Medlemsbrev från Garbosällskapet
Januari 2018
Det har blivit dags att skicka ut ett nytt Medlemsbrev till er –
våra kära och viktiga medlemmar. Vi hoppas att ni alla vill
fortsätta vara medlemmar i Garbosällskapet ännu ett år, så vi
kan hålla Greta Garbos minne levande.
På Årsmötet 2017 beslöt vi att höja medlemsavgiften med 25:till 150:-/år för 2018 och kommande år.
I skrivande stund är vi 138 medlemmar.

” 100-lappar till salu” !

God fortsättning på år 2018
Så har vi klarat av att både fira jul och nyår. Denna gången utan snö
här i Småland. Tack till de medlemmar som hört av sej med
Jul/nyårsbrev. Alltid kul att få höra lite nytt från ”världen utanför
Småland”.

Under december anordnade Högsby kommun en Julmarknad
inne på och utanför Karlssonsvaruhuset i Högsby.
Garbosällskapet medverkade tillsammans med många
föreningar och andra hantverkare/knallar. Vi sålde ”våra
souvenirer”, som annars säljs i Museet. Det som gick allra bäst
där och då var våra nya servetter, som ser ut som ”nya
hundralappen”. (16x8 cm hopvikta och 33x33 cm utvikta)
Servetterna ligger i 10 pack och kostar bara 20:-/ pkt. Vill Du
beställa ? Meddela mej via mejl eller brev att du vill köpa, så
skickar jag. Porto tillkommer med 14:-/ för 1 paket och 28:- kr
för 2-3 eller 4 paket. (Alltså: 34 Kr för 1 paket, 68 kr för 2
paket, 88 kr för 3 paket och 108 kr för 4 paket servetter)
Pengarna kan du t ex sätta in på vårt bg 5700-3360 samtidigt
med medlemsavgiften.
Som vanligt skickar vi Medlemsbrevet tillsammans med
inbetalningskort på medlemsavgiften till dem som inte
använder mejl. Om Du, som får Medlemsbrevet via mejl, vill ha
inbetalningskort, hör av dej!

Vi har nytt telefonnummer. Tidigare hade vi telefon via Högsby
kommuns växel och en telefonsvarare som hänvisade hem till Rune
och mej. Telia ”klippte av” den gamla kopparkabeln och kommunens
telefoner digitaliserades. Garbosällskapet fick då skaffa ett eget
abonnemang med nr. 0491-20422. Ännu har vi inte pratat in via ny
telefonsvarare hur ni kan nå oss, när vi inte är på Museet. Men det
kommer. Till dess kan du nå ordförande Birger Svanström på 049122066.

Är det någon av våra medlemmar som känner till någon
”Garbokonstnär” som vill ställa ut i sommar? Vi brukar ju ha
lite olika konstnärer. Det är intressant att se hur olika man kan
tolka Greta Garbo och göra det med olika tekniker.

Om du tittar på: http;//turistkanalen.se/turistahos/6391/garbosallskapet
får du se några glimtar från Museet. I somras var Turistkanalens
filmare på besök på Museet och gjorde ett reportage.

Ännu en gång: Ha ett bra 2018!

I slutet av januari (31/1) håller vi årets första styrelsemöte.
Då ska vi lägga upp vårens program. Har du något intressant
att meddela, så hör av dej.

Hälsningar från Garbosällskapet / Laila

Att Garbos lägenhet i New York såldes i början av året vet ni nog.
Tidningarna har ju också informerat om detta. Enligt en notis i Daily
Times i mars uppgick försäljningssumman till 5.95 million dollar.
Svindlande summa!
Senaste nytt att sälja av Garbotillhörigheter är via en auktion på
nätet. Det är de 36 brev som Greta skrev till väninnan Märta
Wachtmeister, som ska gå under klubban. Enligt tidningsartiklar var
Greta inte alls glad när hon skrev dem. (Kanske är det då man
behöver skriva av sej till sina vänner, tänker jag?)
Två bussbesök under juni -18 är redan inbokade Ca 50 besökare
/gång är aviserats.
Utvikt servett!

