IMV-bladet nr 2-2018
Hej vänner. Nu är sommaren äntligen här och våra aktiviteter har börjat vakna till liv.
Klockringningen på Kr.himmelsfärdsdagen är nu avklarad. Även premiären på utställningen
”Verkstadsminnen” har gott av stapeln och en fotogrupp har sett dagens ljus. Jag kan också
informera er om att Varvsbyggnaden har fått sig ett behövlig ansiktslyft. Läs vidare nedan.
Nu närmast på tur står sommarutställningen som startade söndagen den 3 juni samt
klockringningen på midsommarafton. Jag vill även passa på att påminna om nostalgiträffen
söndagen den 1 juli. Så får jag avsluta med att önska alla en trevlig sommar.

Klockringning.
Klockringningen på kr. himmelfärdsdagen lockade som
vanligt mycket folk till klockstapeln. Efter
välkomsttalet av Bo Lövstedt drogs klockan med
sedvanlig ackuratess av Tommy Fredriksson. Därefter
framförde Lillkyrkans sångkör Harmoni under ledning
av Gunnel Langemyr ett antal vårvisor som
uppskattades med varma applåder. Reveljen som gjort
på stället halt för att delta i klockringningen fortsatte
därefter sin marsch runt verkstadsområdet, fast mot
annat slutmål, café Mallboden. Hur det blir med
reveljen nästa åt får jag återkomma till, Värdshuset
Berggrens källare är nämligen under försäljning.
Utställningar.
Under Kr. himmelfärdshelgen, torsdag och söndag, var
det premiär på årets utställning. Antalet besökare de här
två dagarna var inget att yvas över då vi endast kunde
räkna in strax över 20-talet besökare. Precis lagom till
premiären stod vårt bildkollage över Starkenberg och
Gustavssons möbelsnickeri färdigt Är ni intresserade av
nostalgi tycker jag ni ska titta in.
Utställningen fortsätter nu varje söndag framöver, till
och med söndagen den 12 augusti. Öppettid. 14 -16
Utställningen söndagen den 3 juni som nu kom med i
sista minuten lockade 11 besökare. För kommande
utställningar får jag återkomma till i nästa IMV-blad.

Renovering av Varvbyggnaden
Efter flera års tjat på kommunen har nu äntligen
renoveringen kommit igång. Man startade arbetet i
början på maj och i mitten av juni skall arbetet vara
färdigt. Från början löd arbetsordern ”Byt bara ut den
panel som är sämst” Men eftersom den är som sämst
över allt tog man efter påstötning sitt förnuft till fånga
och ändrade ordern till ”Byt all panel på framsidan och
på gavlarna”. Att sätta upp ny panel på ett hus som är så
snett och vint som Varvsbyggnaden är inte så lätt. Men
snickarna lyckades bra tycker jag. Utöver det här
nämnda arbetet har man bytt ut trasiga takpannor och
fixat till frontespisen, d v s utbyggnaden på taket. Och
likaså har dörren och tröskel gjorts i ordning. När så
målarna gjort sitt står nästan en helt ny byggnad färdig
att välkomna våra besökare. Hur det blir med sockeln får
jag återkomma till, den är nämligen inte i prioritet, men
är i stort behov av lagning.
Fotogrupp
Tisdagen den 8 maj startade vi en fotogrupp med ett
femtontal deltagare. Arbetet, eller ska jag säga målet, ska
vara att förnya våra kommande utställningar med nya
bilder, de som finns nu börjar bli uttittade. Inledningen
var lovande då två nya uppsättningar skapades. Jag
återkommer med ny information i nästa IMV-blad. Är ni
intresserade att vara med i fotogruppen, slå en signal till
Stefan Wik på tfn: 070 7585776. Vi gör nu ett uppehåll
under sommaren och startar i september igen.

OBS.
Har ni inget att göra lördagen den 18 augusti behöver hantverksmarknaden hjälp, dels med lottförsäljning och
dels med transport och uppsättning av marknadsstånden. Hör av er till mig om ni är intresserade. Som tack för
hjälpen får ni ett presentkort på kaffe och våffla för två personer på café Mallboden. Som info meddelas att
Intresseföreningen är en av fyra arrangörer för hantverksmarknaden
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