Medlemsbrev januari 2022
Nytt år,
nu tar vi nya tag!
God fortsättning på det nya året! Trots att covid, med alla sina mutationer, fortfarande håller ett hårt tag om
oss, vill vi försöka hålla igång vår förening och få till möten och trevliga upplevelser.
Årets program
Även i år finns många planer och idéer om intressanta arrangemang.
Det som är klart hittills är vårt deltagande i Bottnafjorden glöder, som går av stapeln den 5 och 6 mars.
Där kommer vi att visa filmerna om stenhuggarperioden och hur man gör ett klot av granit i
Gerlesborgsskolan söndagen den 6 mars. Exakt när är inte klart än.
Torsdagen den 31 mars 18,30 hålls årsmöte i Svenneby församlingshem.
Vandringarna på Valö med Gunnel Turpeinen 24 maj och 5 juli samt visningarna av Gotte-Lars stuga,
också det med Gunnel Turpeinen 25 juli och 1 augusti.
Vad som också är på gång i år är visning av en film om Klara och Marvin på Valö filmad av Ingrid
Lindberg och berättad av Gustav Öberg. Demokratiutställning MOD 2021 Jämställdhet och rösträtt
skapad av Jienny Gillerstedt kommer vi också att visa. En dag för barn vid Gotte-Lars stuga kommer att
bli av även i år. Förhoppningsvis ska försöka genomföra en hembygdsdag med loppis vid hembygdsgården
i juli. Den dagen har ju varit inställd de senaste två åren.
Gotte-Lars stuga och Stenstugan
Nu har kommunen äntligen avsatt lite pengar för upprustning av stugorna. Det blir lite färg på väggar och
fönster till att börja med.
Arbete i föreningen
Förra året fick föreningen bidrag från Riksantikvarieämbetet, RAÄ, till informationsskyltar att sättas upp i
stenbrottet Sibirien. Styrelsen kommer att påbörja det arbetet inom kort. Är det någon av er, medlemmar
som är intresserad av att ingå i arbetsgruppen är ni välkomna att höra av er till oss.
Medlemsavgift
2021 betalde du in dubbel medlemsavgift och den för vi över till i år. Därför behöver du inte betala något i
år.
Styrelsen:
Ordförande: Catharina Gynäs 0705/59 2773
Sekreterare: Helena Svensson 0705/68 43 74
Sven-Olof Andersson
Katarina Wallander

Vice ordförande: Lena Agertoft
Kassör: Kristina Karlsson
Lisbeth Johansson

Du når oss även via mail: svenneby.hembygd@gmail.com.

