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Ett Gott Nytt År till er alla!
Idag visade sig solen lite grand. Vi fick lite snö till jul och det
lyste upp de mörka dagarna. Nu har vi gröna gräsmattor igen och vi
ser fram mot ljusare dagar!
Vi hoppas att alla våra medlemmar vill fortsätta att stödja
Garbosällskapet 2015 och hålla museet och minnet av Greta Garbo
levande. Har Du en kollega /vän som vill vara med, så blir vi glada
för det. Det vore bra att få fler medlemmar. Nu är vi 140
personer.
Som vanligt kostar det bara 125:-/ år att vara med och för det
får du besöka Museet gratis, hur många gånger du vill. Vidare
kommer det Medlemsbrev några gånger per år som berättar lite
om hur det går och vad vi gör. Vårt bankgironummer är 57003360. Vill du, som får Medlemsbrevet via nätet, få en
inbetalningsavi, så hör av dig. Vi bilägger inbetalningsavier till alla
som får Medlemsbrevet via posten.

Bild ur filmen ”Camille”

Vi är ju kvar i ”våra” Garbo-lokaler i gamla fina bankhuset och har
haft öppet hela hösten tack vare Eva och Arbetsförmedlingen. Det
har ju inte varit någon rusning av besökare nu i höst, men några
har droppat in då och då. Eva har kunnat hålla på med annat när
besökarna uteblivit och då bl.a. dokumentera våra böcker,
tidningar mm. samt gjort i ordning minnessaker som vi säljer.
Under våren kom det fler bussgrupper än tidigare till Museet,
vilket var bra. Vi hade färre ”icke betalande” besökare på
Högsbydagen i juni och under skyltsöndagen i december. Totalt
hade vi 875 besökare under 2014, vilket är mer än under 2013.

Garbosällskapet delade ut årets Garbopris till Lena Einhorn.
Den 29 september besökte författaren Lena Einhorn biblioteket i
Högsby. Det var många som tog chansen att få höra henne
berätta om sin bok ”Blekingegatan 32” om Gretas ungdom och hur
boken kom till. Mycket intressant!

Lena Einhorn fick priset för att hon i sin bok lyfter fram den unga
Greta. Hon har i sin roman målat upp fantasieggande bilder av hur
Stockholm kunde vara i början av 1900-talet och hur Greta levde i
den verkligheten.
Nya tolkningar av de brev som Greta skrev till Mimi Pollak före
och under USA-åren, ligger som underlag till boken.
Lena Einhorn har med sin bok återigen skapat ett mycket stort
intresse runt vår framstående filmstjärna Greta Garbo och
hennes karriär och liv.
Det var en glädje för oss att få överlämna Garbopriset och vi
hoppas att Lena Einhorn vill fortsätta att sprida information om
Greta Garbo - och gärna även om Garbomuseet.
Efter föredraget hade vi en liten träff inne på Museet för dem
som hållit i kvällen (Emådalens kulturförening, Biblioteket Misteln
och Garbosällskapet). Vi tittade runt på Museet, åt lite frukt och
pratade om Garbo. Det var trevligt.

Första söndagen i december hade Högsby sin julskyltningssöndag. Många föreningar visade upp sig längs Storgatan och
passade också på att sälja lotter. Som vanligt hade Garbomuseet
gratis entré och vi serverade även glögg & pepparkakor samt sålde
lotter till besökarna. Lite över 30 personer passade på att se sig
om i våra lokaler och fick guidning.
Inför julen tog vi fram två fina blockljus med bilder av Greta G på.
Det är en kvinna i Påskallavik som gör dessa ljus. Idén fick vi när vi
besökte en Julmarknad här i närheten och såg stearinljus med
tomtebilder på.
Som jag berättade i förra brevet har Rune (ordförande) ganska
mycket korrespondens med både medlemmar och andra
Garbointresserade från Sverige och i olika ”utland” via e-post. Det
är intressant - men det tar tid!
Även hemsidan tar tid att hålla aktuell, både den svenska och
engelska. Den svenska hemsidan har ”legat still” p. g. av Runes
andra jobbiga åtaganden, men kommer att bli bättre in på nyåret.
En medlem har lovat hålla den engelska sidan ajour. Tack!
Vi har fått förfrågan om vi vill få hjälp med hemsidan på
Katalanska också. Kul! Vi får se om vi kan lösa det.
Finns någon tyskkunnig som kan hjälpa till med det språket?
Styrelsen har beslutat att Årsmötet blir den 25/4, lokal är inte
klar. Kallelse kommer.
GARBOSÄLLSKAPET / Laila

