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Kommande aktiviteter
Årets sista Parkdag
Då stänger vi ner för vintervila.

Lördagen den 12 okt. kl 10.00.
Samling vid entrén till parken
Efter ca 2 timmars arbete äter vi lunch
tillsammans, som tack för arbetsinsatsen.
Anmälan till Inger Henriksson tel. 070 673 05 75
nyrodder@hotmail.com
Hänt sen sist!

Genom insändare under hösten i lokalpressen, har bruksmiljön inklusive parken
fått obefogad negativ kritik.
Detta har bemötts på ett korrekt sätt från Mackmyra Bruk av Rickard och
Ragnar Klingberg. Även GD:s kulturredaktör Kristian Ekenberg har yttrat sig
om Bruksparken, där han poängterar citat ”Mackmyra Brukspark är en av
pärlorna i Gävle och det är en kulturell välgärning att parken varje sommar
öppnas för skulpturutställningar. Blir det inte minst en promenad i Parken om
sommaren så saknar jag det. Ser fördärvet ut så här, så skulle jag ha velat se
glansperioden…”
Vi medlemmar i föreningen Bruksparkens Vänner jobbar för att parken skall
vara en oas för alla och envar.

Hänt sen sist!
Den 11 augusti hade vi Musikcafé i parken.
Berit och Torgunn underhöll med sång och gitarrspel på ett medryckande sätt.
Vädret var inte så vänligt, men vi uthärdade under tälttaken och deltog i allsången så
gott vi kunde.
Uppskattningsvis 40 personer deltog med glatt humör och utrustade med klädsel som
räckte finger åt vädret.
Barnen lekte, klättrade och gungade.

Deltagarna kunde också se en utställning i
Paviljongen med slöjdalster som barnen å
åstadkommit under Slöjdveckan.

Den 17 augusti, avlöpte årets 3:dje Parkdag. Vi skyfflade och rensade gångar,
klippte gräset runt kastanjerna och rensade bäcken.
Sen åt vi soppa på årets skörd.

Avslutning på årets Skulpturutställning
Pamela Nilsdotter som kurerat utställningen har gjort ett suveränt arbete och
åstadkommit ett bra urval av konstnärer.
Samtliga var mycket nöjda med årets utställning.
Den 1 september kom årets utställare och tog hem sina verk.
Vi tackade för samarbetet genom att bjuda på fika i Paviljongen.
Det blev en fin avslutning på en bra Skulptursommar 2019.
Nu ser vi fram emot sommaren 2020.

Dagboksanteckningar från Slöjdläger för barn 8-10 år i
Mackmyra Brukspark 5-8/8 2019.
Annonsering har skett via Gästriklands Hemslöjdsförenings medlemsblad,
PARKBLADET till föreningen Bruksparkens Vänner, Affischering på bibliotek
och anslagstavlor samt Kalender på kommunens hemsida.
Deltagandet har varit gratis, för att alla barn skall ges möjlighet att finna glädjen
i slöjden och upptäcka hur mycket man kan göra själv med material från
naturen.
Antal deltagare 13 st, fördelat på 5 pojkar och 8 flickor.
Barnen har varje dag serverats hemlagad lunch och som mellanmål fm. och em.
fått frukt o grönt.
Glas, porslin och rostfria bestick har använts vid måltiderna.
3 professionella slöjdhandledare har ansvarat för slöjden.
4 volontärer har bistått för att slöjdandet skall löpa utan störningar.
T.ex. toalettbesök utanför parken, plåster på skada eller hjälp i största allmänhet.
Dag 1.
Vi presenterar oss för varandra med hjälp av ”FALLSKÄRMEN”.
Regler som skall gälla under lägret antas enligt överenskommelse och skrivs
under av alla.
Tage Klingberg, godsägaren, kommer och hjälper oss att ta virke i skogen. Lind,
ek och al och vi får lära oss om olika hårdhet i virket. Vi får också lära oss om
ALLEMANSRÄTTEN.
Sen sätter vi igång och täljer. Louisa leder och visar.
Lunchen: Pastasallad, mycket uppskattad.
Vi täljer, sågar, borrar och spikar. Vi har kul. Några får plåster på.
Innan vi slutar för dagen tar Nisse oss med till fåren och berättar. Sen är vi
förberedda för morgondagens ulltovning.
Samling kring ORDSKATTKISTAN där var och en tar en lapp med ett ord
relaterat till dagens verksamhet och berättat utifrån det. Det blir en skön
summering av dagen.
Dag 2.
Samling och presentation av dagens tema ULLTOVNING. Margit berättar och
visar exempel på vad man kan göra av ullen. Alla får tova in en liten tvål för
kommande hygienbestyr.
Till dagens lunch tänder Nisse grillen och vi serveras grillad korv med bröd och
tillbehör och vattenmelon som efterrätt.
Sen fortsätter tovningen och kombineras med täljning och fram växer
fantasifulla konstruktioner. Skålar, sittunderlag, kudde, halsband, ”gapingar”
och handtag till vandringsstav.
Några grabbar tillverkar fiskespön med krok av ståltråd på reven och agnar med
morot. Fiskelyckan är inte så god, men spänningen olidlig. Tänk om gäddan
nappar.
Samling och avslutning kring Ordskattkistan.

