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Vi trodde att vi haft vårt sista arrangemang för år 2017 när vi skickade ut vårt förra mejl. Men där tog vi
fel…
Många av våra medlemmar har framfört önskemål om att Luciafirandet ska återupptas på Folkets Hus.
Hargshamns föräldraförening och Folkets Husföreningen tog tag i saken och gjorde ett mycket bra
jobb på kort tid. Man lärde barnen Luciasånger, drog ihop folk som kunde hjälpa till under själva
firandet och såg dessutom till att få ut inbjudan på olika sätt, mejl, affischer osv.
Arbetet lönade sig verkligen! Det kom ca 60 vuxna och ett otal barn för att titta och lyssna på de tre (!)
Luciorna, alla småtomtar samt några pepparkaksgubbar. Publiken tyckte att barnen gjorde ett
fantastiskt jobb. Folkets Husföreningen bjöd på kaffe med dopp och det kostade inget i entré.
Alla besökare och arrangörerna var, och är, så tacksamma att det gick att genomföra firandet!

Sista helgen i november... publicerat 2017-12-05
var det arrangemang både fredag, lördag och söndag.
Föreningen ordförande, Karin Åhström, var på plats både fredag och lördag, så här skriver hon:
Fredag 24 var vi 4 personer på SyLan. Vi var mycket konstruktiva och hade en väldigt trevlig kväll. En
av deltagarna, Vanja, fick 3 smågrisar tillverkade under kvällen som sedan blev till vinster på lotteriet
under söndagens Julmarknad.
Lördag 25 ordnades en danskväll som blev mycket lyckad. Det kom ett 30-tal besökare som dansade
för fullt till härlig musik av Tommy Ferms orkester, för kvällen förstärkta med dragspel. Några av
deltagarna i den kurs i gammeldans som hållits under hösten var på plats för att testa sina nya
färdigheter. Tillsammans med några lite mer rutinerade dansare från bl.a. Österbybruk så såg man till
att det var full fart på dansgolvet. Att köra både modern och gammeldans kanske blir vår nya grej…
Vi var några som hjälptes åt att servera våra besökare från både kök och bar. Alla verkade mycket
nöjda med kvällen som var mycket trevlig.
Söndag 26 hölls vår traditionella Julmarknad igen. Från styrelsen var bl.a. Liisa Ristikartano med och
jobbade under dagen. Hon sammanfattar den så här:
Vår Julmarknaden har tidigare alltid arrangerats lördagen före första advent.
I år ändrade vi dagen till söndagen före första advent. Detta p.g.a. att det fanns så många andra stora
julmarknader, och andra arrangemang, runt om i kommunen på lördagen.
Vi hoppades därför på lite fler besökare. I början var det dock skrämmande lugnt. Första timmen kom
det inte många själar till Folkets Hus. Men lite senare, efter halv tolv, strömmade det in folk och vi
kunde dra en suck av lättnad. Resten av dagen var som det brukar vara på våra marknader, många
nöjda och glada besökare. Den stora skillnaden var bara att nu var det lite väl lugnt första timmen,
tidigare har det varit lite glesare med besökare sista timmen. Kanske passade många på att sova en
stund extra på söndagen?
Men en strid ström av besökare inspekterade de 17 välfyllda marknadsborden och det såg ut som de
flesta av våra 14 utställare/försäljare hade en hyfsad bra försäljning.
Serveringen hade också fullt upp efter första timmes stiltje och sålde slut på allt: bakverk, korv och
smörgåsar.
Lotterierna var som vanligt mycket populära. Vinsterna från våra trogna sponsorer lockade många till
att pröva sin lycka. Vi är otroligt tacksamma att sponsorerna ställer upp och skänker saker till oss!!!
Som vanligt kunde styrelsen konstatera att marknadsdagarna inbringar en del.
Största delen av inkomsten kommer från serveringen och lotterierna.

