musiken själv
och den blev omtyckl. Mötesordforande Spiros Gogos genomforde ett möte som kunde
redogöra ftir ett exeptionellt lyckat verksamhetsår speciellt avseende antalet uthyrningar.
Anna-Liisa Puttonen berömde styrelsen och andramedarbetare ftir ett bra arbete. Ett livfuUt
och välbesökt möte som avslutades med en mycket uppskattad måltid i glad gemenskap.

april - ABF hundra år - och sedan?
ABF fyller 100 år och ABF Stockholms studieombudsman Göran Eriksson berättade om
1

jubileumsfirandet.
Man kan nåistan kalla Göran Eriksson ftir ABF, det han inte kan berätta om ABF 2ir inte viirt
attveta. Ett mycket uppskattat program som lärde oss mycket om ABF:s historia och dess
betydelse fbr folkbildningen. Deltagarna fick också en redogörelse ftir alla aktiviteter i
samband med jubileumsfirandet. Deltagarna var mycket nöjda och många stannade och avnjöt
en liten men god pasklunch.
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april- Brännkyrkabygd -

socken. Dåtid-nutid-framtid fran 1000-talet

till våra dagar

2000-talet.
Iris Lindgren, författare till skriften'Fakta om Bninnkyrkabygd" berättade en fantastisk
historia om en tidigare mycket stor socken, Briinnkyrk4 som sträckte sig fran Saltsjön till
Mälardalen. Hon berättade också om fynd som bekräftar att det levde Vikingar i Langbro på
1050-talet. Brennekyrkia sochn, socknen vid staden. Ett absolut fullsatt söndagscafd.

2 september - "Till glada musikanters stämma avnjuter vi en kulinarisk klämma"
med surströmming, spelmansgläde och litet allsang. Ronny Lindgrens Kalaskapell med
Håkan Peters och Arne Lit Vår traditionella höstupptakt iir lika efterlåingtad och välbesökt
även om vi inte vågar lita på vädergudarna. Dagens program överträffade nog allt. Ronny
fortsätter att briljera som musikalisk underhållare.2,S timmars mångfaldig musikalisk
"happening" - jamsession* jazz, boogie-woogie, visor och schlager. En av gästerna visade
sig vara sångerska och hoppade in och'Jammade" med Ronny, obeskrivligt hiirlig ståimning,
fantastisk allsång. Deltagarnas uppskattning var mycket stor.
9 september * August Strindberg i ett annat perspektiv
Om den mångfacetterade August Stindberg berättade Ann-Charlotte Harvey, från
Kalifornien, professor i drama och teatervetenskap, undervisat i USA i över 30 år, ledamot i
TASSLA (The August Strindbergs society of Los Angeles). Ovanliga aspekter på hans liv och
författarskap. Ann-Charlotte Harvey fiirmedlade fiingslande och helt nya eller för de flesta
okåinda sidor hos August Strindberg. Var han kvinnohatare? Lyssna på "Sången till kvinnan"
och "Din blaa slöja" och avgör själva. Han skrev ju många dikter, även barndikter som
"Barnets fi)rsta vaggd'. August älskade sk?irgården och skall niimnas att "Hemsöborna" skrev
han då han var i London, som han absolut tyckte mycket illa om och diir han drabbades av en
mycket stark hemlåing1an. Ann-Charlotte råder oss att låisa hans pjåiser och dramer men också
att "spisa" Strindbergs många tonsatta dikter. Ett mycket inspirerande program om man inte
redan tyckte om Strindberg så giorde man det efter att ha lyssnat på hennes ftirelasning.
Starka kåinslor - mycket kärlek - man blev rörd. Mycket uppskattat program. k zAD var det
hundra år sedan August Strindberg dog vilket vi ville uppm?irksamma.
Fullsatt!

23 september - Viscaf6 med Carl-Johan Nygren, logoped, talpedagog, recitatör och
vissångare. Tillhör den kända slåikten från Klosters Röstskola. Småland kom till Hökmossens
Gård genom Carl-Johan Nygrens mycket personliga sangstil. Han bjöd på en verklig
viskompott smaksatt med muntrationer och allvar. Extra tillsats av gamla småliindska visor.
Ett uppskattat söndagscafö och som vanligt fullsatt.

