
 

Information från Facklan 2020. 

Facklan vill gärna ta chansen att informera medlemmar och övriga om vad som har hänt under 

det speciella året 2020. 

Facklans ambition i början av 2020 var högt ställda mål att fortsätta evenemangen som vanligt 

med valborgsfirande, nationaldagsfirande, allsång, kulturdag, delaktiga i jazzfestivalen m.m. 

 

Men när vi fick beskedet om den annalkande coronapandemin grusades våra planer helt. Vi 

fick ställa in alla fysiska evenemang men tog även tag i ett nytt sätt att ordna evenemang 

nämligen digitalt. 

 

Valborgsfirandet blev en del av ett sådant där vi tillsammans med Hörviks hembygdsförening 

och övriga uppmanade alla att hissa sina flaggor och tända marschaller vid sin tomtgräns och 

Uno Hellgren spelade trumpet från sin balkong. 

 

Nationaldagsfirandet blev också ett digitalt firande då vi tillsammans med radio Sölvesborg 

och Bo Olsson gjorde ett program på YouTube som hittills har setts av nära 900 tittare. Du 

kan fortfarande gå in via bifogad länk och titta på programmet.  

Allsången och kulturdagen ställdes in, men Facklans aktivitetskommitté har under sommaren 

och fram i höst ordnat digitala tipspromenader för både barn och vuxna. 

Facklans s.k. ”onsdagsgrupp” med mellan 10-15 duktiga hantverkare har utfört coronasäkrade 

arbeten där man färdigställt arbetet med att renovera en jaktkanot som numera finns att 

beskåda i museet. 

 

Vi har också påbörjat ett nytt projekt med renovering av en blekingseka från Pukavik som har 

skänkts av personer från Karlshamnstrakten. 

 

Sillavagnen har blivit renoverad och målad med ny färg, dekaler kommer att sättas på till 

sommaren då vi hoppas att åter få tillgång till sill att steka. 

Sillatåget har inte använts under året. 

Museet har varit öppet under säsongen tack vare markerade avstånd och plexiglas samt 

spritning vid alla känsliga objekt. 

Facklans styrelse och kommittéerna har kunnat genomföra sina möten både fysiskt och 

digitalt genom uppkopplingar via Skype. 

Ordförande Jan-Inge Andersson har valt att ta timeout som ordförande tills vidare p.g.a. 

hälsoskäl och vice ordförande Jenni Sällberg håller i rodret. 

Vi hoppas hitta en ny ordförande till årsmötet i början av mars.  

Nu hoppas vi alla på ett nytt år och en framtid utan pandemier. 

Skrivet av Facklan genom Jan-Inge Andersson. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5I8vbKDRGlc

