
Glashuset, vecka 23,  ”Holmön- i våra hjärtan” 
Veckan vill presentera Holmön med alla dess aktiviteter som vi bedriver, till största delen 
ideellt, i syfte att bevara Holmön som en levande ”åretrunt-ö”. Med tanke på folkmängden 
tror vi att vi slår rekord i kommunen med antal föreningar som bedriver verksamhet, både i 
syfte att upprätthålla en infrastruktur som är alldeles nödvändig men också i syfte att ta emot 
och underhålla besökare och turister. Holmön som samhälle är unikt i vår tid och en pärla i 
kommunen och utgör ett självklart inslag i Kulturhuvudstadsåret 2014. 

Program under veckan 6 -12 juni: 

Den inledande måndagen och avslutande söndagen har vi en gemensam information om livet 
och möjligheterna på ön. Hur alla föreningar jobbar på Holmön och vad vi åstadkommer och 
kan erbjuda. Credotalare må kl 12: Lena Tengner, Credotalare sö kl 12: Irina Karlsson                         
Övriga dagar har varsitt tema enligt nedan.                                                    

Tisdag Båtmuséets Vänner                                                                                                                                                                      
Bildspel planeras att visas på skärmarna samt en ”täljhörna” där besökarna kan prova på att 
tälja. Båtmuseiattiraljer till utsmyckning. Särskild aktivitet runt Holmöväven - dess historik –
och som utgångspunkt för modern mönstertillämpning i vävda och stickade produkter, unika 
för Holmön, smakprov på Slupskorpan.  Credotalare kl 12: Åke Sandström 

Onsdag Holmöspelet                                                                                                                                                                             
Information och bildspel om Holmöspelet. Rollfigurer i genuina kläder. Information om 
spelet och hur det uppstod första gången vid nuvarande Holmö Kyrkas 100-årsjubileum 
1991. Det kommer även att spelas i sommar 7 -10 juli. Credotalare kl 12: Tarja Lindkvist 

Torsdag Bo & Leva                                                                                                                                                                 
Bildspel med Holmömiljöer och aktiviteter. Broschyrmaterial om ämnet. Information om 
affären, äldreboendet på Kaplangården, jakten, postrodden, möjligheter att bygga och bo, 
lediga tomter m.m.  Smakprov på söttnebulla. Credotalare kl 12: Lena Egnell                                    

Fredag Fyrplatser                                                                                                                                                       
Samtliga fyrplatser: Stora Fjäderägg, Holmögadd och Bergudden informerar om sina 
verksamheter i nutid och om fyrplatsernas historia. Fyrmästarens dagboksanteckningar från 
Holmögadd finns till hands att fördjupa sig i för besökarna i en ”studiehörna”. Information 
om Svenska Fyrsällskapet och den internationella fyrhelgen i augusti.  En modell av en s.k. 
vippfyr visas, som planeras att byggas på Holmögadd för att visa forna tiders första fyrtyp.    
Credotalare kl 12: Thorbjörn Lindberg 

Lördag Visor/Jazz                                                                                                                                                                 
Tema: Musik från Byviken – Jazz och Visor 

Jazzmusik inleder dagen kl 10 och varvas sedan med information under hela dagen. 
Information i dialogform mellan 2 personer för att göra den mer levande. Info-broschyrer, 



och information om ”Jazzbussen” lördag 13 aug till förbeställd färja kl 11.                                      
Visum informerar om festivalen, s.k. flyers delas ut. Vismusik under dagen varvas med 
jazzen.  Credotalare kl 12: Pelle Lundholm 

Visums trubadurer samt Åke Sandström och Göran Burén bidrar med olika sång-och 
musikinslag under hela veckan på olika dagar. 

Även under ovanstående temadagar kommer allmän information om Holmön att vara 
tillgänglig utöver de speciella ämnesområdena. 

En del lockande material har vi också för avsikt att placera utomhus i Glashusets absoluta 
närhet för att väcka intresse. 

 

Hjälp till att sprida information om vår Holmövecka i Glashuset till så många 
som möjligt! 

Har du inte möjlighet att följa aktiviteterna direkt på torget i Umeå kan du göra 
det via www.umea2014/Glashuset.se, där varje dags Credotal också direkt-
sänds. 

 

Birgitta Fritzdotter- kontaktperson för veckan 
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