
 

    Nummer 3, 2022 
 
 
En succéartad säsong är till ända  
 
 
Nu stänger vi Mannaminne för säsongen och vi kan konstatera att vi lägger ännu en mycket 
fin sommar bakom oss.  
 
Vi erbjöd ett späckat program och en fin mix av barnaktiviteter, konst, musik och litteratur. 
Rakt igenom hög kvalitet såklart.   
 
Jag vill särskilt lyfta fram workshopen ”En konstnär växer fram” där barn och deras föräldrar 
fick gå i Anders Åbergs fotspår och skapa husmodeller i trä.  
Ett hundratal personer kom till Mannaminne under totalt tre tillfällen. Projektet hade stöd 
från Riksantikvarieämbetet och nu är planen att också erbjuda programmet inom ramen för 
Skapande skola.  
 
Vi testade också en helt ny festival. Mannaminne Art & Music festival samlade konstnärer 
och musiker från 62:a och 63:e breddgraden på Mannaminne. Vi bjöd på  
konst, musik, performance, trolleri, opera, folkmusik, indiskt, slagverksensemble, ljudkonst, 
livedrejning och kjolperformance. Huvudarrangör var kulturnätverket North Cultitude och 
hela festivalen var ett mycket fint samarbete mellan olika aktörer. Tack alla inblandade!  
 
Vi har bjudit på tillfälliga sommarutställningar, alla med hög konstnärlig nivå. Ljudkonst, 
fotografi, keramik, måleri - uttrycken har verkligen varierat! Har ni missat dem och är 
nyfikna, kolla in vår hemsida där all information ligger kvar.  
 
 
Stipendium och hedersräfsa 
Vi har instiftat ett helt nytt vistelsestipendium på Mannaminne. Två veckor på plats med 
skapande och kontaktknytande och det blev författare Sara Wikman och konstnären Tove 
Gulliksson som bodde i våra fina biblioteksrum två veckor i september.  
 



Nu kör vi igång med en ny ansökningsomgång, så håll utkik! Vi kommer också så småningom 
att börja ta emot nomineringar till 2023 års hedersräfsa, men vet du om någon passande 
person redan nu, tveka inte att mejla på kontakt@mannaminne.se 
 
 
 
Hösten 
Hösten för mig går ut på att utvärdera sommaren och blicka framåt mot säsongen 2023. 
Strategiarbete, planering, kommunikationsplan och kontaktknytande är några nyckelord. 
Under hösten har vi Andreas Brännlund som konstnärlig ledare hos oss, det blir perfekt när 
det gäller planerna för 2023 års konst.  
  
Vi kommer också att påbörja ett spännande projekt med stöd från Kulturrådet. Mer om det i 
nästa nyhetsbrev! 
 
 
Glöm inte att följa oss på sociala medier så missar ni inget!  
www.mannaminne.se  
Facebook: https://www.facebook.com/mannaminne 
Instagram: mannaminne_hogakusten 
 
 
/Elin Holmberg 
Verksamhetsledare 
 
 
 
Information från ekonomiska föreningen   
 
Så börjar säsongen för oss lida mot sitt slut. Vi har någon vecka kvar med bokade gäster som 
både konfererar, äter och övernattar i Sestola.  
 
Säsongen började för oss med öppning den 26 maj. Sedan dess har det hela tiden strömmat 
till besökare som velat ha något i magen samtidigt som de vistas i den fantastiska 
kulturarena som Mannaminne är. Vi hade viss svårighet i starten att få tag på kockar 
(dilemmat som vi efter covid delar med många andra restauranger) och vår 
verksamhetsledare Jonna Nilsson och personalen har därför varit tvungen att anpassa våra 
menyer en aning. Beröm från gästerna har dock inte uteblivit. Salladsmenyerna och 
”Mannaminnetårtorna” har bland annat varit mycket uppskattade. Vädret har ju bjudit på en 
fin sommar varför många njutit av att kunna sitta utomhus. En synnerligen lyckad kväll bland 
många andra var den 21 och 22 juli under Mannaminne Art & Music festival då ett åttiotal 
gäster njöt utomhus vid Kinapaviljongen av varierande världsmusik och uppträdanden till sitt 
kaffe, öl eller vin. 
 
Fler och fler upptäcker våra fina övernattningsmöjligheter. Juli månad var så gott som 
fullbelagd. Sestola får många lovord i våra gästböcker och på Facebook. En och annat 
missnöje kan naturligtvis förekomma, men då är det ofta olyckliga omständigheter som gjort 



detta och vi försöker alltid besvara gästernas ev klagomål. Många lovordar dock både 
servicen, frukostarna ( ibland med frukostpåsar levererade upp till hotellet) samt den 
annorlunda, unika hotellmiljön med all fin konst för att inte glömma utsikten som Sestola 
bjuder på! 
 
Här några axplock från vår gästbok: 
”Tack för en trevlig och annorlunda upplevelse på Mannaminne. Superhotell och mycket 
trevligt bemötande” Eva och Ulf Palm, Lidingö 
 
”Fantastisk upplevelse. Vi kommer att rekommendera Mannaminne till alla vi känner”  E & E 
Janse, Västerås 
 
/Margaretha Nordström, ordförande för Hotell Mannaminne ekonomisk förening 
 
 
 
 
Information från Mannaminnes vänner 
 
Sommaren är över för denna gång. Vänföreningen har haft sitt årsmöte och styrelsen 
välkomnade två nya ledamöter.  
Volontärer har deltagit i den festival som pågick under två dagar i juli och volontärer har 
deltagit i en företagsmässa i Härnösand för att marknadsföra Mannaminne. 
I början av september välkomnade vi tillsammans med stiftelsen de två första stipendiaterna 
till Mannaminne. Det har varit spännande och givande veckor med dem. En författare och en 
konstnär arbetade och bodde under två veckor. De lämnade ett gott betyg om sin vistelse 
och rekommenderar andra att söka stipendiet. Glädjande! 

Höstmarkanden blev en lyckad tillställning igen. Regnet som öst ner hela veckan gjorde ett 
uppehåll (nästan) och utställare och besökare var nöjda. 

Vi är nu 630 medlemmar och de är dessa som avgör vår möjlighet att fortsätta stötta 
Mannaminne dels genom direkt ekonomiskt stöd, men också ideella insatser. Stor 
tacksamhet till er.  

Den under året lanserade donationsfonden "Bevara och utveckla Mannaminne" syftar till att 
på sikt bidra till de underhållskostnader som alltid kommer att finnas för byggnader och 
inventarier. 

Nu börjar snart våra månadsträffar med intressanta föredrag och gott för magen. Se 
hemsidan och facebook. 

Välkomna alla medlemmar och alla ni som ännu inte är medlem. 

/Carola Rydkvist, ordförande Mannaminnes vänner 



 
 


