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Stort tack! 
Styrelsen ber att få framföra ett stort tack till de 
medlemmar och övriga som under några hektiska 
sommarmånader ställde upp med arbetsinsatser, 
ekonomiska bidrag, prylar till loppis eller 
egentillverkade föremål till allmän nytta eller 
som priser i lotterier. Sådant blir man glad av. 
 
Midsommar vid Åbäcksholm 
Det blev som vanligt ett traditionellt firande vid 
hembygdsgården på midsommarafton den 23/6. 
Förra året hade vi rekord med över 1 000 
personer som sökte sig till hembygdsgården i det 
fina vädret. I år var vädret nästan lika bra, och 
till vår glädje kunde vi konstatera att omkring 
900 personer ville fira dagen hos oss. Det 
placerar årets arrangemang på en andraplats i vår 
tabell.  
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Köp Garvarnas klubbnål! 
I våras fick föreningen en del  
materiel från speedwayklubben 
Garvarna, verksamma i Valde- 
marsvik i början av  1950- 
talet. Bland sakerna fanns en 
kartong med några kartor klubb- 
nålar. Efter att vi lagt undan några arkiv-
exemplar, 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. Många har köpt, 
men fortfarande finns några kvar. De finns att 
köpa på alla våra arrangemang så långt lagret 
räcker.  
 
Prylar till loppis 
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.  
 
Konstutställningen blev succé 
Allteftersom tiden kröp närmare söndagen den 
20 augusti, började vi ana på folks intresse, att 
det skulle bli välbesökt. Men att det skulle 
komma hela 170 personer översteg alla 
förväntningar. De som besökte Kvarnen fick ta 
del av 28 Valdemarsviksmotiv, ett självporträtt 
och en handfull tavlor med motiv från 
skärgården. 

 



Köp lotter hos Samelius! 
Vad sägs om att vinna ett presentkort på 5 000 
kronor på Möbelkompaniet? Eller 4 000 kr. på 
Dialect  (f.d. ”Monark-Olle”), eller 3 000 riks-
daler på Järnaffären o.s.v. Totalt finns 14 vinster 
i vårt listlotteri. Har Du ännu inte köpt, så 
rekommenderar vi ett besök hos Samelius Ur & 
Guld, där det finns listor utlagda. Lotterna kostar 
20 kronor. Vi söker även medlemmar som kan 
tänka sig att ta ansvar för var sin återstående lista 
och sälja på tex. sin arbetsplats. Vänd dig till 
ordf. Hannes Carlsson på tel. 516 29 eller 070-
308 64 55. Lotteriet avslutas vid årsskiftet.  
 

Hantverksutställningen 3 – 23/7 
Värmen satte käppar i hjulet när det gällde att 
locka folk till Kvarnen. Under tre veckor kom i 
snitt 85 per dag, vilket gör totalt omkring 1 800.  
Jämför vi med 2005, så låg snittet per dag på 100 
– 110.  Men själva utställningen var det sanner-
ligen inget fel på. Lena Edgar hade fått ihop ett 
fint ”startfält”, och hon och sambon Anders-
Börje lade även ned ett stort arbete under hela 
öppettiden. 

 
 
Vagnsmuseet 
Nu är snart det rasade vagnsmuseet tömt på allt 
innehåll och museiföremålen har spritts ut på ett 
antal platser. Styrelsen har beslutat att i första 
hand försöka reparera huset tillbaka till 
ursprunglig standard. Det betyder nytt tak, byte 
av golv och rätande av väggarna. Vi har under 
året lyckats skrapa ihop ca. 40.000 kronor till 
detta, men det återstår minst det dubbla innan vi 
kan beställa jobbet från någon lämplig 
byggfirma. 
 

Samarbete med teaterföreningen 
Två gånger under sommaren har Valdemarsviks 
Teaterförening och vi haft samarrangemang i 
Kvarnen. Första gången stod föreställningen ” A 
lá Taube” på dagordningen. Fullsatt! Andra 

gången, den 6 september, var det trubaduren 
Owe Engström som framträdde med programmet 
”Visor, valser och Volgasånger”. Då uppgick 
publiken till omkring femtio personer. Vid båda 
tillfällena lovordades Kvarnen och dess akustik 
av artisterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”A lá Taube” i Kvarnen den 26 juli. 
                                                            Owe Engström 
 

Välbesökta trivselkvällar 
Två gånger arrangerade vi trivselkvällar i Kvar-
nen. Den 2/8 hade vi ”Gnid och Drag”, ett säkert 
kort som lockade 46 betalande. Fjorton dagar 
senare sökte sig 27 till framträdandet med 
Solskenssångarna.  
 
 
 
 
 
 
 
Gnid och Drag.                         Solskenssångarna 
 

Lördag på hembygdsgården 
Ovanligt många passade på att bese Åbäcksholm 
under de tre lördagarna 29/7, 5/8 och 12/8. Totalt 
rörde det sig om ca. 175 personer. Det som bjöds 
besökarna var en blandad kompott av hus, 
samlingar, loppis och fika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa nummer 
Kommer i månadsskiftet november – december. 

Föreläsning om järnvägen  
precis på 100-årsdagen, 

Söndagen den 1 oktober 
kl. 14.00 och 18.00 

 
Välkommen till Kvarnen, just på 100-års-
dagen av invigningen. Anders Bockgård och 
Hannes Carlsson berättar om både för-
historien och den nästan på dagen 60-åriga 
järnvägsepok som betydde så mycket för 
Valdemarsvik. Bland annat kommer Vidar 
Håkanssons film från nedläggningen att 
visas. Kaffeservering. Entré 40 kr. 


