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Vi har också klarat av sommarens torka och värme olika bra
eller dåligt. Min trädgård gillade inte kombinationen
värme/sol och bevattningsförbud. Den ser tråkig ut idag.
Får se om den kan hämta sig till nästa vår. Men det mesta av
det gulbruna ”gräset” har nu blivit grönt efter regnskurarna
i mitten av augusti.
Det har också blivit dags att skriva ett medlemsbrev och
berätta lite om vad som hänt i Garbosällskapet sen sist.
Den 1 juli slog vi upp sommarens portar på museet med hjälp
av två flickor (Emmehli och Aya) som guider. Kommunen
betalade Ayas lön och Sällskapet Emmehlis lön. Efter en
kort introduktion gick det bra för flickorna att berätta om
Greta Garbo för besökarna och sälja souvenirer.
Styrelsemedlemmar hade varsin ”ansvarsvecka”, om det
skulle hända något. Men det gick bara fint.
Den 27/7 hade Aya jobbat sin del av sommaren och vi fick
Alva istället, som även hon hjälpte Emmehli att guida.

Hej alla Garbovänner,
Vi har nu tagit oss igenom allt ”valprat” och även klarat av att rösta
på det vi tror på och vill och hoppas ska bli bra.

Under juli kom det 93 besökare, både från Sverige och från
andra länder. Under augusti hade vi 61 besökare. Vissa dagar
kom ingen medan andra dagar var det full fart.
Alva slutade sitt arbete på museet den 17/8. Sista augusti
slutade Emmehli, eftersom skolan då väntade.
Vi har sedan under september haft en busslast PROmedlemmar, som vi guidat. Nästa vecka kommer en annan
busslast från Öland på besök och i slutet av september har
vi nästa bussbesök med pensionärer. Så det ”rullar på” för

Garbosällskapet. Det ser ut som om vi hamnar högre i år vad gäller
antal besökare och det är ju kul, men vi vill gärna få ändå fler!
Under sommaren har vi bytt ut informationsskylten om Garbos
filmer, som hänger under aktuell tavla, mot en fräschare och lite
större info. Jag tycker det blev bra.

Vi har också fått förslag / idéer om nya souvenirer, som man
kan köpa som minne från ett museibesök. Det kan bli till
nästa säsong

Väggen med alla tavlorna som ”årets konstnär” (Fernando Salvador)
har gjort, har uppskattats mycket av besökarna. De får hänga kvar
tills vi får en ny ”årets konstnär”. Ni fick en glimt av tavlorna i
förra medlemsbrevet.

Den 22 & 23 september hyr vi ut museet till Högsby
Konstförening, som ska ha en konstutställning över helgen.
De sätter upp skärmväggar att hänga upp tavlorna på, så vi
behöver inte ta ner alla våra tavlor mm. Om någon tjuvtittar
på Greta Garbo också, så bjuder vi på det! Utställare är
Irene Hallström, Ann-Louise Håkansson och Eva Wallenbrink.

Det som vi säljer mest av bland souvenirerna är servetten ”100lappen”. Den kostar nu 25:-/pkt efter senaste beställningen. Men
även kulspetspennan med Garbos autograf i guld går bra. Den
innehåller ju en ”Ballograf- patron”, som man kan byta ut, när man
skrivit slut på bläcket i den första. Om någon vill köpa, så hör av er.
Porto tillkommer naturligtvis om vi ska skicka.
Den 11/9 hade vi styrelsemöte och beslutade då en del om höstens
program. Vi firade inte Gretas födelsedag den 18/9. Mest p.g.a. att
flera i styrelsen haft mycket annat att göra under sommaren och
att vi inte fått tillräcklig tid för att skapa något fint arrangemang.
Vi får sikta på det till nästa år i stället.
Vi planerar att göra en del omplaceringar / utbyten i museet och
kanske belysa någon annan av Garbos filmer lite mera.

Jag berättar mer när vi beslutat vad det blir.

Det var lite av vad som hänt sedan sist.
Ha en skön höst önskar Garbosällskapet / Laila

