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Valdemarsviksutställningen
Lördagen och söndagen 27-28 maj var vi som
vanligt representerade på Valdemarsviksutställningen. Lotter, bilder, böcker och speedwayklubben Garvarnas klubbnålar från 1950-talets
början fanns att köpa. Dessutom fanns en
dokumentation av ångbåtstrafiken att beskåda.
Intresset var stort för det vi hade att erbjuda och
störst var intresset för alla gamla bilder.

Årgång 9

transporterats iväg till andra lokaler. Först när
allt är utplockat ur museet kommer en ordentlig
besiktning att göras. Först då kan vi avgöra om
det är värt besväret att räta väggar, bygga nytt
tak och lägga in ett nytt golv. Kanske väljer vi att
bygga helt nytt, och då inte nödvändigtvis på
samma plats.

Påminnelse om årsavgiften
Årsavgiften skulle ha varit erlagd senast den 1/6.
De som ännu inte betalt finner en påminnelse i
kuvertet i form av ett inbetalningskort. Det är,
med tanke på vagnsmuseet, i år extra viktigt att
vi får in så många avgifter som möjligt. De som
inte betalat senast den 1 augusti stryks ur
medlemslistan. Avgiften är 80 kronor.

Lennart ny i styrelsen

Svea-Britt Nilsson, Lisbeth Karlsson och Krister Ryding
tjänstgjorde i föreningens monter.

Lisbeth skänkte 20 000 kronor
Vår ordförande Hannes Carlsson kallades helt
oförberedd fram till landshövdingen vid
invigningen av Valdemarsviksutställningen för
att motta en check på 20 000 kronor från Lisbeth
Karlsson. Pengarna har Lisbeth skänkt med
tanke på de problem som uppstått då vagnsmuseet rasade den 29 mars. Styrelsen vill
härmed framföra ett stort tack till Lisbeth för den
generösa gåvan, som blir en bra grundplåt då vi
nu kommer att kämpa ihop medel till en ev.
reparation eller nybyggnad.

Vad händer efter raset?
Det kan tyckas gå långsamt efter det att vagnsmuseet rasade. Men efter raset den 29 mars låg
det fortfarande djupt med snö i några veckor.
Därefter var inte gräsmattorna farbara under en
lång tid. Nu har stora delar av det rasade taket
tagits bort och en del av museiföremålen har

Årsmötet misslyckades ju med att besätta en av
styrelseposterna. Den sittande styrelsen fick då i
uppdrag av årsmötet att själva skyndsamt skaffa
fram den sjunde ledamoten. Nu kan vi meddela
att Lennart Nyberg tackat ja till uppdraget och vi
hälsar honom mycket välkommen.

Midsommar vid Åbäcksholm
Det blir som vanligt ett traditionellt firande vid
hembygdsgården på midsommarafton den 23/6.
Vi smygstartar kl. 15.00 med att kaffeservering,
lotterier m.m. öppnar. Klockan 16.00 reses sedan
stången. Förra året hade vi rekord – över 1 000
personer sökte sig i det fina vädret till
Åbäcksholm. Om vädret blir lika bra i år hoppas
vi på samma uppslutning. Det är jättekul att så
många besöker oss, men det kräver förståss en
hel del arbete både före och under firandet.
Därför hoppas vi att du kan ställa upp och hjälpa
till – antingen kvällen före kl. 18, då vi klär
stången, gör sista ansningarna av rabatter samt
ställer ut trädgårdsmöblerna, eller på själva
midsommarafton. Till torsdagen behövs ingen
förvarning, men om du kan tänka dig att hjälpa
till på midsommarafton, så slå en signal till
Hannes Carlsson på telefon 516 29. Mobil:070308 64 55. Vi kan ju aldrig bli för många

funktionärer – det bara ökar kvalitén på vårt
arrangemang.

Köp Garvarnas klubbnål!
För en tid sedan fick föreningen
en del materiel från speedwayklubben Garvarna, verksamma
i Valdemarsvik i början av
1950-talet. Bland sakerna fanns
en kartong med några kartor
klubbnålar. Efter att vi lagt undan några ”arkivexemplar”, beslutade styrelsen att sälja ut övriga
till hugade spekulanter. Priset är 60 kr. Samlare
av klubbnålar betalar betydligt mera för så pass
eftertraktade och ovanliga nålar. Den finns att
köpa på våra arrangemang så långt lagret räcker.

