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Öppet hus på Mannaminne 19 oktober kl. 12-14
Mannaminne har blivit nominerad och uttagen som en av tre finalister till priset ”Årets
Landsbyggare”. Därför vill Leader Höga Kusten komma till oss 19 oktober och göra ett kort inslag
om vår verksamhet. Vi kommer att bli tillfrågade varför vi tror att just Mannaminne har blivit
nominerad. Som ni förstår så finns det många svar på dessa frågor.
Vi är jättemånga som har jobbat på Mannaminne på olika sätt, och tyvärr kan alla inte vara med
på galan på grund av rådande omständigheter. Därför kommer vi att fira denna dag och ha ett
öppet hus på Mannaminne. Det är utomhus och vi kommer att bjuda på soppa och en kopp kaffe.
Du får föranmäla dig till kontakt@mannaminne.se och gärna senast 14 oktober.

Mannaminne – en av tre finalister till ”Årets Landsbyggare”
Några citat ur Leader Höga Kustens pressmeddelande:
”Nu är finalisterna till det prestigefyllda priset Årets Landsbyggare 2020 i fyra
kategorier utsedda. Det är fjärde gången Leader Höga Kusten uppmärksammar
landsbygdens hjältar i Höga Kusten. De drivna företagarna och människorna
som sätter området på kartan och som driver utvecklingen framåt.
Landsbyggarna – de som bygger landet! Vinnarna koras på en
coronaanpassad gala i november.”
Motiveringen lyder:
”Mannaminne
Mannaminnes Vänner, tillsammans med Mannaminne Ekonomisk Förening och
Stiftelsen Mannaminne utvecklar ständigt kulturområdet i Häggvik, Nordingrå.
Mannaminnenytts logo: under skapande och en allra första skiss
Nederkant: del av Anders Åbergs teckningar skapade för Mannaminne

Verksamheterna arbetar tätt tillsammans och samverkar också med andra företag
och föreningar i området för att öka intresset för kultur samt även väcka barns och
ungdomars intresse för konst, kultur och omvärlden. Mannaminne är en långsiktigt
stark aktör och förebild som inspirerar kultursektorn i hela Höga Kusten.”
”Nomineringsprocessen har varit öppen för alla i Höga Kusten och det är Leader Höga
Kustens styrelse, även kallad LAG, som är jury och röstar fram finalister och vinnare i
respektive kategori. LAG består av 14 representanter från alla Höga Kustens fyra
kommuner.”
Lyckad säsong 2020
2020 var året då svenskarna hemestrade… och svemestrade… många, många människor
har varit nyfikna på Höga Kusten och många, många människor har kommit till Mannaminne.
Lite statistik och tack till alla:
minst 16 000 vuxna
4 000 barn
övernattande gäster (nästan 660 rum, stugor, B&B uthyrda i sommar)
chokladtårteätare och glassköpare (nyheten i år ”Glasskiosk i stationshuset” blev en
dundersuccé)
konstutställare och musikälskare
nyfikna, ni som älskar nyrostat kaffe och är hungriga
Det har varit roligt att ha er här och tack för all visad hänsyn, ni gjorde vår sommar på
Mannaminne minnesvärd!
Tack:
Kramfors kommun som stöder oss med ett bidrag till verksamheten!
Region Västernorrland och Leader Höga Kusten som bidrar till vårt projekt ”Konst och
kulturarv i Höga Kusten - tillgänglighet och hållbarhet”!
Riksantikvarieämbetet som bidrar så att vi kan renovera Land du välsignade!
Studiefrämjandet som vi samarbetar med kring guidningarna!
Nordingrå församling som har firat Gudstjänster i Stavkyrkan!
Falu rödfärg som har gjort att många av våra hus har kunnat målas!
Och inte minst tack alla ni som helt frivilligt och ideellt bidragit på olika sätt med stort och
smått!
Det har skrivits om Mannaminne:
• Görel Thurdin ska leda Mannaminne (Tidningen Ångermanland 6 mars)
• Sara Parkman får Mannaminnes pris (Tidningen Ångermanland 17 april)
• Mannaminne håller koll med trafikregler (Tidningen Ångermanland 3 juni)
• Ett levande livsverk (Höga Kusten Guiden)
• Avskalad festival på Mannaminne (Tidningen Ångermanland 29 juli)
• Mannaminne hade strålande säsong - trots tveksam start (Västerbottens-kuriren 17 aug)

Information från Mannaminnes Vänner
Den ideella föreningen Mannaminnes vänner har i dagsläget nära 650 medlemmar som vill
stödja det storverk som Mannaminne är. Det måste även uppfattas som ett stöd för
grundarna Anders Åberg och Barbro som på sin tid startade nätverket Mannaminnes
vänner. Vännerna har genom åren medverkat vid olika verksamheter och arrangemang,
bidragit med mycket praktiskt arbete och även anslagsansökan och ekonomiskt stöd.

Vid årsmötet 2020 beslöts att stadgarna skulle ses över och anpassas och i skrivande
stund arbetar styrelsen med detta. Då stadgeförändringar kräver beslut i vid två årsmöten
kommer frågan slutligen vara färdighanterad 2021. I dagsläget arbetar vänföreningen i
samverkan med stiftelsen som äger Mannaminne och den ekonomiska föreningen som
sedan 2019 driver boendet och café/restaurang. Samverkan är ledordet och vi känner oss
uppskattade och glada över att Mannaminne fått den hedervärda utmärkelsen att gå till
final som ”Årets landsbyggare”.
Detta alla vänner – är ett stort bevis på att vi är viktiga!
Vänföreningens styrelse har sedan i somras fått flera vakanser och valberedningen har
återupptagit sitt arbete. Det pågår också ett arbete att lägga in alla medlemmar i en
modern databas, så vi beklagar om det i denna omställningsperiod händer att några av
er ej kan nås och informeras på mail. Styrelsen arbetar med frågan – och i och med
detta första nummer av nyhetsbrevet vill vi meddela att vi i fortsättningen kommer att
kommunicera via MANNAMINNE NYTT!

Varma hälsningar från oss på Mannaminne

www.mannaminne.se
Facebook: #mannaminne
Mannaminne
Häggvik 109
870 30 Nordingrå
0613-202 90
kontakt@mannaminne.se
vanner@mannaminne.se
bokning@mannaminne.se

Nyhetsbrevet sammanställt av
Annika Wångby Stattin,
verksamhetsledare Stiftelsen Mannaminne

Några bilder från sommaren 2020
Falu rödfärg

Ivar från
Häggvik
Sagobyn,
flyttad från skolgården i Bjästa.

Nu byggs den upp
bredvid hotellet.

