Mangskogsdagen 2018 i siffror!
Folketshusföreningen är huvudansvarig för Mangskogsdagen. I år var vi
drygt 50 medarbetare: bakerskor, lottförsäljare, kökspersonal, utegrillare,
kolbulle-stekare, trafik o parkeringsvakter, sponsor- o prisjägare,
program-media-scen-ljud-foto-film-aktivitets o utställningsansvariga.
11 medarrangerande Föreningar - Utställare
Mangskogsdagen arrangeras tillsammans med Mangskogs församling och
övriga Mangskogsföreningar: PRO, Hembygdsföreningen, OK Mangen,
DHR, MSK, Röda Korset, Bygga och Bo i Mangskog. Även Jägareförbundet,
Lions, Villaägareföreningen och Jössehäringar hjälper barn var med.
Dessa 11 föreningar hade tilllsammans ungefär 25 medarbetare.
27 Företag- Utställare. De 27 företagen hade c:a 45 medarbetare, som arbetade
med visning, provkörning, försäljning, olika jippon och tävlingar.
40 Artister. Vilken underhållning våra 40 fantastiska artister bjöd på i år!
Mangskogs församling som bidrog med duktiga Anna Tunström och charmiga
NonStopkören, välsjungande kyrkokören, samt taktfasta Mangskogs Spelmanslag,
som även fortsatte att underhålla oss utomhus. Bygdeskalden Urban var i högform!
Orkestern Tequila med skönsjungande Kristina Magnusson gjorde ingen besviken.
Buktalerskan Stephanie Jägmo Elofsson känd från TV 4:s Talang var helt fantastisk,
när hon underhöll med sina dockor.
2 fotografer (Lena Johansson o Micke Persson) och 1 konstnär (Emma Jakobsson) bidrog till att
smycka dörrar och väggar i Folkets Hus med Mangskogsbilder.
Även Marja i Myrom var på plats och livemålade bland publiken och intervjuades av Göran Bryntesson.
2 författare (Urban Andersson och Hans-Elof Bryntesson) hade boksläpp på sina senaste alster.
2 Hästar stretade på med ridsugna barn!
Många sponsorer
Vi har runt 100 samarbetspartners, som ställer upp med varor, tjänster och
pengar! Hoppas de får valuta för det de investerar hos oss! De c:a 50 huvudsponsorerna
finns på sponsortavlan.
Vi var runt 160 personer, som jobbade under Mangskogsdagen (se ovan) och c:a 1100 i publiken
Vad skulle vi arrangörer, utställare och artister göra om det inte kom någon publik?
Då blev det sannerligen ingen fest! Vi är jätteglada att så många
”drog ôt Mangskogen” i år! Tillsammans var vi mellan 1200 och 1.300 personer
som besökte Folkets Hus under den här soliga lördagen!

Totalt antal personer som bevistade Mangskogsdagen 2018

mellan 1.200 – 1.300 personer

Mangskogsdagen år 2019 arrangeras lördagen den 4 maj
Vår riktpunkt är att Mangskogsdagen skall ligga dagen efter vår-mârten i Sunne.
Eftersom Sunne-mârten infaller första fredagen i maj, som nästa år är den 3/5,
blir Mangskogsdagen lördagen den 4 maj 2018!
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