Arrangemang 2006
Här följer en sammanställning över årets
återstående arrangemang. Eventuellt kan något
tillkomma.
23/6

Midsommar vid Åbäcksholm kl.
15.00. Stången reses kl. 16.00.

3-23/7

Hantverksutställning i Kvarnen alla
dagar 10-17.

26/7

Teaterföreningens föreställning ”A
la Taube” hålls i Kvarnen med oss
som medarrangör.

29/7

Lördag på hembygdsgården (öppet
hus) kl. 10-15.

2/8

Trivselkväll i Kvarnen kl. 19.00
med favoriter i repris, nämligen
”Gnid och drag”.

5/8

Lördag på hembygdsgården (öppet
hus) kl. 10-15.

9/8

Trivselkväll i Kvarnen kl. 19.00
med Solskenssångarna.

12/8

Lördag på hembygdsgården (öppet
hus) kl. 10-15.

20/8

Konstutställning i Kvarnen kl. 1018:Bengt Paulssons Valdemarsvikstavlor.

Vi kommer även att ha loppmarknad då vi har
”Lördag på hembygdsgården” i sommar. Vi tar
tacksamt emot sådant som Du vill bli av med.
Lika gärna som Du slänger, kan väl föreningen
få några kronor för grejerna, eller? Prata med
någon i styrelsen.

6/9

Teaterföreningens
föreställning
”Visor, valser och Volgasånger”
hålls i Kvarnen med oss som
medarrangör.

1/10

Föreläsning och filmvisning om
järnvägsepoken i kommunen - just
på 100-årsdagen.

Konstutställning

25/10

Oktobermarknaden:
bokförsäljning.

Föreläsningen om milstolpar
25 personer hade sökt sig till Kvarnen den 26
april och föreläsningen om milstolparna och dess
historia. Den sena våren gjorde att det var lite
kylslaget i lokalen, fast vi försökt värma upp
med fläktar. Nu nådde bara termometern upp till
17 grader, vilket vi ber åhörarna om ursäkt för så
här i efterhand. Vi får se till att lägga nästa vårs
första föreläsning lite senare.

Prylar till loppis

Har Du en tavla av Bengt Paulsson med
Valdemarsviksmotiv att låna ut den 20/8? Ring
Hannes Carlsson tel. 516 29 eller någon annan i
styrelsen.

Lotteri med fina vinster
Styrelsen har startat ett listlotteri med vinster i
form av presentkort. Vad sägs om att vinna
första pris: 5 000 kronor på Möbelkompaniet?
Andra pris är 4 000 kr. på Dialect (f.d. ”MonarkOlle”), 3 000 på Järnaffären o.s.v. Totalt finns 14
vinster. Lotterna kostar 20 kronor och varje lista
innehåller 100 lotter. Vi söker nu medlemmar
som kan tänka sig att ta ansvar för var sin lista
och sälja på tex. sin arbetsplats. Vänd dig till
ordf. Hannes Carlsson på tel. 516 29 eller 070308 64 55.

Lotteri

och

Hantverksutställningen 3 – 23/7
Som vi tidigare meddelat, så genomför vi i
sommar den populära hantverksutställningen
själva, efter att Nätverket Kvarnen i tio år hyrt av
oss. Detta innebär att vi får ett större netto, men
också att det krävs mera jobb. Lena Edgar har
lagt ned ett stort arbete med att ”ragga”
utställare, och det har resulterat i fullt hus alla tre
veckorna. Vi kommer att få hjälp av kommunens
sommarjobbande ungdomar med kaffe- och lottförsäljningen på vardagar, men under lördagar
och söndagar behöver vi medlemmar som ställer
upp
och
fixar
dessa
arbetsuppgifter.
Arbetspassen är mellan 09.30 – 14.00 respektive
13.00 – 17.30. Hör av dig till ordf. Hannes
Carlsson på tel. 516 29 eller 070-308 64 55.

