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Midsommarrekord!
Aldrig förr har så mycket folk firat midsommar
vid Åbäcksholm. Det är svårt att räkna, men
olika beräkningar pekar alla mot att vi var minst
1 000. Tidigare toppnotering var från 1998, då vi
hade 760 besökare (då satt vi vid infarten och
räknade). Vädret var naturligtvis den enskilt
största orsaken till rekordet, men marknadsföringen och det faktum att vi hade två nyheter, pilkastning och dans på dansbanan bidrog säkert
också. Ett stort tack till Er som ställde upp som
personal!

Årgång 8

men orsaken står troligen att finna i sämre väderförhållanden, för kvalitén på alstren har alltid
varit hög. Glädjande nog så rapporteras att fler
ortsbor än vanligt sökte sig till utställningen.

Inställd skärgårdsutflykt
Båtturen den 21/8 lockade inte tillräckligt med
deltagare. Då anmälan gick ut den 7/8 hade vi
under 20 anmälningar. Tråkigt, för det torde vara
få gånger man får en guidad 4-timmarstur till så
lågt pris som 200 kronor.

Trivselkväll i Kvarnen 17/8

Svea-Britt och Ulla som
tillfälliga handlare.

Ständig kö vid fikabordet.

Gruppen ”Gnid och drag” gästar oss igen. Men
nu blir det alltså inomhus i Kvarnen. Tidigare
har det varit utomhus vid Åbäcksholm. Vi tar ett
inträde på 20 kronor. I pausen blir det kaffeservering. Välkomna till en garanterat trevlig
kväll!

Lördag på hembygdsgården igen

Expeditionstid på Åbäcksholm

Vi fick ett ganska bra gensvar på förra numrets
vädjan om prylar till vår loppis i samband med
”Lördag på hembygdsgården”. Våra tre tidigare
utannonserade lördagar är nu avverkade med god
tillströmning av folk, och styrelsen har beslutat
att även ha Åbäcksholm öppet lördagarna 20/8
och 27/8 kl. 11-16. Hör av Dig till någon i
styrelsen om Du har något att bidra med.

Påminns härmed om att vi helgfria måndagskvällar har expeditionstid mellan 18 – 19.

Trivselkväll i Kvarnen 7/9

Ponnyridningen var poppis.

Sov under hela firandet.

Hantverksutställningen
För tionde sommaren i rad arrangerade Nätverket
Kvarnen sin hantverksutställning i Kvarnen
mellan 11-24 juli. Arrangemanget samlade ca.
1 200 besökare. Det är ca. 300 färre än i fjol,

Onsdagen den 7 september kl. 19 rekommenderar vi att Du beger Dig till Kvarnen. Då arrangerar Valdemarsviks Teaterförening föreställningen ”Luffare” med Pär Sörman. Ett musikprogram, byggt på Harry Martinssons ”Vägen till
Klockrike”. Innehåller också sånger av Dan
Andersson, Gustaf Fröding, Martin Nilsson och
Olle Adolphsson. Förköpta biljetter kostar 80
kronor hos Vikens Spel & Tobak. Eventuellt
överblivna biljetter kostar 100 kronor vid entrén.
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Visste Du att…

Lästips!

- I Sverige finns 1 900 hembygdsföreningar

Etthundraelva intressanta
sidor om traktens utveckling
från 1200-tal till 1800-tal.
(Valdemarsviks nuvarande
kommun samt lite om
Västervik och Söderköping).
Läs om handel, kyrkoliv,
ofredstider, bebyggelsenamn,
rättsskipning m.m. Priset är endast 190 kronor.
Du kan köpa den på föreningens alla
arrangemang samt hos Jacobssons, Konstiga
Idéer, Samelius Ur & Guld, Turistbyrån och
Valdemarsviks bibliotek.

- Totalt finns 450 000 medlemmar
- En medelstor förening har 270 medlemmar
- Medelvärdet på årsavgiften är 80 kronor
- Det finns 1 400 hembygdsgårdar

Styrelsemöten på fasta datum
Årets kvarstående mötesdagar för styrelsen:
Söndag 4/9, onsdag 5/10, söndag 6/11 och
onsdag 7/12.

Ny infart till Kvarnen
Nu är den nya infarten och parkeringen vid
Kvarnen klar. Den officiella parkeringen för
besökare är fortfarande vid Järnvägsgatan, men
de som kör materiel till Kvarnen eller är
handikappade, skall i fortsättningen köra enligt
följande: Fortsätt i Metarevägens förlängning
(grusvägen) förbi kvarnen. Sväng vänster och
passera gång- och cykelvägen. Då kommer Du
till den nya parkeringen och kan nå Kvarnen från
andra hållet. Då slipper Du bryta mot lagen, som
vi gjort tidigare, då vi kört på den asfalterade
gång- och cykelvägen.

Föreningen 60 år i år
Måndagen den 3 oktober kl. 19 kommer vi att
bjuda på kaffe med dopp, se någon film och
diabilder samt umgås helt anspråkslöst. Större än
så tänker vi oss inte ”firandet”. Något i stil med
det 50-årsjubiléum som hölls för tio år sedan
väntar vi med till 75-årsdagen. Välkommen
alltså till Åbäcksholm den 3 oktober.

Kallelse till arbetsdag 10/9
Lördagen den 10 september är det åter dags att ta
ett tag vid Åbäcksholm. Det finns arbetsuppgifter både inne och ute. Vi startar kl. 10 och
håller på till omkring kl. 14, men Du behöver
inte ställa upp hela tiden. Vi är även tacksamma
för kortare arbetsinsatser. Vi bjuder naturligtvis
alla på fika.

Oktobermarknad 26/10
Som vanligt kommer vi att sälja lotter och
böcker. Vi behöver fyra par pigga försäljare som
kan ta ett tvåtimmarspass var. Hör av Dig till
Hannes Carlsson (51629) eller Krister Ryding
(10319) om Du kan tänka Dig hjälpa till.

Medlemsavgiften för i år
…skall vara betald senast 1 september. Du fick
ett inbetalningskort med förra numret. Om Du
betalar i tid, så slipper kassören en massa
extraarbete.

Plocka frukt
Nu stundar den tid då päron- och äppelträden vid
Åbäcksholm bär frukt. Det ser väl inte ut som att
det blir någon rekordskörd, men de som finns
hoppas vi att medlemmarna plockar, så vi slipper
köra bort dem som fallfrukt.
1973, det var andra priser då…..

Valdemarsviks Hembygdsförening
Dåtid – Nutid – Framtid

Nästa nummer av denna skrift…
…beräknas utkomma i början av november.

