Nummer 1, 2022

Nytt år – massor med möjligheter!
God fortsättning!
Av olika anledningar har vi gjort ett ofrivilligt uppehåll med våra nyhetsbrev, men nu är det
tänkt att de ska komma till våra läsare en gång i kvartalet.
En bubblande gryta
Trots pandemin var sommaren 2021 späckad och händelserik. Events, utställningar och massor
med besökare – Mannaminne var verkligen en bubblande kulturgryta. Barnens hus invigdes i
somras, och under hösten har vi jobbat med att renovera utställningen Land du välsignade, med
stöd av Riksantikvarieämbetet. Det blir nyinvigning nu i sommar, så håll utkik på vår hemsida!
Så här jobbar vi nu
Nu är det vinter och stängt men febril aktivitet pågår ändå. Utomhus har vi röjt och tagit ner träd
vilket gav ett fantastiskt ljusinsläpp till området. Vi planerar för säsongen 2022 och vi kan
meddela att det blir både filmfestival, teaterläger för barn, sagostunder och konserter.
För att hålla koll, följ oss gärna på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/mannaminne
Instagram: mannaminne_hogakusten
Vi som driver Mannaminne
Vilka är vi som driver Mannaminne nu då?
Jo, vår verksamhetsledare är Elin Holmberg. Biträdande verksamhetsledare Annika Stattin och
vår anläggningsansvarige heter Glenn Grylin. Under vintern har vi förstärkning i form av
Andreas Brännlund, projektledare.

Ekonomiska föreningens ordförande är Ann-Charlotte Ahlman och just nu håller föreningen på
att leta duktigt folk inför sommaren. Skulle du eller någon du känner passa för någon av våra
tjänster, tveka inte att höra av er! Koll in fliken lediga tjänster på www.mannaminne.se
Nominera mera!
Och så ett upprop! Nominera gärna till Hedersräfsan på kontakt@mannaminne.se, mer info
hittar du på vår hemsida.
Vårt tack

Vi hade inte kunnat driva Mannaminne utan våra viktiga medspelare, ekonomiska föreningen
och vänföreningen. Här följer deras inspel till nyhetsbrevet:
Information från ekonomiska föreningen:
Ekonomiska föreningen fick återigen en fin säsong trots pandemiläget. Vi kunde även
genomföra en jazzkväll om än inte en hel festival men som blev uppskattad. Vi tackar för det
gångna året och är väldigt tacksamma för allas förståelse för situationen som varit och vi ser
fram emot en ny säsong 2022 och nya utmaningar. Väl mött”
Hälsar Lotta Ahlman Ordförande för Hotell MM ek. för.

Information från Mannaminnes vänner:
Tillsammans med stiftelsen och den ekonomiska föreningen har vi arrangerat på Mannaminne:

•
•
•
•
•

Musikalfrossa i juni med Teater Västernorrland.
Musikalisk äventyrsvandring för barn med Cecilia Klingspor.
Sommarlovsaktiviteten Teater på skoj i juli med Karin Fichtelius.
Höstmarknad i oktober med över 50 utställare och 800 besökare.
Julpyssel för barn och vuxna i december med kulturarvspedagog Sara Öhman.

Vi är mycket glada över den stora uppslutningen under året från medlemmar och övriga samt
gläds över att vi tillsammans med stiftelsen och den ekonomiska föreningen kan känna oss så
nöjda med 2021. Förutom att vi tre samverkar organisatoriskt har det under året dessutom
bildats arbetsgrupper inom olika områden, såsom konstutställning, medlemsvård och
stipendium. Nya grupper planeras.
Antalet medlemmar ligger på en stabil nivå och är i skrivande stund 606, men nya medlemmar
är så klart välkomna. Enklast att gå med som medlem är via www.mannaminne.se
Carola Rydkvist, ordförande Mannaminnes vänner

Det är ljusare ute, det är snart vår, och när nästa nyhetsbrev kommer är vi än närmare
sommaren – som vi längtar!
På återhörande i maj!
Elin Holmberg, verksamhetsledare Mannaminne

