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www.snappertunafornminnesforening.fi

Bästa medlem i Snappertuna Fornminnesförening rf !

Vid föreningens årsmöte i mars återvaldes till styrelsen Göran Barman, Diana Nyberg,
Margareta Segersven och ersättaren Pia Liljeberg. Fortsatt mandat har Svante Lindholm,
Johan Nyholm, Kerstin Österlund, Kita Österlund och Johan Nyberg samt suppleant Torolf
Bäckman. Även på ordförandeposten blev det återval av Joakim Högström. Förutom
stadgeenliga ärenden behandlades även styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen.
Årsmötet kunde enhälligt godkänna förslaget och de nya stadgarna finns att läsa på
hemsidan www.snappertunafornminnesforening.fi
Det traditionsenliga föredraget hölls i år av Sten Stenlund som berättade om Jussarös
historia. För första gången arrangerades föredraget i samarbete med Snappertuna
krigsveteraner, vilket visade sig vara ett lyckat drag!
Vid styrelsens konstituerande möte i maj valdes för verksamhetsåret 2016 Johan Nyholm till
vice ordförande och Diana Nyberg till sekreterare. Pia Liljeberg återvaldes till skattmästare.
Aktiviteter 2016
Talko vid forngården
Föreningens medlemmar kallas till röjningstalko längs åstranden vid forngården lördagen
den 23 april kl. 9.00. Landskapsmuseet bjuder på grillkorv och det enda som behövs är lite
arbetsvilja och glatt humör!
Forngårdsdagen
Firas söndagen 12 juni kl. 12-15. Dagen inleds med kort andakt varefter
fornminnesföreningen utmanar övriga föreningar i bygden i en vedtravningstävling. Årets
utställning heter "Det gröna guldets avverkare" och är en låneutställning från Gillesgårdens
lantbruks- och hembygdsmuseum i Pojo. Utställningen beskriver skogsarbetets och
skogsvårdens utveckling. På programmet finns bland andra Sixten Öhman, som ställer ut sina
motorsågstillverkade skulpturer och kol från Malmbacka till salu. Snappertuna
fornminnesförening håller för dagen öppet Café Einar där i år även serveras laxsoppa. OBS!
nytt för i år är också att fornminnesföreningens medlemmar har gratis inträde till
Forngården under hela sommaren!
Utfärd till Björn ”Nalle” Lindqvists museum i Skogböle
Torsdagen den 7 juli möts vi vid Skogböle station för att ta del av Nalle Lindqvists privata
museum. Om ni är i behov av skjuts kontakta föreningens sekreterare Diana Nyberg, 040 540
28 35 eller undertecknad så ordnar vi samåkning. Även krigsveteranerna i Snappertuna får
inbjudan till denna utfärd, liksom vi i vår tur kommer att få inbjudan till deras utfärd. Mera
information om detta läggs ut på hemsidan så fort det klarnar, så gå in och kolla med jämna
mellanrum!

Snappertunadagen
Som tidigare år medverkar vi i Snappertunadagen lördagen 6 augusti kl 10-14 med
utställning och anknytande frågesport.
Forneldarnas natt
Vi firar forneldarnas natt uppe på Kasberget i Rullarsböle lördagen 27 augusti från klockan
20.00 på sedvanligt vis tillsammans med Hembygdens Vänner i Snappertuna.
Välkommen att delta i aktiviteterna och ta gärna vänner o bekanta med dig!
Använd gärna professor Clas-Olof Selenius minnesfonds adress för gratulation och
kondoleans. Ur fonden ger vi årligen ett stipendium till en studerande i Ekenäs gymnasium.
Adressen kostar 12 euro och finns att köpa i Kungsbokhandeln i Ekenäs. Den kan även
beställas av undertecknad.
Med detta brev följer bankgirot för medlemsavgiften 2016 som är 8 euro. Ändra gärna
beloppet till 16 euro om tidigare medlemsavgift blivit obetald!
Snappertuna 6 april 2016

Joakim Högström, ordförande
Telefon: 040 763 7063
e-post: johogstr@hotmail.com
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