
Julen står för dörren och ett nytt år väntar runt hörnet. Efter nedstängningar och
besöksförbud blev 2022 ett fantastiskt år för oss på Nissagården.

Vår styrelse och många medlemmar har under året arbetat med att renovera
byggnaderna. Det har målats, murats, tjärats, snickrats, tvättats och iordningställts i såväl
lada som brygghus och boningshus. Allt tillsammans för att göra Nissagården mer
användarvänlig för besök. Ett fantastiskt museum på landet, håller på att växa fram.

Vi har haft huset öppet för besök med våffelbak och tipspromenader, samtidigt som vi
haft trevliga marknadsdagar med försäljning av olika typer av handarbeten, grönsaker,
dryck och ost. Vi har varit medarrangörer för såväl Midsommarfirande på idrottsplatsen,
som under Ringamåladagen och Nässelfrossa. Tältet som införskaffades under pandemin
har använts flitigt som både café, mötesplats och vid friluftsgudstjänsten. Öjamålastugan
eller ”Kâlla-Haukene-stuan” som den också kallas i folkmun, har varit öppen vid flera
tillfällen under året, då Gunvor Åsäng har berättat om historien blandat med musik och
sång. 

Den årliga slåtterdagen i Ihre gick av stapeln i augusti och bjöd på en riktigt gammal
tradition då de blommande ängarna höggs med lie.

Under året har Ringamåla Bygdekommitté gått ihop med Ringamåla Hembygdsförening,
som nu företräder alla de olika föreningarna i bygden. Därför har också
hembygdsförenings stadgar justerats genom röstning på två olika möten varav ett,
årsmötet. (Se under stadgar)

Nu ser vi fram emot det nya året! Aktivitetsschemat är redan lagt och det kommer att
finnas såväl gamla som nya aktiviteter att se och ta del av. Vi hade exempelvis en
ljusstöpningsdag i november som blev en stor succé, och som också presenterades i
Blekingeposten. Nu planerar vi fler tillfällen under året, för våra medlemmar. 

Passa på att bli medlem redan nu, eller ge medlemskapet i julklapp till någon 
som du vill ska vara med! (Avgiften är endast 100 kr. Sätts in på bankgiro 378-6548. 
Glöm inte att ange eller meddela namn, mailadress och postadress.)

Sist men inte minst vill jag tacka alla medlemmar i styrelsen och alla ni som
 på något sätt har bidragit till att göra Nissagården till en levande mötesplats!
Varmt Tack!

Nu önskar vi dig och din familj en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 
Välkomna och väl mött 2023!

För Ringamåla Hembygdsförening
Marie Louise Elmgren
Ordförande

Ge ett medlemskap i Ringamåla Hembygdsförening i julklapp!


