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Sommarens ”Garbokonstnär” 2018
Välkomna alla nya medlemmar och väl mött alla andra som har varit
med i Garbosällskapet lite längre tid
Förra medlemsbrevet skrev jag i mars/april och då hade vi snö.
Känns som det var jättelänge sen. Nu har vi ju klarat av en
exploderande vår, när allt slog ut på en gång och en torr sommar
hittills. Skulle gärna vilja ha en regnskur!

Sen sist har vi haft ett Årsmöte, som blev lite ovanligt. Vi
var i Frälsningsarméns lokal på Storgatan i Högsby. Först
hade vi Årsmötesförhandlingarna, som löpte på i vanlig
ordning. Ingen ville dock åta sig ordförandeuppdraget efter
Birger Svanström, som bara ville sitta i ett år. Att hitta
någon annan uppdrogs åt styrelsen. Vi avtackade inte bara
Birger utan också Carl Nygren och Sohaila Tajik, som båda
tänker flytta från kommunen.
På Årsmötet deltog också medlemmar som ”hittat” till Högby
från Stockholm. Det går att åka tåg både fram och åter på
samma dag!
Henrik Scheutz från Stockholm var en av medlemmarna, som
kunde tänka sig att komma till Högsby och berätta om
”Garbos lägenhet” i N.Y samt att ordna en (eller fler)
träffar i Stockholm för medlemmar i det ”närområdet”.
När vi klarat av formaliteterna bjöds vi på kaffe och
smörgåstårta och därefter väntade oss en konsert.

Estradören Mattias Enn och pianisten Lars-Erik Sandvik
framförde ”Ta sedeln dit man kommer”. En föreställning om
personerna på våra nya sedlar. Konserten var mycket lyckad
och även icke-Garbomedlemmar hade bjudits in. Vi var ca 60
personer på konserten och Garbosällskapet fick 12 nya
medlemmar.
På det konstituerande styrelsemötet som vi hade ca 14
dagar senare delade vi upp arbetsuppgifterna på ett annat
sätt. Vi diskuterade sommarens guidefråga och hur vi skulle
lösa visningarna av museet till de sju inbokade bussarna med
besökare.

Nu har vi klarat av alla bussbesöken, som gick mycket bra. Vi var 3
eller 4 medlemmar varje gång som tog hand om besökarna.
Vi har även löst ordförandeposten – det blev jag (Laila) som axlade
den rollen och Tuva åtog sig sekreteraruppdraget och hon har även
hand om PR/ reklam.
I lördags var det Högsbydag med ett digert program för att roa
innevånare och återvändare. För Sällskapets del gällde gratis
inträde som vanligt på museet.
Vi hade ett 70-tal besökare som passade på att titta runt, handla
souvenirer och lotter. Pontus Brandstedt har med hjälp av sin fru
”hängt upp sommarens konstnär” - Fernando Salvador. Han kommer
från Portugal och har skickat över många fina Greta-bilder som vi
nu har kunnat ställa ut. ( se foto).
Under Högsbydagen hade vi också ett ”dricka-lotteri” , som Berga
Bruk sponsrat oss med. Man kunde bli Garbo-medlem och få en lott
för 150:- eller betala 50:- om man redan var medlem. Vinsten var
många, många flaskor med ”Folksoda” - som fanns med i filmen ”101åringen som smet från notan och försvann” av Felix Herngren &
Måns Herngren. Diana Bergenskans vann dryck för hela sommaren
och Garbosällskapet fick 9 nya medlemmar.
Vi har ändrat sommarens öppettider till perioden: första juli – sista
augusti, alla vardagar kl 11 -15. Vi har lyckats engagera 3
”skolflickor” som ska bemanna museet under sommaren, med
stöttning av någon vuxen medlem. Så välkomna alla!
Vi har även inhandlat lite fler souvenirer – till minne av Garbo och
besöket.
Detta var lite av vad som hänt sen sist.

Vi önskar er alla en skön sommar med lagom med sol och
regn, så hörs vi igen i höst. / Laila

