
 

 

Nyhetsbrev 1 2022 

                                                                     Östergarn januari 2022 
 
 
 

Hej Bygdegårdsvänner! 
 
Dags för årets första Nyhetsbrev tillika kallelse till: 
 
ÅRSMÖTE i föreningen Östergarns Bygdegård Kulturhuset söndag 27 februari 2022 kl 14.00  
 
Årsmötet har vi valt att, med upprätthållande av gällande restriktioner och rekommendationer, hålla 
på plats i bygdegården. Om någon önskar delta, men ej kan/vill vara på plats så hör av er 
(senast 24/2) så ordnar vi det. 
 
Sedan föregående Nyhetsbrev har vi (och alla med oss) upplevt en tuff ”berg- och dalbana” i våra liv, 
styrd av pandemins envisa och oförutsägbara virus och de rekommendationer och restriktioner detta 
medfört. På vår bygdegård nödgades vi tyvärr ställa in vissa planerade aktiviteter under hösten men 
några evenemang kunde genomföras vilka blev mycket uppskattade av de som kom. 
 
Vi har, tillsammans med våra medarrangörer, envetet fortsatt att planera för aktiviteter på 
bygdegården och på hemsidan ligger vårens program som det ser ut idag. Fler evenemang kan 
tillkomma så gå in då och då och kolla! Som ni säkert har upptäckt har hemsidan fått en påtaglig 
ansiktslyftning och arbetet med att göra den alltmer innehållsrik och användarvänlig fortgår. 
 
Närmast förestående är:   
- 27 januari musik: Emma Reid, Erik Ronström och Gotlands blåsarkvintett 
- 3 februari film: ”Lena”, om Lena Nyman i regi av Isabel Andersson, Kulturföreningen 
- 24 mars musik: Sousou & Maher Cissoko med Gotlands Jazztrio 
 
Se vidare på vad som händer i bygdegården på: https://bygdegardarna.se/ostergarn/ 
 
 
Ekonomiskt har det gångna året, trots allt, blivit ganska ok. Detta framför allt då vi sökt och fått en 
hel del bidrag från stat, region och andra bidragsgivare. Mer detaljerad information om detta kommer 
att presenteras på årsmötet samt efter detta i form av relevanta handlingar på hemsidan. 
 
Medlemsavgiften för år 2022 är oförändrad, 100:-, och kan med fördel betalas in via:                         
swish 123 291 98 01 
 
 
Väl mött i Bygdegården under vinter och vår!  (och sen under sommaren som vi så smått också börjat 
planera). 
 
 
 
För ÖBK:s styrelse 
Katarina Michanek, ordförande 
 