28 oktober - Stockholm 1912 - de fiirsta moderna olympiska spelen.
Författaren Christer Isaksson visade biider och berättade om spelen som räddade de
olympiska spelen och även ftiråindrade Sverige. En berättelse om samhåillet och idrotten.
"solskensolympiaden" visade Sverige och idrotten vägen mot framtiden. Det var mycket
stridigheter om att man måste ha en arena ftir spelen, alltså byggandet av Stadion. Det var
svåra tider i Sverige just den tiden. Arbetarna ansåg inte idrott vara viktigare åin arbete.
Socialdemokratern4 bönderna och kyrkan var emot spelen. Det var "aristokraterna" som
kåimpade hårt fttr idrotten och diirmed att bygga Stadion. Gustav V, då kronprins, Viktor Balk
"idrottens fader", Sigfrid Edstrrim. Stadion byggdes juni 1910 - juni 1912. Boken borde
rekommenderas till ungdomar, en 100-årig samhällshistoria. Mycket hiinde 1912: August
Strindberg dor, så gör också hans dotter i tågkatastrofen Malmslättsolyckan, Titanic går
under, flygolyckor, örsta flyget går mellan Malmö och Halsingborg. Topsy Lindblom,
Nalens "pappt'var en av medaljörerna så ock en ung tös, Greta Johansson som fick betydelse
fiir kvinnorna. En fantastiskt vilitig sarnhallshistoria. Mycket uppskattat!
16 december - "en fiirsmak av julen" på Hökmossens Gård. En gammal kiir tradition som
skall firas i gemenskap med andra miinniskor. Traditioner åir viktiga att ftira vidare till våra
barn. Vårt traditionella julbord tomtemusikanterna Lasse och Lennart spelade gamla kiira
julsanger och allsangen var strålande. Tomten kom ftirstås med klappar till alla snälla "barn"
vars ögon glitfade av glädje, en tikta håirlig julståimning i stugan. Denna dag betyder mycket
for många ensamma i alla åldrm.
Alla var mycket nöjda med både mat, musik och tomtar.
En fin avslutning på verksamhetsåret!
Den vackert klädda granen och öwig julpyntning fick mycket uppskattning.
Bussresa till Albert Engströms älskade Grisslehamn naturskönt beläget vid
Ålands3asande hav. Albert Engström fiiddes 12maj 1869 i Lönneberga socken i Småiand han flyttade till Stockholm 1893. Vi kåinner honom nog båist genom Kolingen men han åir så
mycket mer än bara roliga gubbar. Hans måleri med ev influenser av Carl Larsson som var
hans låirare. Albert Engströms vida konstnåirsskap grundade sig i hans kåirlek till naturen och
m2inniskorna både i Småland och Roslagen.
Skämttidningen Snix blev forumet fiir hans konstniirs- och ftirfattarskap.
Då vi kom fram bjöds vi påkaffe och smörgås som satt bra innanfiir våisten. Vi besökte
museet : boningshuset och hur det såg ut år 1910. Dåirefter gick vi ut till ateljön belägen
liingst ut på en klippa. Vår mycket kunniga och engagerade guide, Siv Gräs, höll en
foreliisning på över I timme. Ateljdn åir likadan nu som på Alberts tid. Hon berättade, om alla
cigarrökande herrar som besökte Albert i atelj6n, på ett så levande sätt att man anade
cigarrdoften. Hon berättade också att det var cancer som giorde Albert så sjuk att han fran år
1916 ej kunde bo diir under vintern. Det var en fantastisk upplevelse att sitta dåir i ateljön med
den underbara utsikten. Hon låirde oss kåinna Albert Engström på ett annat sätt iin bara
Kolingen och roliga gubbar. Vi tackade Siv Gråis och for vidare till Hotel Havsbaden dåir vi
avnjöt en mycket god lunch. Alla var trötta men mycket nöjda med dagens utflykt. Det fina åir
att flera med rullator var med och om det behövdes så fick de självklart hjälp.
Fullsatt buss - 42 personer.
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Uthyrnin gsverksamheten
Det är mycket uppskattat att ha fest eller annan verksamhet dåir. Den lantliga gammaldags
miljön tilltalar de flesta. Alla eir glada och tacksamma att Hökmossens Gård har bevarats och
gjort detta möjligt. Uthyrningen har blivit en givande rekryteringskälla av nya medlemmar.
Uthyrningar

tu
2009
2010

2Atl
2012

Antal
47
60
72
62

"Kontakter"
1.400
1.700

2.ffio
ca 2.100

Hemsidan har stor betydelse, både ftir uthyrningsverksamheten och våra söndagscafeÖr.

Medlemskap: Folkets Hus och Parker och Äsö Föreningsråd-

Slutord

1994 bildades fiireningen av en handfrril eldsjälar. Mycket har ftir?indrats i samhället under
dessa 18 år men inte foreningens syfte och må1. Vårda och bevara det så betydelsefulla
kulturarvet både byggnader och natur men också gamla traditioner - var histori4 vår identitet.

Under verksamhetsinet2Al2 har det yfterligare bekräftats att fiireningen utfor ett viktigt
arbete. Föreningen måste fortsätta arbetet med att bevara Hökmossens Gård till kommande
generationer, "Brobygge" över både ålder - och nationalitetsskillnader.
Utöka den sociala gemenskaPen.

2012har varit ett fantastiskt år med välbesökta och mycket uppskattade kulturprogamGemenskapen har blivit mer öPPenvårt varrna tack till alla medlemmar fbr att de iir medlenlmar men också till
medlemmar och enskilda personer samt ABF och dess personal som hjälpt oss bevara
Hökmossens Gård filr vårt kuiturella arbete och den viktiga fortbildningen. Vi tackar också
F asti ghetsförvaltningen.
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