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Längtan efter en ny säsong  
 
Det är en speciell känsla att vara på Mannaminne under hösten. Det vackra området har gått 
i slummer, värdshuset ekar tomt och tyst, och allt är låst och igenbommat.  
Icke desto mindre pågår det aktivitet. Värdshuset tänds upp och kaffebryggaren puttrar då 
och då. Vi möts för att stöta och blöta idéer. Planeringen för nästa säsong börjar nämligen 
flera månader före öppning.  
 
I höst har vi kört i gång ett projekt med stöd från Kulturrådet, Kramfors kommun och 
Mannaminnes vänner. Det handlar om att fylla det så kallade världsarvshuset, det röda 
huset bredvid jordgloben, med konst och upplevelser för barn och unga på temat världsarv.  
Vi passar också på att satsa mer på Barnens hus, där berättande och litteratur ska vara i 
fokus. 
Allt detta är fortfarande i sin linda, och vi kommer att berätta mer om det såklart.  
 
Bussgrupper har redan börjat höra av sig för att boka in guidning och lunch sommaren 2023. 
Almanackan fylls på och guider bokas upp allt eftersom.  
 
Nomineringar till Hedersräfsan har börjat komma in. Information om kriterierna finns på vår 
hemsida och vi tar emot nomineringar på vår mejl kontakt@mannaminne.se.  
 
Så fungerade värdshuset i år 

I år öppnade värdshuset och boende på Kristihimmelsfärdsdagen, 26 maj. Under 
månadsskiftet maj - juni hade vi fullbokat av släktträffar och konferenser. Det blev en rivstart 
och mycket att göra, men väldigt kul! Våra första bussgrupper anlände i början av säsongen, 
det var extra roligt eftersom vi inte kunnat ta emot bussgrupper på två år på grund av 
pandemin.  

Från juli satte det fart ordentligt med fullbokat hotell och aktiviteter runt värdshuset i form 
av musik, festligheter, konstverk med mera.  
I år bestämde vi oss för att testa en ny matmeny och erbjöd salladsbuffé som ett stående 
inslag vilket blev positivt mottaget. Vi erbjöd också våfflor, något som särskilt barn 



uppskattade då de fick grädde dem själva. Även om en och annan vuxen tyckte det tog lite 
för lång tid, blev lite kladdigt osv. J Men i det stora en kul grej. Vi valde i år att inte ha öppet 
i Kinapaviljongen mer än vid större aktiviteter och det har fungerat bra.  

Vi avslutade säsongen med några stora konferenser i september. I det stora hela är vi väldigt 
nöjda med vår säsong. Vi lyckades inte få fram en kock, men kan stolt konstatera att vi 
kunnat leverera dagens lunch, salladsbuffé, lunch till flera hundra bussgäster och 
konferensgäster – tack vare fin personal.  
 

Höstliga aktiviteter 

När Mannaminne stänger för säsongen startar Mannaminnes vänförening verksamhet. Den 
grupp vi valt att kalla medlemsvård, ordnar program en gång i månaden från oktober till 
april. 

Programmen under hösten har varit härligt varierande. I föredraget ”Inte bara kantareller” 
fick vi en intressant genomgång av svampkonsulent Ulla Hörnfeldt. I november kom 
bokinfluencern Agneta Norrgård och tipsade om böcker, och vi avslutade i december med 
trevligt glöggmingel och boksingering med författaren Maria Blomster.  

Programmen fortsätter under vinterhalvåret fram till dess att Mannaminne öppnar för en ny 
säsong.  

Det är ett uppskattat sätt att hålla Mannaminne levande även under den mörka årstiden. Vi 
gläds mycket över dessa arrangemang och sänder stor tacksamhet till gruppen som så bra 
ordnar dessa tillfällen med variation på ämnen och alltid något gott att äta. 

 
Glöm inte att följa oss på sociala medier så missar ni inget!  
www.mannaminne.se  
Facebook: https://www.facebook.com/mannaminne 
Instagram: mannaminne_hogakusten 
 
 
Vi önskar er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
Elin Holmberg, Verksamhetsledare Mannaminne 
Lotta Ahlman, Ordförande Mannaminne ekonomiska förening 
Carola Rydkvist, Ordförande Mannaminnes vänner 
 
 


