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Hej Garbovän,
Sommaren är här åtminstone för oss som bor i södra delen av
landet. Och Midsommardansen i regnkläder har vi klarat av. Tänk
att så många midsommarfirare vågade trotsa vädrets makter för
att få dansa ”små grodorna” m fl. danslekar.
Det har varit en hel del att styra med i museet, innan vi nu har
öppnat för sommaren. Vi har gjort om rätt mycket.
I studierummet har vi gjort en fördjupning av Garbos sista film,
med många tavlor och en storbild – som ni nog aldrig sett tidigare.
Vi har ytterligare ”Greta-saker” i bankvalvet, som vi fått/fått låna
av både medlemmar och andra Garbo-intresserade personer. Kom
och titta!
Våra öppettider är som tidigare 15/6 –31/8, alla vardagar kl. 11-15.
Om ni är en grupp på ca 10 personer eller fler – kan vi visa museet
även andra tider. Ring 0491-29136 så tar vi reda på om någon
guide kan visa runt.
Vid säsongsöppningen – på Högsbydagen – var det ett åttiotal
besökare som tog tillfället i akt, att titta runt på Museet utan att
betala entré (vi har ju alltid av tradition gratis inträde på
Högsbydagen).

Bild ur filmen ”Gröna hatten”

En dag i maj var vi en tur till Lillesjön – Lillsjödals ”egen” sjö. Den
låg och glittrade i solskenet och lockade till ett fotbad. Det var i
denna sjö, som Greta tillsammans med en kamrat lärde sig fiska en
sommar för länge sedan. Vi har en fiskevinda och ett brev från en
Lillsjödalsbo, som berättar om detta.

Vid Årsmötet i april valdes Rune till ordförande för ytterligare
ett år. Övriga ledamöter blev: Tuva Bojstedt, Pontus Brandstedt,
Ewa Engdahl, Laila Hellquist, Carl Nygren, Conny Nyholm, Eva
Perman, Lars Elmborg och Ulrika Dutschke.
Tyvärr kom bara ett fåtal medlemmar till Museet, som var
årsmöteslokal denna gång.
Birger Svanström berättade om hur det gick till när Garboutställningen bildades och hur allt startade – vilken turbulens det
var då bland våra politiker. År 1999 öppnade i alla fall
utställningen.
Med facit i hand kan man väl konstatera att det var ett lyckat
projekt, som Högsby kommun drog igång. Sedan 2001 är det
Garbosällskapet som handhar Museet, som ligger på samma plats
nu som då.

Museet har en ny ”Garbokonstnärinna” - Rita Hedelin, som visar
sina färgrika målningar samt en stenmålning.

Hur kan vi bli fler medlemmar? En ständig fråga som vi funderar
över. Har du svar?
I vår verksamhetsplan för året står bl.a. att vi tänkt ha mer
öppet i höst, om vår guide Eva kan vara på museet då. Vi vet inget
säkert om det än. Eva väntar på handoperation.
I oktober ska Riksbanken börja ”dela ut” de nya sedlarna, men det
dröjer till oktober 2016 innan 100-lappen med Greta kommer ut.
Men kom och titta på den förstorade sedeln som Riksbanken lånat
ut – den finns i vår utställning!
I april samlades några medlemmar från Stockholmstrakten vid
Greta Garbos grav på Skogskyrkogården i Stockholm för att
minnas att det var 25 år sedan Greta Garbo dog.
I september på Gretas 110-årsdag planerar vi ett stort
födelsedags-kalas på Museet. Inga detaljer finns idag men boka
gärna den 18/9 i din almanacka. Mer info kommer.
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