
Hej du nya och gamla öbo!
INGMARSÖ 11 NOV 2022

HÄR KOMMER INFORMATION FRÅN DIN BYGDEGÅRD!

Detta är ett medlemsbrev som även riktar sig till ännu icke medlemmar. Tack för ett 
hittills fint år 2022 med Ingmarsödag, Roddar-dag, dansundervisning, pubkvällar 
med liveband, Barnteater, med mera! Tack alla medlemmar som hjälpts åts att städa 
på städdagar och rodda Ingmarsödagen med mera. Det är ni som gör att Lurkan 
lever. MEN vi behöver bli fler som bidrar med sin tid och på köpet får nya vänner 
och roliga sammanhang. Vi lanserar härmed tre nyheter!

Ingmarsö bygdegårdsförening behöver göra ett omtag. DU är  
avgörande för dess framtid. Lurkan – Levande ideellt drivet kultur-
hus och mötesplats året runt – mitt i skärgården. TRE nyheter!

Bygdegården ligger centralt på Ingmarsö och har funnits till för alla sedan 1961. 
Från medlemsaktiviteter för barn och ungdomar till pensionärsverksamhet och för 
föreningar. Bygdegården hyrs även ut till företag och för privata tillställningar så 
som seminarier, bröllop m.m. Vår stora höjdpunkt är Ingmarsödagen som arrange-
ras varje år av och på Bygdegården med ca 300 besökare. Här erbjuds utställningar, 
marknad, Ingmarsöloppet, livemusik, mat, bar och dans. 2007-2018 har musik- 
dans- och konstfestivalen FestivalenSmestivalen intagit Lurkan och spridit kultur 
från hela Sverige, smal som bred, till alla festivalbesökare, ca 300 besökare. Under 
höst, vinter och vår hålls pubar, darttävlingar, musikkvällar, teaterföreställningar, 
Allhelgonamarknad, barn- och ungdomsverksamhet och filmvisningar. Från och 
med våren 2022 pågår dansundervisning i tre klasser för öns barn och ungdomar.

HUR FUNGERAR FÖRENINGEN OCH LURKAN RENT PRAKTISKT 
– NU – OCH I FRAMTIDEN?

Lurkan ägs och drivs av dess medlemmar (ca 200 st år 2022) som i sin tur har utsett 
en styrelse om max sju personer, som jobbar ideellt. Om Lurkan inte har en styrel-
se och om inga aktiviteter bedrivs återgår marken och huset till dess ursprungliga 
ägare. För att mäkta med att underhålla lokalen, marken samt bedriva aktiviteter 
behöver föreningens medlemmar bli mer delaktiga.



OMTAG/NYHET NR 1

Vi har därför beslutat att alla medlemmar är med och bidrar på minst en aktivitet 
per år, gärna fler! Återkommande aktiviteter per år som du som medlem behöver 
ställa upp och deltaga vid är minst en av dessa:

• Städdag våren 
• Städdag hösten 
• Ingmarsödagen 
• Alhelgonamarknad

Sedan kan det komma fler aktiviteter så som pubar och då behöver vi också veta att 
vi är flera medlemmar som tänker hjälpa till med puben.

OMTAG/NYHET NR 2

Vi behöver arbetsgrupper som utgörs av medlemmarna. 
Förslag på arbetsgrupper:

Festfixar/pub-grupp, ca 3-5 st? 
Lokalvård-grupp, ca 3-5 st? 
Ingmarsödagen-grupp, ca 3-5 st?

Med detta sagt önskar vi att alla medlemmar ska känna att det är VÅR gemensam-
ma bygdegård. Medlemmar får mer än gärna komma med förslag på aktiviteter eller 
lokalvård och fastighetsskötsel och gärna hålla i egna projekt eller arrangemang. 
Det är VI som är medlemmar som tillsammans bestämmer hur VI ska driva VÅR 
föreningen och VÅR lokal.

För att deltaga på städdagar är det bara att dyka upp.
För att deltaga på aktiviteter hör av dig på lurkan
För att anmäla dig till en av arbetsgrupperna hör av dig på  
lurkan.ingmarso@hotmail.com

Du behöver inte vara fastboende för att vara med i en arbetsgrupp, eller i styrelsen.

NYHET NR 3

Tre styrelseledamöter avgår vid årsskiftet. Och tre nya styrelseledamöter sökes.  
Anmäl ditt intresse till lurkan.ingmarso@hotmail.com

HA EN FIN HÖST!

Önskar styrelsen för Ingmarsö bygdegårdsförening


