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NIK:s verksamhetsberättelse 4/8 2019-1/8 2020 

 

Den 21/9 2019 samlades många i kapellet för att lyssna på Gunnar Lind som ber
ättade om rysshärjningarna i skärgården och också är författare till boken Bränd
a hemman. Det blev en intressant och fin avslutning för 300-årsminnet av ryssh
ärjningarna 

 

NIK har haft två planeringsmöten under våren, den 29/3 och 26/4. De har ägt ru
m via Skype och minnesanteckningar har skickats ut till alla i styrelsen. 
 

Årets midsommarfirande ställdes in p.g.a rådande läge med Covid-19 pandemin
. Övriga aktiviteter har också anpassats för att följa rekommendationerna och fo
kus har varit att träffas utomhus för de olika evenemangen.  
 

12 juli, en regnig söndag, inleddes NIK-sommaren med en trädgårdsvandring på 
temat ”odling i pallkrage”. En liten men hängiven skara trotsade vädret och had
e en givande promenad fylld av odlarglädje. 
 

Istället för sommarkonsert blev det Melodikryss i Södermans trädgård den 15/7 
med Inja-Bodil Sylvan och Åsa Ahlqvist som sjöng och spelade. Ett uppskattat 
arrangemang där deltagarna satt utspridda i gräset och löste kryss och fikade. 
 

En solig lördag 18 juli hölls årets Regatta som vanligt arrangerad av Thomas Eh
rner. Sedvanlig prisutdelning avslutade dagen. 
 

Under veckorna 27-31 har Åsa Ahlqvist haft yoga på midsommarängen med ge
nerösa tre pass i veckan. Många har deltagit. 
 

Även i år hade William Persson fotbollsskola (v 30) och rekordmånga av öns ba
rn var anmälda. Det ledde till indelning i två grupper med de yngre barnen i en 
grupp och de äldre barnen i en annan. Det var väldigt uppskattat av alla deltagar
e. 
 



På torsdagkvällar har vi samlat barn och unga vid fotbollsplanen för ffa fotbolls-
spel men även brännboll har funnits med på agendan. 
 

Populärt under sommaren har varit Roger och Ingelas restaurang med vin- och c
hampagneprovningar i skön utomhusmiljö. Sittningarna har snabbt blivit fullbo
kade. 
 

Ewa Almin har trots vattentemperatur på 17 grader fått många att även i år ta si
mborgarmärket.  
 

Ett nytt och uppskattat inslag i sommarprogrammet har varit pubquiz utanför ka
pellet. Sofia Lassar har fått oss att gnugga geniknölarna och svara på kluriga frå
gor samtidigt som Uno Östermans undantag har haft öppet med dryck och snack
s till försäljning. 
 

Andra kluriga frågor sattes upp i form av en tipspromenad för barn och vuxna. 
Den har suttit uppe under drygt en vecka så att alla kunnat gå när det passar och 
även haft möjlighet att sprida ut sig. 
 

David Wahlin har haft bokade simpass för den som önskat och har fler planerad
e ffa v 33. 
 

1/8 Årsmöte för NIK i Måsberg och därefter Tättissim med efterföljande prisutd
elning. 
 

Planerade men ej ännu genomförda aktiviteter är Allsång på Holmen och skattja
kt för barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 


