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Mannaminne önskar
God jul och Gott nytt år!

I första numret berättade vi att Mannaminne blivit en av tre finalister i kategorin
”Entreprenöriell förening” till Leader Höga Kustens pris ”Årets landsbyggare”. Det
värmde verkligen att Mannaminnes vänner tillsammans med Mannaminne ekonomisk
förening och Stiftelsen Mannaminne blev nominerade av så många.
Galan då vinnaren korades blev helt digital, och här kan ni läsa om alla kategorier och
vinnare:
https://www.leaderhogakusten.se/arets-landsbyggare-2020/
Härnösands Orienteringsklubb/Härnö Trail vann i Entreprenöriell förening och vi säger
stort GRATTIS!
Att jobba tillsammans kan göra storverk. Under hösten har det pågått mycket arbete
bakom kulisserna, pappersarbete och planering inför nästa säsong då Mannaminne
öppnar 1:a maj som vanligt.
12 juni blir det invigning av Sagobyn och Barnens hus. Clownen Manne har precis
tackat ja till att göra två föreställningar som heter:
Clownen Manne: ”Äntligen här!”
Vårt stora projekt Konst och kulturarv i Höga Kusten - tillgänglighet och hållbarhet
slutredovisas i och med detta år och vi tackar återigen Jordbruksverket, Region
Västernorrland och Leader Höga Kusten för ovärderligt stöd!

Ram: Anders Åberg
Logo: Joje von Boisman

Nyhetsbrevets logo har fått ett ansiktslyft. Joje von Boisman, som gjorde logon till
Mannaminne för många år sedan, har nu lagt till NYTT med fina bokstäver. Samtidigt
som vi tackar Joje passar vi i detta brev på att presentera ett av alla föremål som finns
på Mannaminne. Det är ”Tornbergs klocka” och på sid 3-4 kan ni se bilder och läsa mer
om hur Joje blev inspirerad att skapa denna. Året var 2012 och först var klockan med på
Nordingrå konstrunda innan den blev placerad på Mannaminne.

Mannaminnes tre styrelser har under hösten också satt sig i tre dagars
styrelseutbildning, allt för att kunna ta hand om Mannaminne på bästa sätt.
Görel Thurdin ordförande i stiftelsens styrelse hälsar:
”Ni ska ha tack för i år och för ett så starkt stöd både fysiskt och ekonomiskt. Efter att i
nära ett år ha fått det stora förtroendet att få vara ordförande för Stiftelsen Mannaminne
med det stora ansvar som det innebär vill jag säga följande:
Stiftelsen har nu en styrelse med kompetenser som stärker möjligheten att leda och
utveckla Mannaminne på ett bra sätt. Vi försöker nu att göra färdigt projekt, byggnader,
utställningar och inte minst ett arkiv för alla handlingar som finns kvar sedan
Mannaminnes början då Anders Åberg tog första spadtaget. Allt tar sin tid och har sin
tid. Det vet vi nu i tider med Coronavirus att sådant tar också sin tid.
Vi i styrelsen ser fram emot 2021 och är väl förberedda även ekonomiskt. Vi ska
samarbeta med de två föreningarna där våra ansvar korsas och där vi kan utveckla vår
verksamhet tillsammans för Mannaminnes bästa.”
Bo-Anders Öberg från Mannaminnes vänners styrelse, uppmuntrar oss att hålla avstånd
och hoppas att vi ses till sommaren igen på Mannaminne.
Så här skriver han:
”Mannaminnes vänner önskar alla våra över 600 medlemmar en riktigt god jul och gott
nytt år! Vi hoppas och tror att kommande år kommer att bli mycket bättre på alla fronter.
Vi i styrelsen och valberedningen jobbar på. Bl.a. med ett förslag till nya stadgar för
föreningen. Stadgar som vi tror kommer att underlätta och tydliggöra vår roll och arbete.
Stadgeändring kräver två på varandra årsmöten. Preliminärt planeras det första årsmötet
till den 25 april 2021och ordinarie årsmöte i Juli 2021.”
Lotta Ahlman, ordförande i den ekonomiska föreningen hälsar:
”Vi från Hotell Mannaminne ekonomiska förening, tackar för det gångna året och är
väldigt tacksamma för att vi har gjort ett så bra år igen med tanke på den pandemi som
är just nu och varit hela sommaren. Tackar även för att vi alla fått hålla oss friska genom
aktsamhet och förståelse för situationen, men som jag ser som fina ord att ta med sig in i
2021 och fortsätta att tänka så i allt vi gör.”
Läs nedan om Tornbergs klocka, två sidor kvar i nyhetsbrevet :-)

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!”
Vid pennan: Annika Wångby Stattin,
verksamhetsledare i stiftelsen Mannaminne

Tornbergs klocka
Joje berättar:
”I korsningen
ovanför
Dragspelets Hus
finns en yta med
sten mot gaveln på
Önlogen. Där var
det tänkt att den
stora lykta som nu
står utanför
Värdshusentrén
skulle vara
placerad.
Ursprunget till
lyktan är
Thornbergs Ur
utanför Dramaten i
Stockholm. Det är
ett stort ur som står
på en stenpelare.
Därifrån kommer
idén och jag fick fritt
av Anders att
utforma nåt som
skulle likna men
vara en lykta. Blev
en lykta med en
klocka och i metall
som jag skapade
den.”
En solig dag, alldeles i slutet av november. Glasrutan full av
imma och urverket framträder så fint.
Klockan 12 visar M som i Mannaminne
Klockan 3 visar B som i Barbro
Klockan 6 visar Å som i Åberg
Klockan 9 visar A som i Anders
Inspirationen och förebilden står utanför Dramaten i
Stockholm, här kan du läsa mer om du vill:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornbergs_klocka
På nästa sida ser ni ett foto från Nordingrå konstrunda 2012
då Tornbergs klocka av ställdes ut första gången.

