Holmöns Hembygds- och Intresseförening

Program 2014
29-31 maj

Vi jobbar utomhus på Holmögården

6 juni

Vildmannavallen, marknadsföring

20 juni

Midsommarafton – Traditionellt firande

27-28 juni

Postrodd, start Holmön

4 – 6 juli

Sea Jazz Holmön

5 – 9 juli

Teater ”Apoteket Skogsblomman”

19 juli

Holmödagen

19 – 20 juli

Teater med Skäriteatern från Replot

21 juli

Årsmöte

19 - 254 juli

Norrlandsvecka

25– 27 juli

Visfestival

17aug

Fyrdagen

23 aug

Växtbytardag

Övriga arrangemang – se anslagstavlan
Foto: Elisabeth Eriksson

Vandrarhem
Holmögården 1 juni – 30 sept och Fyrvaktarbostaden
Bergudden 1 juni – 30 sep, Bokas på tel: 076-827 29 46
Styrelsen:
Ulla Löfgren
Karin Forsberg
Lotta Eriksson
Ulla Nordlöf Kendrick
Suppl.
Ronja Lindkvist
Clarisssa Niemelä

070-2100607
070-6703640
070-6256493
070-2888932

ullakajsa@telia.com
karin.forsberg@gmail.com
lottinen@yahoo.se
ullajack@gmail.com

073-8145591
070-2799757

ronja@holmon.com
svartasaxen@telia.com

Medlemsbrev 2014
Holmövänner!
Ett år går fort. Nu är det dags att börja väcka vårkänslorna till liv igen. På
Holmön händer en del små saker. Det kommer en exempelvis en ny färja
till sommaren. En ny föreståndare till affären håller på att rekryteras och
spänningen är stor över hur det blir med ”Panget”.

Hembygdsföreningen och Holmön har mist en vän, styrelsen en
sekreterare. Monica Svanborg lämnade oss den 22 januari efter en kort
tids sjukdom. Det kom som en chock för oss alla. Förlusten känns svår och
vi känner starkt med hennes familj.
Föreningens bägge vandrarhem har fått förelägganden från
Brandskyddsmyndigheten. Vi hoppas att kunna starta arbetet med att
åtgärda de påpekade felen så snart som möjligt, för att kunna börja med
uthyrningen.
Styrelsen har bestämt att köpa inomhusstädning i år, men utomhus
behöver vi hjälpas åt att göra fint. Vi börjar när tjälen har gått ur marken.
Beträffande dagar – kolla på anslagstavlan!

Den 6:e juni skall Holmön marknadsföras på Vildmannavallen i en satsning,
med anledning av kulturhuvudstadsåret, som heter Kulturlandet.
Visfestivalen i år börjar med en jubileumskonsert i Döbelns park med
artister, representerande de officiella minoritetsspråken. Programmet på
Holmön blir som vanligt av hög kvalitet, men artisterna kommer
företrädesvis ha anknytning till Västerbotten. Veckan före festivalen skall
Visum bjuda in till (var det en låtskrivarkurs Ronja?).
Sea jazzen har bytt datum till i början av juli, vilket kolliderar med teatern.
Det ska ändå ges möjlighet för publiken att gå på bägge arrangemangen,
då de kommer under olika tid på dagen.

Det blir ett skådespel på ön även i sommar. Det är den nybildade
föreningen Holmö sommarteater som sätter upp en nyskriven
sommarteaterpjäs av Alexander Fahlander: Apoteket Skogsblomman.
Vi får också besök av Skäriteatern från Replot som spelar en helg. Samtliga
teaterföreställningar spelas på ”sävarscenen” som sätts upp i Byviken.
I augusti gästar sedan Holmö sommarteater Replot med sitt spel.

Som tidigare behöver vi fler medlemmar som ställer upp för föreningen.
Frivilliga arbetsinsatser är välkomna på plats i Holmögården och på
Bergudden, men även bakning och lotterivinster är välkomna bidrag.

Styrelsen har också beslutat att bilda ett ”Kulturutskott”, som skall
dokumentera och synliggöra Holmöns kulturhistoria. Alla är välkomna och
kallelser till möten sätts upp på anslagstavlorna. Vi hoppas att många
känner sig lockade att vara med och göra insatser och att själva lära sig
mera om all kulturhistoria vi har runt omkring oss.

Medlemsavgift: 100kr för vuxna, 50 kr för barn

Daniel Wåhlberg har tackat ja till att vara vandrarhemsvärd för våra
vandrarhem under högsäsongen. Vi kommer också anmäla vårt intresse av
att ta mot en ferieprao. I år är det barn födda 1997 som får chansen.
Intresse för praoplats anmäls till kommunen.

Hör gärna av er med idéer och tips!

Inbetalas till Plusgiro 4622815-1

Vänliga hälsningar
Styrelsen

