Midsommarkransen 18.4.17
VÅRBREV 2017
I ÅR GÅR
hembyggdsmuséet och norrgårdsdagen i barnens tecken –
Våren som kom av sej! I snöyra gick vi till årsmötet i Missionshuset
den 16 april (påskdagen) Barbro hade som vanligt dukat upp för gofika och formalia gick smidigt. Inga motioner att avhandla och endast
en medlem var närvarande, Sonja Johansson, hurra! Vi fick en
hälsning från Anna-Karin Johansson, som så olyckligt var på
Drottninggatan, den svarta fredagen, men med fantastisk änglavakt,
klarade livhanken med ett skadat knä och fot!
Styrelsen består av:
Annika Gaimer, ordförande
Kitty Victor, sekreterare
Evan Arvidsson, kassör
Barbro Moberg, ledamot
Pascal Jansson, ledamot Ny
Anna Engström, ledamot
Christel Stenung, suppleant
Erik Ruhde, revisor
VAD JAG KAN DELTA I SOM MEDLEM:
Vandringar, Liekurs, Logdans, Norrgårdsdagen (öppen för alla)- ,
Akvarellkurs, Arbetslag....
medlemsavgiften är samma som förra året: 200:-/pers 300:-/familj
sätts in på bg nr: 317-2632, tack på förhand!
I samråd med stiftelsen, Christer Erlandsson, kommer vi att delta i
ett eller annat arbete på gården och dess omgivningar. Mycket nyttig
kunskap som att renovera och måla på gammalt sätt bl a.
”Lassedasset” ska bli klart helst före midsommar. För övrigt är det
Christer som håller i agendan och det kommer finnas anslag på ön.

I glatt och lättsamt lag med fika o mackor, är det inte speciellt
betungande.
Nu har styrelsen gått bakkurs veckan före påsk, och det går framåt
men mäster är fortfarande, Bertil Ågren. Vi ska undersöka möjligheten
att genomföra en kurs för er som har sponsrat bakugnen i första hand.
Vi återkommer om det.
Vandring i kulturlandskapet på ön är som en hägring, vi hoppas på en
lika fin vandring även i år med Anna Koffman.
Anslag kommer sättas upp!
Viktiga datum!
Torsdag 6 Juli: Ingmarsöveckan
utställning på lurkan av deltagare i akvarellkursen genom åren.
Lördag 8 Juli – Ingmarsödagen kommer vi finnas vid ett bord och
informera om Norrgården och dess vänner!
Lördag 15 Juli:
Norrgårdsdagen som går i barnens tecken med lekar och sånger från
förr. Kaffe, mackor o korv, musik, gissa saken, hantverk.
På kvällen är det logdans på Norrgården. För medlemmar!
Anki & Mats Nordwall med spelmanskompisar spelar upp till polskor
och scottis. Renée Engqvist med danspartner kommer leda dansen.
Korvgubbe och fika o folköl/läsk finns som förtäring!
Liekursen /leds av Christer Erlandsson, och kommer att vara i skarven
juli/augusti. Anslag kommer!
24 – 29 juli:
Akvarellkurs på Norrgården som avslutas med vernissage på logen
lördag den 29 juli. Affischer om kursen kommer sättas upp inom kort
på ön.
Vid tangenterna
Annika Gaimer
Styrelsen önskar er alla en skön och händelserik sommar 2017 på ön!

