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Hösten är kommen och årets sista parkdag är i annalkande. Då ska vi förbereda parken för
vintervila.
Datum för parkdagen är lördagen den 22 oktober. Vi träffas kl. 10.00 och avslutar med
gemensam lunch. Vänligen meddela Kerstin, tel. 070-311 66 38, att du kommer, så att hon
lagar tillräckligt med mat. Jag vill att fler av våra medlemmar skall upptäcka glädjen i att
vårda parken i gemenskap med andra medlemmar.
Inger

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna.
Ann Göthberg
Lina Holmgren-Larsson
Kersti Murén
Caroline Jansson-Wallin

Hänt sen sist!
Konstrik Påsk
På årets påskutställning kunde vi presentera Barbro Lundberg med hennes djur- och
husakvareller, Birgitta Jidlunds keramik, Annika Arnars grafik och textil samt Marie
Löfqvists akrylmålningar.
Bosse och Bengt visade och sålde smide i smedjan.

Parkstämma
Vid parkstämman i maj valdes följande styrelse.
Inger Henriksson, ordf.
Annica Eriksson, sekr.
Åse Bergfeldt, kassör
Kerstin Rask, ledamot
Bengt Söderlund, ledamot

Sommarens konstutställning
Den 6 juni var det vernissage i parken för 6:e året i rad.
Nu var temat stickgraffiti med namnet ”Ingen röd tråd precis”.
Ett 20-tal konstnärer bidrog med sina verk. Leif Holmgren underhöll med musik på sin
sopransaxofon och vädret och ”stickverken” lockade till strövtåg i parken.

Kicki Larsson invigningstalar

Leif Holmgren underhåller

Sommarläger
Slöjdläger i Mackmyra brukspark 8-11 augusti 2016.
Arrangör: Gästriklands Hemslöjdsförening i samarbete med föreningen Bruksparkens vänner.
Slöjdhandledare: Berit Kvarnlind och Margit Kristoffersson.
Hjälpledare: Kersti Murén, Gun Carlberg, Britt Söderbäck, Birgitta Jagell och Inger Henriksson.
Matmor: Kerstin Rask
Deltagande barn i ålder 8-10 år, 8 st.
Sara Norrby, Eva Douglas, Erin Noble, Elsa Dahlsten, Märta Dahlsten, Maashouk Arbi,
Sebastian Albornos och Cara Noble.

Program:
Dag 1. Efter att ha bekantat oss, genom en presentationslek med hjälp av en ”fallskärm”,
kommer Tage Klingberg (godsägare på Mackmyra bruk)och hjälper oss
att hitta och skörda det rätta virket för vårt slöjdande.
Barnen vill göra Kendamas, slangbellor och krokar.
Alla skrider till verket och arbetar energiskt, med avbrott endast för förmiddags-och
eftermiddags-mellanmål och lunch, bestående av frukt o grönt samt Lasagne.
Dag 2. Nu är det tovning som gäller. Berit o Margit berättar om ullens alla möjligheter.
Barnen sätter genast igång och arbetar. Några gör våttovade skålar med hjälp av ballonger
och nylonstrumpor eller ”pärlor” som tovas runt sugrör. Andra gör torrtovade figurer eller
blommor och djur.
Dagens lunch består av fiskgratäng. Några gillar inte, men alla äter mer eller mindre.
Man blir hungrig av att arbeta.
Efter lunch kommer Eva Klingberg, Tages fru, och berättar för oss om Parken och hur man
tänkt när man skapade den.
Sen fortsätter vi med tovningen.
Dag 3. I dag skall vi upptäcka möjligheterna med trådslöjd(luffarslöjd).
Det tillverkas vispar, väggkrokar och skålar .
Dagens lunch består av kolgrillade hamburgare.
Fråga uppstår: Hur många hamburgare får man? Och svaret blir En var !
Oh näää!
Dag 4. I dag skall vi slutföra våra påbörjade arbeten och baka tunnbröd.
Vi skall också förbereda avslutningsdagens vernissage, där vi visar vad vi åstadkommit
under dessa fyra dagar.
Vi ställer i ordning utställningen.
Dagens lunch består av världens godaste Kycklinggryta.
Sen kommer Mamma, Pappa, Mormor o Morfar, Farmor o Farfar och många andra
för att beskåda och beundra utställningen.
Föräldrar och barn verkar nöjda, och vi arrangörer och ledare är mycket nöjda.
Med facit i hand vill vi, i Bruksparkens vänner, gärna medverka till att arrangera ett slöjdläger för
barn även nästa år. Gärna i samarbete med Gästriklands Hemslöjdsförening.
Inger Henriksson
Ordförande i föreningen Bruksparkens vänner

