Bästa och finaste medlemmar i Konst&Kultur: ett varmt, varmt TACK för detta
år 2020!!
Ni, våra medlemmar, som har stöttat föreningen i så mycket, med
uppmuntran, med ekonomiska bidrag och inte minst med glada tillrop i allt
det lilla vi har företagit oss, har varit ovärderliga.
Ni ska veta att de ekonomiska bidragen från Er gav oss fyra ytterligare
månadshyror! Det är ni som har sett till att föreningen klarat detta år. Tack
för att ni skrev till kommunen för att rädda Byskolan. Det blev ingen hjälp
från kommunen för andra halvåret, men vi kommer att gå på dem igen. Och
just nu väntar vi på besked från Kulturrådet, där vi har sökt krisstöd.
Vi hade stora ambitioner inför 2020 med gästspel, premiär för Jeppe, premiär
för Hamstern, konstlotteri, musikfestival, vårfesten, föredragskvällar,
filmkvällar och julmarknad.
Nu ser vi fram emot ett nytt år och hoppas att alla våra aktiviteter kan
återuppstå i vår fina Byskola. Vi är beroende av Ert fortsatta engagemang så
vi hoppas naturligtvis att Ni fortsätter vara med på vår gemensamma resa in i
2021. Det är ni som är föreningen. Jag sänder därför med inbetalningskort för
årsavgiften 2021. För första gången finns även presentkort för medlemskap
att köpa. Ett julklappstips till den som har allt – utom ett medlemskap i vår
förening! Man kan även köpa stödmedlemskap, att ge till andra eller till sig
själv. Håll utkik på hemsidan.
Jag som ordförande vill säga ett extra tack till bl.a. vice ordf. Ove Joanson, för
hans ovärderliga kunskap och övergripande analyser i olika frågor. Tack också
till Eskil Stenstrand vår ständige sekreterare samt ”alltiallo” vid olika
engagemang, Peter Bergman med sin konstnärliga profession samt Jörgen
Edlén som ofta erbjuder sitt deltagande vid våra aktiviteter. Tack också till
föreningens konstnärlige ledare och regissör Claes Fellbom, till skådespelare
och musiker som har repeterat och lagt ner en enorm tid på förberedelser för
framträdanden som inte blev av – detta år! De artister som uppträdde – utan
ersättning – vid våra två stödkonserter i somras förtjänar ett särskilt tack.

Min stora erkänsla också till alla som oförtrutet har jobbat på med
keramikcirkeln, (Cecilia Hulin), målarklubben Penseln (Helena Bruun Nystedt),
filmklubben (Jörgen Edlèn) och Sjöhistoriska stigen (Benkt Cnattingius). Och
så vår språkpolis och matlagerska (Lotta Blomquist) och inte minst vår
förnämlige webbmästare (Lars Nygren) och vår kassör (Kerstin Levander
Sandquist). Utan all denna frivilliga energi skulle vår förening inte finnas.
Vi har stora ambitioner att utveckla nya idéer för aktiviteter i Byskolan under
nästa år. Så vi tar tacksamt emot alla förslag som kan underlätta för vår
fortsatta verksamhet.
Inte ens Covid-19 rår på Konst&Kultur och dess medlemmar. Snart är det här
eländet över och vi kan åter umgås och växa i vår fina förening.
Med önskan om ett extra Gott
Nytt År 2021!

Lotta Lagerman
Ordförande Konst&Kultur

