
  

Kära medlemmar,

Höstmötet 2021 blev en av förra årets höjdpunkter. Att äntligen få lämna över  
porträttet av Leif Mannerström till Statens porträttsamling och att få hedra 
modellen på riktigt kändes så bra. Dessutom var det för oss i Gripsholms
föreningens styrelse extra roligt att äntligen få samlas och träffa så många av 
föreningens medlemmar. Samtalen och det trivsamma sorlet till ärtsoppan i 
Slottsköket värmde länge.

Tyvärr kom vintern och med den en ny våg av pandemin som stänger ner så 
mycket i vårt samhälle, även om vi med tiden lärt oss hitta ett och annat alternativ 
till traditionella kontakter och möten. Styrelsen räknar med att inleda det nya 
året digitalt, men vi har ändå förhoppning om att längre fram i vår komma igång 
med fler aktiviteter på plats. Vi vill givetvis att verksamheten i föreningen och 
på Gripsholm 2022 ska kunna nå och engagera fler. Vad gäller program på slottet 
pågår programplaneringen för fullt. Så snart det är klart kommer det givetvis att 
publiceras.

En bra start är att vår nya webbplats äntligen har sett dagens ljus. En ny 
grafisk profil signerad formgivaren Dick Norberg har tagits fram. Att fylla den 
nya hemsidan med innehåll har också krävt mycket arbete och flera personer har 
varit engagerade. Jag vill passa på och särskilt tacka vår styrelseledamot Rebecka 
Millhagen Adelswärd som har haft ansvaret för att föra projektet i hamn. 

Jag hoppas och tror att många medlemmar och intresserade tittar in på 
 hem sidan och att den lockar fler att bli medlemmar i Gripsholmsföreningen. 
Föreningen behöver det stöd många medlemmar ger. Medlemskapet ger också möj
ligheter till unika upplevelser i den bästa av historiska miljöer. Medlems avgiften är 
150 kronor och enklast betalar man in det till föreningens bankgiro 7258197. 

Jag vill med detta önska god fortsättning på 2022 och hoppas att vi kan ses 
under året på någon av föreningens aktiviteter på Gripsholm!

 

 Beatrice Ask, ordförande 

 För Styrelsen i Gripsholmsföreningen 
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