
 

 

 

  

 

 
 

      
      

     Foto taget på Skogskyrkogården vid Greta Garbos grav. 

 

 

 

Hej alla Garbovänner. 
 

Det är länge sedan förra medlemsbrevet. Orsaken heter 

”Corona” och allt som den fört med sig. En annorlunda vår och 

sommar har vi haft. Men nu har vi höst och solen lyser på oss. 

Allt är inte över men…. 

Det är åter dags för ett medlemsbrev. 

 

Garbosällskapets Årsmöte i april blev inställt. Vi vågade inte ha 

det. En del medlemmar tyckte att vi överreagerade. 

 

Valberedningen jobbade med att hitta ledamöter och 

ordförande. Men lyckades inte så bra. De har tagit upp 

”jobbet” igen. Men det verkar svårt att få människor att ställa 

upp och jobba ideellt för Garbosällskapet. 

(Det gäller flera andra föreningar också, vet jag). 

 

Vad tycker DU att vi ska göra – utan styrelse blir det ingen 

som håller ihop föreningen. 

 

Vill DU engagera dig mer? Man kan ju använda sig av IT och 

datorer, så man behöver inte bo i Högsby. 

 

Vi få som är kvar i styrelsen – som inte flyttat, tappat 

intresset eller har för mycket att göra med jobb / familj, 

behöver DIN hjälp. HUR GÖR VI? 

 

Medlemsbrev från Garbosällskapet 

september / oktober 2020 

 



 

 

 
 

Bild på  sommarens guider Emrik och Sajad. 

 

Under sommaren – juli och augusti – hade vi Museet öppet som 

vanligt – vardagar 11 – 15, med hjälp av två skolungdomar. I år hade 

vi två duktiga killar på 18 år, som kommunen betalade för. De 

jobbade 90 timmar var och resterande tid (18/8 -31/8), när 

skolorna börjat igen - delade jag, förre ordföranden Birger 

Svanström och förrförre ordföranden Rune Hellqvist på 

guideuppdraget. 

Vi hade i sommar ungefär samma antal besökare som förra året = 

lite mer än 200 personer. Mest svenska besökare. 

 

 

 

 

 

 

Häromdagen, den 18/9, hade Greta Garbo födelsedag – en av 

våra medlemmar i Stockholm – Henrik S. besökte graven, lade 

en blomsterbukett vid graven och tog ett fint foto 

(se 1:a sidan). 

 

Garbosällskapet hade styrelsemöte i gårkväll och diskuterade 

hur vi gör OM ingen vill åta sig att arbeta i Garbo-styrelsen.  

Hjälp oss!! 

 

Vi hade även en ung man på besök – Andreas – som ville låna ett 

av våra rum för att ha café i, nu under hösten. Eftersom det är 

lugnt på guidesidan i dessa ”Coronatider”, ställer vi oss positiva 

till hans förslag. Återstår att möblera om en del, plocka bort 

lösa saker, som vi är rädda om och göra receptionen och 

rummet ”café-igt”.  

 

 

Hösten gör sig påmind och första frostnatten gör att färg-

skiftningarna på träd och buskar visa sig. Jag blir glad av alla 

dessa gula, orangefärgade och röda toner i naturen. 

 

 

Många hälsningar från Småland / Laila 

 

 


