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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Maj 2009 – maj 2010
Ordinarie ledamöter:
Magdalena Rinaldo, ordförande
Margareta Feldin, sekreterare
Tomas Mälson, kassör
Lotta Lyman, ledamot
Marianne Staaf, ledamot
Eva Raland, suppleant
Agneta Stilling-Wattin, suppleant
Revisor: Lars Markusson
Valberedning: Lars Ranold, Karin Heissenberger, Ulla Koistinen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden och har ej tagit
något arvode för sitt arbete.
Antalet medlemmar i föreningen: 125
Verksamhet under året:
24 juni:
Barnjazz för stora och små barn på Hammerska Ladan med tradjazzgruppen Mississippi
Seven. C:a 50 deltagande barn och vuxna. Trots det kalla och blåsiga (men soliga) vädret
lyckades de glada musikanterna fängsla publiken och locka till skratt med tigerjakt för de
minsta och tradjazz för större barn.
4 juli:
Traditionell slåtterdag på ängen nedanför Herrgårdsvillan med Gunnar Beck
från Skansen som instruktör. Avslutades med sedvanlig uppskattad sillbuffé hos
Heissenbergers. C:a 15 deltagare hade mött upp.
Årets traditionella slåtterdag på ängen vid Herrgårdsvillan präglades av ett mycket högt och
frodigt gräs och ett något ostadigt väder. Men under Gunnar Becks mästerliga ledning gjorde
arbetslaget en heroisk insats och bärgade höet.
Gunnar Beck, som kanske är Sveriges ledande auktoritet på slåtter med lie, är normalt
verksam på Skansen. Trots Gunnars höga ålder -85 år!- var det ingen som hängde med i hans
tempo och finess med lien. Det är roligt att se en mästare i aktion.
En ytterst god och trevlig lunch hos värdparet Heissenberg gjorde också dagen minnesvärd.
Men nästa år är gräset grönt och frodigt igen. Välkomna alla att prova på då!

2 augusti:
Utflykt till Penningby Slott med guidad visning. C:a 30 personer deltog. En mycket trevlig
och givande dag där vi bland annat fick träffa det berömda spöket och höra den unge och
kunnige guiden (ättling till ägarfamiljen Nordström) berätta om slottets historia. Det var flera
”utsocknes” besökare vilket var glädjande och dagen avslutades med picknick på slottsgården
för dem som ville.

29 augusti:
Botanisk/svamputflykt vandring med Anders Tehler.
Kulturföreningens populära botaniska vandring under Anders Tehlers ledning var också i år
inriktad på svamp. Det goda svampåret 2009 har dock inte avspeglat sig härute på Furusund.
(kanske vilar våra svampar här i år efter förra årets krafturladdning). Rariteterna slöjröksvamp
och igelkottsröksvamp som växer på Ekudden stod ej att finna i år.
Men med förenade krafter lyckades emellertid de glada vandrarna på turen hitta en hel del
arter: Skogschampinjon, stinkkremla, mandelkremla, björksopp, häggdoftande trattskivling,
ängschampinjon, björksopp, röksvamp och ekticka bl.a.
Och kanske var det tur att svamparnas antal var litet för då gavs det tid för Anders att berätta
mycket intressant om floran och naturen på ön. Tack Anders!
En reporter och en fotograf från tidningen Öskaret följde också med på turen och ett fint
reportage med bilder av denna tur publicerades.

27 november:
Författarafton med kåsören och författaren Ludvig Rasmusson
C:a 25 personer hade samlats hos Lottie för att lyssna författarens kåserande kring olika
aspekter av åldrandet från boken ”Åldersupproret”. Till skillnad från vad man kan tro finns
det mycket positivt att se fram emot för oss 40-talister, de flesta äldre är friska och pigga och
arbetsföra upp i hög ålder. Äldre behövs i samhället med sin stora erfarenhet och många
konstnärer och kompositörer blir som bäst efter 60-70. Bokförsäljning och sedvanlig ostbricka
med vin avslutade kvällen. Säskilt tack till Lottie för att hon så generöst än en gång upplåtit
sitt hem för denna trevliga samvaro.

Samverkan med andra föreningar
Kulturföreningen har fått ett välkommet bidrag på 3680 kronor från den avsomnade
organisationen ”Blidöbygden i samverkan”.
En ny samverkansorganisation för föreningar i vår bygd ”Föreningsrådet Roslagen” har
bildats. Kulturföreningen har antagits som medlem i denna. Medlemsavgiften är f.n. 500:- per
år. Ett första resultat av vår medverkan är att en helsida med bilder från Furusund
publicerades i Öskarets julnummer.
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