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Medlemsavgiften för 2002
Fortfarande är det ett antal som inte betalat
årsavgiften
för
innevarande
år.
Dessa
medlemmar finner ett inbetalningskort bilagt. Vi
emotser avgiften snarast. Kostnaden är 40:- per
person.

Dagen då Åbäcksholm levde upp
Tänkte bara berätta om en förmiddag på Åbäcksholm. En härlig förmiddag. Alla Lovisebergsskolans 130 elever och deras lärare kom på besök.
Efter att ha ätit varsitt äpple och vilat benen en
stund på den maskrosprydda gräsmattan delades
barnen in i små grupper för att gå runt i de olika
miljöerna och få höra små historier av särskilt
inbjudna berättare. Fem ”jättegamla” människor,
Birger, Lennart, Barbro, Elinor och Lena.
Att röra sig en bit ifrån för att bara lyssna och
iaktta är helt underbart. Att se och höra vad som
är intressant i de olika åldersgrupperna och för
den enskilde lille individen.

En liten kille kommer stressad in i köket
blödandes näsblod. Snabbt trycker fröken in en
papperssudd i näsan och ber honom vila en
stund. Men icke, han måste ju tillbaka till brand bilen. Ut genom dörren med lite extra papper i
näven.
En av de äldre grabbarna, iklädd riktiga ”tuffingkläder” blir helt uppslukad av alla gamla musikinstrument och märker inte när kompisarna går.
Innan han går kliver han fram till Lena och säger
– Tack snälla för att jag fick komma hit.
Ute i vårt ”nya” kök står två pojkar och tittar på
vår kaffebryggare. – Den där är nog inte gammal
i alla fall, säger den ene. – Nää, säger den andre.
Men kaffet är nog det, det blir det när det får stå
på länge.
Nu har ryktet spridit sig bland tjejerna och
killarna i sexan, det lär finnas en tidning i det
stora huset med nakna brudar. – Där är den!
Men för en kille i tolvårsåldern idag är det tyvärr
inte så spännande att läsa herrtidningar från
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1923. Det räcker att sätta på TV:n en vanlig
eftermiddag så får man på kort tid se mer naket
än vad man bör när man är tolv år.
Det är under en sådan här dag man verkligen
förstår hur viktigt det är att vi samlar på alla
gamla prylar, fotografier, historier och berättelser. Att vi berättar för våra ungar, allas våra
ungar att många av de här föremålen skaffade
man eller tillverkade man för att man verkligen
hade behov av dem. Idag när vi lever i ett överflöd av teknik och prylar. Idag när vi skapar och
framtvingar våra behov efter tillgången känns det
viktigt att vi bevarar vårt ursprung.
När alla har gått går jag ett varv och ”hasplar på”
precis som Emil i Lönneberga. Jag går omkring
och njuter. Gräset är nertrampat av mer än
hundra par små fötter och trastmattorna har
”korvat” ihop sig utmed väggarna. Ovanför
trappen i ett fönster får jag ögonen på en Pelargon. Någon har råkat välta omkull den och sedan
planterat om den, upp och ner i krukan. Att fixa
till allt detta känns nästan fel. Som att städa bort
spåren efter liv bland alla gamla grejer.

Lotta

Midsommarfirande
Som traditionen bjuder, så firar vi midsommar
vid hembygdsgården. Vi startar tillställningen kl.
15.00 med att öppna upp våra hus och bodar till
allmän beskådning samt börjar lottförsäljningen
m.m. Vi hoppas att många kommer redan då, för
att i ”lugn och ro” hinna med att träffa både
gamla och nya bekanta. Stången reses sedan kl.
16.00, då även underhållningen kommer igång.
Varmt välkommen till ett förhoppningsvis soligt
Åbäcksholm!

Kom och klä stången!
Nu har Du chansen att påverka utseendet på årets
midsommarstång. Dyk upp vid Åbäcksholm
dagen före midsommarafton kl. 17.00! Då får Du
under trevlig samvaro och kaffe med dopp vara
med och klä stången.

Lördag på hembygdsgården
Följande lördagar mellan kl. 11 – 15 kommer vi
att ha öppet på Åbäcksholm: 29/6, 6/7, 13/7,
20/7, 27/7 och 3/8. Då kan man se på
samlingarna, studera fotosamlingen eller njuta av
kaffe med dopp i den fina miljön. Den 29/6
kommer arrangemanget att ”kryddas” av musik
och sång, framförd av Anita Blomqvist-Holm
och Madeleine Ottosson. Den 13/7 är Sven
Larsson och Lars-Åke Carlsson gästartister. En
eller flera av de efterföljande datumen kommer
det också att bli underhållning, dock ej klart i
skrivande stund.

Valdemarsviks Hembygdsförening
Dåtid – Nutid - Framtid

Kartstudiecirkel
Som vi skrev i förra numret, så kommer vi i höst
att starta en studiecirkel där vi följer
Valdemarsviks (centralortens) utveckling, sedd
genom ett kartperspektiv. Alla medlemmar samt
övriga intresserade som har ett litet hum om
kartor är välkomna att delta. Vi blir tvungna att
ta ut en avgift av var och en på max. 100 kronor
för att täcka utgifterna för lokal, utrustning och
materiel. Vi startar cirkeln tisdagen den 24
september kl. 18.30. Totalt är sex kvällar
inplanerade och ev. någon dag med besök i fält.
Lokal är ännu inte bestämd. Förfrågningar och
anmälan görs till; Hannes Carlsson, tel. bostad:
0123-516 29 eller arbetet: 0123-191 07.
Maximalt 10 personer kan vi ta emot. Blir det
flera kanske vi kör en cirkel till.

Visste Du att…
1905.06.??

Takstolarna reses på Vammars
ladugård.

1962.11.02

Avloppsreningsverket i berget
vid Hamngatan invigs av
landshövding Per Eckerberg.

1981.10.23

Elljusspåret vid Motorstadion
invigs.

1983.02.03

”Gamla gymnastiken”
rivas tillsammans med
folkskolan (uppförd
Fyra dagar senare var
helt rivna.

1983.02.17

Köpcentret vid hamnen (nuv.
ICA-Supermarket, Systemet
m.m.) invigs.

2000.01.16

Valdemarsviks ishall invigs.

börjar
gamla
1913).
husen

Hantverksutställningen
Den numera traditionella hantverksutställningen
i Kvarnen öppnar torsdagen den 4 juli kl. 11.00.
Årets tema är ”Trädgården”. Ett stort antal
utställare visar och säljer som vanligt massor av
fina varor. Under tiden fram till 20/7 pågår sedan
utställningen som har öppet dagligen kl. 11-17.

Styrelsen ber att få önska alla
medlemmar en riktigt skön sommar!
Besök tex. Bokö – en helt fantastisk ö…..