Dag 3.
Vid samlingen friskar vi upp reglerna och konstaterar att alla hittills respekterat
desamma.
Berit berättar om linet och tar oss med i en Lin-rap som beskriver hur vi skall
bearbeta det rötade linet. Kul. Sen sätter vi igång och bråkar, skäktar och häcklar
med skiftande resultat. Det blir alltid nå´t. Margit har ett gemensamt projekt på
gång. En ullmatta som en blomsteräng där alla får bidra med sin blomma, en sol
blir det också. Se bifogad bild.
Till lunch serveras idag Kycklinggryta med ris, mums.
Arbetet fortsätter efter lunch. Den stora klättervänliga ekgrenen finns där alltid
som en tillflykt när man behöver pausa, liksom de sköna fårskinnsfällarna under
tälttaket där man kan vila efter maten. Volontärerna diskar.
Innan vi bryter upp samlas vi kring Ordskattkistan och många sköna reflektioner
görs över dagen.
Dag 4.
I dag gör vi klart det som inte avslutats tidigare. Vi bakar bröd som Nisse
gräddar i pannor på grillen. Det äter vi sedan till dagens lunch som är tacos med
tillbehör. Mycket populärt. Det blir soprent i alla skålar. Regnet hänger i luften,
men vi hinner precis avsluta måltiden, så brakar ett sjudundrande åskväder loss
med blixtar och allt. Vi blir alla blöta men tar skydd i paviljongen där vi kan
byta till torra kläder. Sen bygger vi utställning av alla alster som tillkommit
under lägret. Utställningen visas sedan för allmänheten i samband med ett
Musikcafé efterföljande söndag. Även då finns regnet närvarande, men ett 40-tal
välklädda besökare kommer för att se och fika.
Vi som fick uppleva allt detta tillsammans med barnen heter
Margit, Louisa, Berit, Nisse, Britt, Christina och Inger.
Bilder från sommarens slöjdläger

Klättring på stora ekgrenen

Gustav, Joud, Selma, Olivia,
Wilma, Kerstin och Elin tovar in
tvålar. Britt och Isa servar med ull

Selma och Kerstin häcklar linet

Kerstin bråkar linet.

Alice skäktar linet.

Joud bakar bröd till
tacolunchen.

Nisse gräddar brödet.

Elsa och Wilton bråkar linet

Nilas och Theo arbetar med ett
gemensamt projekt i täljhästen.

Tage provsmakar och ger
godkänt

Samtliga bilder är tagna av Inger Henriksson och publiceringstillstånd i Parkbladet har givits
av samtliga målsmän.

Mackmyras egen honung
Ni kanske har följt bi-debatten i media. Det Sverige lider brist på är inte de
vanliga bina i bikupor utan de som har sina specialiteter, vars miljöer blir allt
mer sällsynta. Det är ett bekymmer. Varje ört har sina kopplingar till insekter,
som i sin tur är kopplade till fåglar och rovfåglar. Allt hänger ihop. Blir det en
brist i ett led blir det ett hack i naturens verksamhet. Det är väldigt glädjande för
Mackmyra bruk att ha fått hit flera bisamhällen då vi tillhör den Europeiska
organisationen ”Wildlife Estates Label”, i vilken man måste kunna visa upp
många naturhänsyn. Nu senast kunde vi notera från kajaksätet en nyfiken bäver i
bruksdammen, som plaskade med svansen och försvann men lika snabbt dök
upp på ett otal ställen, nyfiken som få.
Men nu är det hösttid och dags för skörd i trädgård, natur och i vår park. Sedan
minst ett år har vi haft bikupor på Mackmyra bruk på två ställen. Det ni säkert
noterat finns det bikupor i den övre delen av parken nära till alla ängsblommor
och träd. Bina har det uppenbarligen det bra här. Speciellt är det mängder av
blommor på våren då lönnarna blommar, som får dem att komma igång med
insamlandet. I juli då lindens väldoftande blommor blommar, blir det åter
intensivt. Ljungen kommer i augusti och ger sin speciella smak till honungen
Jag hoppas att ni på plats, men med visst avstånd, har sett hur flitigt bina samlat
in nektar och pollen och sen flyger till kupan för att lämna av sin last. Det känns
så rätt.
Vi skall se om vi nästa år kan ordna att när vi deltar i parkdagarna också kan få
köpa lite honung – äkta Mackmyra honung. Icke utspädd som en del burkar är i
affärerna.
Eva Klingberg

Insändarspalt
Barnens hantverksvecka.
Vi har åter denna sommar haft en lyckad hantverksvecka. Varför arbetar Inger
Henriksson så ivrigt för att försäkra sig om att få lägga hantverksveckan för barn här
i vår park? Jo, detta är även något som den nya chefen på Moderna museet i
Stockholm också verkat för på hennes förra arbetsplats. Där såg hon till att det i
barnverksamheten inte skulle finnas några digitala inslag. Verkstaden beskrivs som
en fristad från skärmar och är ett uppror mot det målstyrda samhälle som dagens
barn växer upp i. Hon säger i intervjun: Vi anställer konstnärer för att få barn att
använda sina sinnen och händer på olika sätt.
Det är ju precis vad barnen får göra här i vår park med Inger Henrikssons försorg.
Stort tack till henne och alla hennes medarbetare.
Eva Klingberg
Har du synpunkter på om vad som bör göras i Bruksparken?
Skicka gärna ett mail till: info@bruksparkensvanner.se

Bruksparkens vänner
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 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

Styrelse
Inger Henriksson, ordf.
tel. 070 673 05 75
Annica Eriksson, sekr.
tel. 076 190 54 83
Åse Bergfeldt, kassör
tel. 070-887 28 57
Kerstin Rask, ledamot
tel. 070-311 66 38
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

