
VÅRBREV 2016                    Midsommarkransen 31.3.16

Känslan av vår, i jordgubbens år, ackompanjerad av koltrastens sång och
blåsippors öppnade kronblad skriver jag nu för en ny sommar på 
Ingmarsö och i egenskap av ordförande i Norrgårdens Vänner.

Vi öppnade detta år ovanligt tidigt, med årsmöte påskdagen den 27 mars
på Lurkan.

Vi saknar en viktig och kär norrgårdsvän, Bert Söderberg, som gick bort 
i början av året. Familjen önskade att istället för blommor, skulle vi  
skänka en summa till Norrgårdens vänner, som låg Bert varmt om 
hjärtat, vilket flera medlemmar gjort! Vi är så tacksamma för det!

Styrelsen består av;
Annika Gaimer, ordförande
Kitty Victor, sekreterare
Evan Arvidsson, kassör
Barbro Moberg, ledamot
Marie Roxell, ledamot
Anna Engström, ledamot Ny! 
Christel Stenung, suppleant

VANDRINGAR, LOGDANS, VERNISSAGE, NORRGÅRDENS DAG
JORDGUBBENS ÅR, ARBETSLAG....

I samråd med stiftelsen som har det övergripande ansvaret för 
Norrgården kommer vi delta i ett eller annat arbete på gården och dess 
omgivningar.
Christer Erlandsson är ansvarig för ”arbetsdagar” som troligen i år gäller
jordkällaren på Norrgården. Anslag kommer finnas på ön.
I glatt och lättsamt lag med fika som Astrid brukar fixa, är det inte 
speciellt betungande!



Skam den som ger sej!
Nu har Norrgården och röda stjärnhuset en bakugn! 

Bertil Ågren och Christel Stenung lyckades till slut
med hjälp av bidrag från i första hand Ninni Dahlbäck, som blev så 
förtjust i Norrgården under ett byggnadsvårdsläger att hon skänkte 
20.000:- som en grundplåt. Tack till alla som bidragit!

Nu kommer Bertil Ågren och Christer Erlandsson, bilda en bakgrupp 
och i samråd med Gunilla Rydback, B&B, hitta tid för ett första 
provbak. Sedan är tanken att vi ska kunna hålla 1-3 bakkurser under ett 
år. Medlemmar och sponsorer har förtur! 

I år kommer det bli en vandring i kulturlandskapets tecken med Anna 
Koffman, i slutet av juli. Eventuellt kan det bli en vandring till 
(förfrågan är skickad) Det kommer affischeras om det senare runt ön. 
Medlemsförmån. Övriga betalar en liten summa!

Den 22 juli slår vi upp de lövade logdörrarna på vid gavel och 

bjuder in till logdans. 
Folkdansparet Renée och Jonne är våra dansinstruktörer och 
Anci&Mats med vänner, står för den levande folkmusiken! 
 Det är ett välgörenhetsevenemang till förmån för att kunna laga 
logtaket! Endast för medlemmar!
Det kommer finnas möjlighet att teckna medlemsskap (200:-/pers 
300:-/familj) vid logen.
Förfriskningar, dricka, fika &korv kommer finnas.

Den 25 juli – 30 juli är det målarvecka på Norrgården.
Vi kommer hålla till på tunet och logen. Är vädret med oss kommer 
vi finnas runt i omgivningarna och söka motiv.



NORRGÅRDSDAGEN infaller den 30 juli och då har vi 
avslutning på målarkursen med Vernissage. 
Det kommer finnas anslag om vad som händer den dagen;
hantverk, musik, lek i någon form, kaffe m dopp etc 

JORDGUBBENS ÅR 2016;
funderingar finns att samarbeta med museet och Siv Franzon bl a 
för en samtalskväll om den viktigaste näringen på 50-60 talet. Då 
många av ingmarsöborna jobbade med odlingarna, och 
ungdomarna och barnen fick sina fickpengar från 
jordgubbsplockningen under några veckor på sommaren. Vi är 
många nu vuxna som kan berätta om att det satte en stark prägel 
på sommarlovet!

Det går bra att sätta in medlemsavgiften redan nu för 2016.

Vår kassör Evan Arvidsson tar tacksamt emot avgiften 200:-/pers 
300:-/familj.
på Swedbank kontonr 317-2632

Vid tangenterna
Annika Gaimer

Styrelsen önskar er alla en skön 
och händelserik sommar på ön.
Vi ses!