Trätäljning

Vernissage och avslutning

Lunch

Mer trätäljning

Slöjden börjar i skogen

Eva berättar fängslande om
parken

Nämnas kan också att, under hösten/vintern kommer barnen från slöjdlägret att ställa ut
sina alster på biblioteket i Valbo.

Brukets dag

Starflights underhöll från
kolhusets ramp

Micke Linander bjöd på uppskattade rundturer med
häst och vagn

Arboristen Jonas Åberg hjälpte
små och stora att hissa sig upp i
träden.

Svårare än det ser ut.

Åse sålde grönsaker och
rotfrukter från den egna
odlingen och …

… Nisse grillade korv för hungriga magar.
Fika serverades med Kerstins hembakta.

Den 11 sept. avslutades sommarens utställning med gemensam fika för alla utställare.
Tyvärr kunde endast ett fåtal komma.

Vi har i år införskaffat en ny sittplats (bänk och bord) och skrotat den nere vid Lillån som
gjort sitt.
Ängarna har slåttats av bonden Per Wahlgren.
Värt att nämnas är att innan slåttern, när gräset står högt, skall man ej gå på ängarna.
Efter slåttern på högsommaren är det ok att beträda dessa grönytor.

Nu laddar vi inför årets adventsmarknad i Snickarbo´n den 26 nov. kl. 11-15.
Smedjan är naturligtvis också öppen.

Du som vet med dig att du inte har betalat medlemsavgiften för 2016, men fortfarande
vill vara medlem och stödja föreningen, vänligen betala till plusgiro 72 46 04-4

Bruksparkens vänner
Styrelse
är en ideell förening som bildades 1994. Föreningen skall verka
för att Mackmyra Brukspark rustas upp och vårdas. Parken ska
också användas på ett sätt som är förenligt med dess karaktär och
som ger glädje till kringboende och andra intresserade.
Som medlem medverkar du med en symbolisk årsavgift till
underhåll av parken.
Kom med du också. Vi vill gärna bli fler. Du kan vara stödjande
eller aktiv medlem. Om aktiv kommer du en eller flera gånger till
våra fyra städ- och parkdagar per år. Vi träffas vår, försommar,
sensommar och höst då vi krattar grusgångar, plockar pinnar,
rensar rabatter, planterar lökar, kort sagt, var och en får en uppgift
efter kraft och förmåga.
Alla kan vara med.
Vi jobbar 10-12.30 och sedan äter vi en trevlig lunch tillsammans.

Hyra av paviljongen
Paviljongen går att hyra för vigsel,
dop eller annan högtid.
Kontakperson:
Annica Eriksson, tel. 076 - 190 54 83

Inger Henriksson, ordf.
tel. 070 673 05 75
Annica Eriksson, sekr.
tel. 076 190 54 83
Åse Bergfeldt, kassör
tel. 070-744 47 56
Kerstin Rask, ledamot
tel. 026-13 28 87
Bengt Söderlund, ledamot
tel. 073-583 06 78

Medlemsavgift:
150 kr/år för familj
100 kr/år för enskild
Plusgironr 72 46 04-4
Kontakt: Annica Eriksson
Tel. 076-190 54 83
Mail: aebruket@yahoo.se
Hemsida:
www.bruksparkensvanner.
se

