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Kristallens nyhetsbrev, oktober 2019
Under den gånga sommaren kunde Kristallen äntligen öppna upp för
publik igen. Utställningar och arrangemang har dragit många besökare
och vi har fått stor uppskattning för föreningens arbete med att restaurera
en unika miljön. Visionen är att Kristallen skall bli en mötesplats för
kultur och naturupplevelser. Med vår verksamhet vill vi bidra till en
positiv utveckling och ökat kulturutbud i Bruzaholm och den östra
kommundelen. Under hösten bjuder vi in till föredrag om hur man
räddar ett Ödehus och i advent till en kväll med glöggmingel, tomtar och
tusen juleljus.

Glada nyheter och nya
utmaningar
Först en glad nyhet! Syskonen Inger & Sixten Norheds
stiftelse har i dagarna beviljat Kristallen 80 000 kr, i första
hand för inköp av inventarier. Ett besked som vi har tagit
emot med glädje och tacksamhet.
Kristallen är ett modernt kulturarv av både lokalt
och nationellt intresse. Det har därför prioriterats högt av
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, som har ansvar för landets
viktigaste byggnadsminnen och kulturmiljöer. RAÄ och
länsstyrelsen har satsat många miljoner för att säkerställa
miljön. Under 2020 övertar föreningen Kristallen i
Bruzaholm ägandet, och nya utmaningar väntar. Nu
behöver vi en ekonomisk grund för att förvalta byggnaden
och erbjuda verksamhet av hög kvalitet.
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Medlemmar och sponsorer
sökes
En hel del återstår för att inreda och utrusta Kristallen till
en vacker och funktionell lokal för utställningar och
evenemang. Som privatperson eller företag kan du bidra till
utvecklingen av ett unikt kulturarv. Föreningens ekonomi är
skör och varje bidrag värdefullt. Vi välkomnar sponsorer
för driftkostnader eller specifika projekt. Kontakta Birgitta
Holm eller Ole Hamar för ytterligare information.
Vi behöver också bli fler medlemmar som kan delta
i arbetet för Kristallens framtid och vara med och påverka
verksamheten! Medlemskap kostar 200 kronor/år, från och
med 2020. Bankgiro: 262 – 7974, SWISH: 123 125 8367.
E-mail: holm.olle@telia.com eller ole.j.hamar@gmail.com

Succé för sommarens
program

Matilda Holmqvist var en av de
besökare som byggde bihotell med
handledning av Nils-Åke Friman.

Under 2019 har Kristallen i Bruzaholm det första steget
från byggarbetsplats till mötesplats. Trots att
restaureringen inte är avslutad har Kristallen öppnat upp
för besökare. Glaspaviljongen och östra delen av
växthuset har varit platsen för den årliga “Konstrondan”,
för temadagen Blommor & Bin i augusti och för
Kulturarvsdagen den 8 september med workshop och
utställning av konst och konsthantverk.

Tak över huvudet på växthuset
innan vintern.
Snart har Kristallens växthus fått tak över huvudet igen. För
någon vecka sen inleddes arbetet med att täcka den
återstående delen av växthuset, och det har gått raskt framåt
med monteringen av högben och karmar för glaskasetterna.
Entreprenör ar Adolfssons Bygg AB. Mariannelund.
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Program höst och vinter 2019
Söndag 17 november kl. 14.00 – ca. 16.00.

Ödehus – från ruckel till pärla.
Robert Danielsson berättar
Samarr: Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Entré 50 kr inkl. fika, Swish 123 125 8367
eller kontant vid entrén. Förhandsanmälan
senast 11 nov. till agneta.asgrim@gmail.com
Är du intresserad av byggnadsvård? Eller
fascineras du av ödehus? Träffa skribenten
och byggnadsvårdaren Robert Danielsson.
Han berättar om familjer runt om i Sverige
som har rustat ett hus som var “bortom all
räddning.” Men hur får man tag i ett
ödehus? Var ska man börja? Vilka regler
och lagar gäller? Dessa andra frågor får du
svar på under kvällens föredrag.

Söndagen 15 december kl. 15.00 – ca. 17.00

Ljusfest i Advent
Kristallen lyser i skymningen, upplyst av
levande ljus och eld. Föreningen bjuder på
glögg och pepparkakor.
Folklivsforskare Eva Londos berättar på
temat Trädgårdstomtar och andra tomtar.
Vad har trädgårdstomten att göra med
jultomten? Nu i vintertid ser vi ju inte så
många i trädgården men desto fler jultomtar
är i farten. Varför är det så? Och vart har
gårdstomten tagit vägen? Eva Londos,
nanolog och folklivsforskare, utreder
tomtarnas snåriga släktskap. För
trädgårdstomten är inte alls vad du tror!

Följ oss i Facebookgruppen “Kristallen i Bruzaholm” samt på hemsidan www.kristallenbruzaholm.se
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