
Medlemsbrev november/december 2021 

         med Garbosällskapet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej alla Garbovänner. 
 

Höstmörkret smyger sig på, men advent står också för dörren och 

då kommer det upp stjärnor och adventsljusstakar i många, många 

fönster. Det gör det lättare att klara det mörka. Jag som gillar 

snö, önskar mej lite av den varan till julhelgen åtminstone. 
 

 

 

 

 
Vi har lyckats ha Årsmöte i Garbosällskapet. Förra året ställde 

ju Corona’n in det mesta, så årets Årsmöte täcker två år.  

Jag är inte längre ordförande. Ingen annan ville bli ordförande 

heller, så den posten är vakant tills vidare.  

Vi valde om Diana för två år. Hon är nybliven pensionär samt 

aktiv politiker i Högsby kommun.  

Vi nyvalde Eva-Lena för ett år. Hennes man är släkt med Greta 

och de kan mycket om Greta.  

Vidare nyvaldes Ann-Britt, som längtar till pensionen fram på 

nyåret.  

Sven-Allan, vår eminente kassör, omvaldes på två år. Han håller 

reda på vår ekonomi mm sedan några år tillbaka.                           

Som ersättare i styrelsen har vi Lars. Även han är aktiv 

politiker i kommunen.  

Vidare valdes två nya revisorer Margareta och Jan-Olof. 

Både jag och Rune blir kvar ”på ett litet hörn” fram till våren 

och Årsmöte 2022.  

Vi har funderat på att tidigarelägga nästa Årsmöte, kanske till 

februari 2022. Om inte pandemin ”sätter käppar i hjulet” igen. 

När vi valt klart, överlämnades ordet till Michael Ländin, 

Kalmar, som visade bilder och berättade om arbetet med att 

skapa en musikal om ”tändstickskungen” Ivar Kreuger där också 

Greta  

Garbo fått en framträdande plats. Premiär på Kalmar teater 18 

mars 2022. Se affischen längst bak här i Medlemsbrevet. 

 

 



 

 

Vi fick besök i oktober av några damer från Kalmar Stadsmissions 

ateljé. De kom för att få inspiration av våra Garbobilder. De skulle 

sedan ”hem” och sy några dresser till Garborollen inför musikalen. 

Lite spännande! 

 

Huset där Garbomuseet finns idag – den gamla Smålandsbanken 

som blev Götabanken, för att sen sluta som bank och bli museum – 

är till salu igen. Martina med familj som äger huset idag, har 

annons ute nu. Vi hoppas att museet ska få vara kvar även denna 

gång. Vi har ju varit i samma lokal sedan 1999. Det gick ju bra 

förra gången då Martina köpte huset av Elisabeth 2014/2015. Men 

det hänger ju på vad ”nye ägaren” vill med sitt  

stora vackra hus. Hur det går vet vi inte idag. 

 

Nytt år innebär ju även ny medlemsavgift. Vi beslutade på 

Årsmötet att behålla 150:-/år även nästa år.  

Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem och stödja Sällskapet 

att bevara minnet av Greta Garbo.  

Du kan swisha till 123 551 48 23 eller betala till  

bankgiro 5700 – 3360.  

Ni som får Medlemsbrevet som post via Postnord får ett 

inbetalningskort bilagt. Medlemskapet ger gratis entré till Museet 

och ett antal Medlemsbrev per år. 

 

GLÖM INTE SKRIVA VEM MEDLEMSAVGIFTEN AVSER! 

 

Kanske kan man i år, våga sig på att gå i kyrkan och få se ett 

Luciatåg med barn och ungdomar och få höra de traditionella 

sångerna och verserna 

 

 

 

               
                                     

.  

 

       Garbostyrelsen önskar alla medlemmar 

    En God Jul och ett bättre 2022  

     (helst utan pandemin. Så vaccinera er alla som kan)! 

 

      Många hälsningar från Småland. / Laila 

  


