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För'eningen .löns Henrikssons i\iinnr: får fij:: verksamhetsåret 1992
avge f äl jancie berätte-lse:
Styr'-;lsen har bestått, av Kat,a;:j-na Frost, r:rrJförande, Jan Borgp
vice ordförancje, Harry CIsson, kassör och Agne Chlssonrsekrete:rare sanrt Gunnar Andersson, vice seki'at,er:are.
SuppI.eanter har vari.t Sven 01sson, Tomrrry lJilsson och Harry
Helgesson.

fiiren.ingen har på sitt progra:i haIt fiil.lanrie akt,ivj-teter;
1 , St u diecirkel" om deis iii ns Henriks.son och dels SaIlerups
skvadron med Katai:ina Irosf;, i-i r:J-en Gust,avsson och Göst,a
S jöhoIm som ledare.
Total.t, har 14 pe::soner delt,agit.
2, Uncief"ag ti11 texter flör de sky.l t.ar som landsrantil<varien
har lovat sätta upp i Ö. Sall-erups kyr..kiry.
3. UoInntärl.ägret den 16 - ?-9 arugr-rsti 1997 ned 11 cieJ.t,agare
varav 4 st från Frankri<e. l-t,t, ai"1t. igenom lyckai:
arrangeirang, där derJ.l3rurna ar:het,aCe nrec röjningr uppinätning och dokumentat,ion av Fräst.parken undtr J.edning
av cirkeldalt,agarna och lantmiitare Göran §vensson från
jönstr:rp. Vid uppmätnin!trn av Lj,.rn " danska sidan" f ramkon att kullarna rjär i:i1cii:de en stor kornpass, en upptäckt som aLdrig iidigare har ciokurncnt,arats.
Vr.l1on'.-ärerna var inkrrar'"eracie j- i:. iaI'r-erups Kulturhus,
där de passades upp på eit f r:ri jänstlu-l-l t sätt av BrittPlarie lJah1 och fLsebreth Hastrup.
Lägret avslutades meri en f es l,"i ighet i Försanrlingshemmet
dit representanter för kyrkan, koinrnunen och pr:essen vilr
.i nb

ju dna .

Tack vare tidningsrefleraten i sambanci merj volonLär1ägret har
intresset f ör Prästparken ökat. f n skr-i.f tiig guide har sammanstä11-ts, som orienterar besökarna om präst., park, ryttmästarbostä1le och Sallerups skvadron.
.

Bidrag har föreningen fåt,t av Ö.5a).1r,:rup.s ftirsanrling och

Hörby

kommun.

l''iedl-emsantalet

är 15f st.

Den ekonomiska

stäIlningen f rarngiir av kassöri;ns rapport.

TilI sist vill föreningen iöns Hi;nrikss.rns i'{inne oci'! dess
styrelse tacka alIa som på ett ell.er annai; sält stä1-1i Lrpp
för föreningen och hoppas vi alt intresset, iråil,er i sig så att,
vi kan f ortsäl;ta att f orska, dokumt:n1,era oclr inte minst st,ä11a
i ordning parken undex komrnande år.
Ö. SaIlerup i mars
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