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Under hösten har vi haft många bussbesök till Museet.
Företaget Thermo Tour har ordnat resor från många platser i
södra Sverige till vårt Garbomuseum.
Från Öland, Emmaboda, Olofström, Älmhult, Gamleby,
Karlskrona och Sölvesborg kom besökarna.
Vi får se om det blir ”ringar-på-vattnet” nästa år av detta.
Totalt visade vi Museet för knappt 200 besökare i höst.
Vi hade en träff med vårt studieförbund, NBV, för nån vecka
sedan och pratade då om, hur vi kan få fler besökare. Jennys
förslag var att anordna biokvällar med de filmer museet har.
Kan det kanske vara något? Eller att någon intressant person
håller föredrag om film eller Garbo eller… Hör gärna av dej och
berätta vad du tycker.

” 100-lappar till salu” !

GOTT NYTT ÅR!
Nu har vi klarat av Julen och Tomten och sluppit skotta snö. Det är
fint att tända adventsljus och stjärnor nu när det är som mörkast.
Men det vänder och vi ser fram mot ett nytt år. Hur ska det bli?

Även i höst har det kommit ”presenter” till Museet. Bland
annat kom en tidningsartikel om när Greta Garbo fick sin
”Litteris et Artibus-medalj” 1937 av Gustav V och alla
komplikationer runt detta. Vi ska trycka upp artikeln och hänga
upp den i museet när vi ändrar om för 2020 –års öppethållande.
En av Garbos tavlor ”Rooster” av Christian Déspic, som någon
köpte 1990 på Sothebys, var åter till försäljningnu i höst.
Högsta bud (då jag tittade på nätet) var 16.200SEK. Mycket
pengar!
I vår ska Örebrokompaniet ha en ”Monroe-utställning”. De vill
att vi ska vara med ”på ett hörn” eftersom Marilyn Monroe var
en stor Garbobeundrarinna och jämförde sig med henne. Får se
vad /om vi kan hitta något att låna ut.

Vi har också fått veta via Hemsebladet och Garbo-medlemmen
Yvonne att Gretas pappas familj flyttade från Tranåstrakten till
Hemse på Gotland i slutet av 1800-talet. Familjen hade sju barn och
äldst var Karl Alfred, då 16 år, som skulle bli Gretas pappa.
Kanske fanns det jobb för Gretas farfar Johan Agathon där då?
Efter en tid dog Gretas (blivande) farmor och farfar gifte om sig.
Familjen flyttade sedan till Stockholm, där Johan Agathon körde
taxi och Karl Alfred blev renhållningsarbetare.
Tack Yvonne för informationen.

Ha ett bra 2020!, så hörs vi igen om allt som händer på Museet.

Hälsningar från Garbosällskapet / Laila

Vi i Garbosällskapets styrelse hoppas att du vill fortsätta vara
medlem i Sällskapet och stödja föreningen och Greta Garbos minne.
Det kostar fortsättningsvis bara 150:-/ år och du kan använda Bg
5700-3360 eller om det är bättre för dej Swish 123 551 48 23.
Kom bara ihåg att skriva ditt namn.
Ni som inte har e-post får ett inbetalningskort på medlemsavgiften
i ert Medlemsbrev. Men har du skaffat e-post sen sist, så låt oss få
veta din mailadress. Porto är en dyr utgift för oss.
Vi har fortfarande ”servetten 100-lappen” till försäljning. Vi har
åter beställt en ny omgång. Vill du köpa? De kostar 25:-/ pkt och
det ligger 10 servetter i varje paket. Porto tillkommer.
Hör av dej via e-post eller vanlig post.
Hur kan vi bli fler medlemmar i Garbosällskapet? Har du några bra
förslag – hör av dej!

Utvikt servett!

