ORDFÖR ANDEN HAR ORDET

Kära medlemmar!

O

rdets betydelse – då och nu. Uppväxt med mobiler,
först hängande över egna vaggan, sedan egentillverkade för att hänga över barn och barnbarns vaggor, trodde jag att jag hade full koll på vad jag la i ordet mobils betydelse.
Döm om min förvåning när en kollega undrade om jag kunde
köra henne hem, efter ett möte vi haft, och om hon skulle ta mobilen med sig! Alternativt skulle hon lämna mobilen i lokalen
där vi varit. Ja men kära vän, du kan väl inte lämna mobilen här,
hur ska jag då nå dig, tänkte jag och stod kvar som ett levande
frågetecken. Ja, den är ju ganska stor och vindkänslig och det
blåser i Simrishamn idag, sa hon, och där någonstans gick det
upp ett ljus i mitt huvud. Hon pratade om den fina mobilen hon
tillverkat av grenar, papper och knyppelpinnar!
   Avtalet mellan Simrishamns kommun och Föreningen som
ska reglera vårt samarbete vad gäller omhändertagandet av Föreningens samlingar och våra respektive åtaganden är nu godkänt
och undertecknat. Rent praktiskt innebär det inga förändringar,
utan vi fortsätter vårt goda samarbete med museet som tidigare.
  Jag besökte museipersonalen under ett arbetspass i magasinet i det gamla elverket häromveckan och slogs av beundran
över personalen som kommer in i de överfyllda magasinen utan
att som jag, när jag kommer upp på mitt överfulla loft, tänker
att det här tar jag tag i en annan dag! Så mycket prylar staplade
i hyllor och utanför hyllor som ska plockas fram-registrerasfotograferas-”artbestämmas” och slutligen packas ned försiktigt
i lådor som ska märkas med innehåll, nummer och till vilken
plats i det nya Lyckebymagasinet de ska. Bra jobbat!
   I tidskriftsbuntar kan man också göra fynd. Se Anette Glimbergs berättelse! Jag tycker det är härligt med kritiska kommentarer som är gjorda med glimten i ögat och pennan!
Väl mött i Ullspinneriet den 9 juni!
Kristina Allvar

EFTERLYSNING – Museivärdar!

Lantbruksmuseet, Garverimuseet och Österlens museum behöver förstärkning av fler intresserade
ideella krafter. Har du några stunder över så erbjuder vi ett stimulerande och viktigt arbete att föra
ut kunskapen om vår historia till både bofasta och turister. Du får förutom stimulansen att träffa
likasinnade kollegor och trevliga besökare möjlighet att delta i olika kurser som Sveriges och Skånes
Hembygdsförbund anordnar.
VÄLKOMMEN! Skicka en e-post till osterlent.nu@gmail.com eller ring Kristina Allvar 0706362254
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