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Götgatan 97 Stockholm.
Bilden ovan visar det hus, där frisersalongen fanns, där Greta som
15-åring, jobbade som tvålflicka.

Hej alla Garbovänner.
Idag var det vitt utanför mitt fönster, höstens första snö hade
kommit och gjort att allt blivit lite ljusare. Det behöver vi alla.
Först av allt önskar jag er en trevlig Luciadag. Ingen av oss får
väl se ett ”lussetåg” i verkligheten i år. Vi hade planerat att
dagisbarnen skulle lussa i vår bygdegård för oss äldre, men det
fick vi ställa in. Det blir i stället att tända ljus, plocka fram
lussebullar och pepparkakor och ta en kopp kaffe i hemmet.
Möjligen kommer det någon Lucia via TVn.
Även julen blir annorlunda för de flesta av oss. Styrelsen för
Garbosällskapet önskar dock alla en så God Jul som det bara
går.
Mest av allt önskar vi alla Ett bra 2021. Hoppas att
Coronapandemin tar en lång, lång paus eller helst tar slut helt
och hållet.
Garbomuseet ser idag lite annorlunda ut. Som jag skrev i förra
medlemsbrevet hade vi en förfrågan om att låna ut delar av
lokalen till Andreas och Salvador och deras idé på ett litet
”Tisdagscafé”. Det tog lite tid med tillstånd mm, men den 10
november öppnade de caféet. Sen kom de hårdare Coronarestriktionerna på max 8 personer. Så hur det går framöver
vet vi inte idag.
Eftersom museet finns i en gammal bank har vi ett bankvalv.
Där har vi ställt in alla lösa föremål som vi är rädda om och som
inte platsar i ett café. Praktiskt!
Om livet blir ”som vanligt” fram i vår och bussföretagen hör av
sig igen, får vi flytta tillbaka ”bankvalvssakerna” och ”göra” ett
museum igen. Kanske kan vi ha ett litet café då också i något
hörn? Det gäller att tänka lite nytt.

Nya medlemmen Olof, som är släkt till Greta, och hans fru EvaLena bor i Bråbo, har kontaktat oss. Hon erbjuder sig att vara
med i Garbosällskapets styrelse. Vi är naturligtvis mycket
glada för det och hälsar båda välkomna till våra möten så snart
”Corona” tillåter det. Vi hoppas hon blir invald på nästa
årsmöte.

Tidigare PUB-varuhuset
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.
Ni som har tidningen ”Kvällsstunden” kunde i oktobernumret läsa
artikeln: ”Minnet av den gudomliga lever än”. En frilansjournalist
besökte Garbomuseet i mitten av augusti, vilket mynnade ut i ett
radioreportage i radio Kalmar och ovanstående tidningsartikel.

Ett nytt år står för dörren och vi hoppas naturligtvis att Du
vill fortsätta vara medlem i Garbosällskapet. Årsavgiften är
som tidigare 150:- och det ger dig gratis entré till museet
samt medlemsbrev några gånger per år. Vi bifogar
inbetalningskort till dem som inte har mejl utan får
Medlemsbrev per post. Glöm inte ange ditt namn! Vill Du som
har mejl även få ett inbetalningskort, så hör av dej.
Vårt bankgiro är 5700-3360 och vårt Swischkonto har nummer
123 551 4823.

En tysk kvinna som besökte museet i augusti och blev medlem i
Sällskapet, hade under sin Sverigesemester rest runt och tagit
många fina foton med ”Garbomotiv”. bl.a. i Stockholm Vi har fått
lov att använda dem.

Vill Du köpa en julklapp till dig själv har vi fortfarande kvar
”servetten 100-lappen”. De kostar 25:-/pkt och det ligger 10
servetter i varje paket. Porto tillkommer. Hör av dig via e-post
eller vanlig post, så skickar jag.

Bilden ovan visar varuhuset PUB, som det ser ut idag. Greta
arbetade ju bl.a. som mannekäng och försäljare där. PUB idag är
inget varuhus längre utan huset innehåller många restauranger och
ett hotell. Tiderna förändras – men många hus består.

Många hälsningar från Småland och Garbosällskapets styrelse/
Laila

