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Program vintern/våren, 2014,
för medlemsmöten, studiebesök och andra begivenheter

Välkommen åter i glada värmlänningars lag!
På programbladets framsida lyser den lilla, anspråkslösa skogsstjärnan
mot oss ur markens grönska. Med den märkliga vinter vi hittills haft
blir det kanske snart möjligt att se den igen!
Skogsstjärnan blommar ju annars normalt i maj och juni och du
hittar den säkrast i skogen. I barrskog trivs den bäst. Växten blir bara
tio-tjugo centimeter hög, men de vita blommorna i toppen av den tunna
stjälken lyser i grönskan som stjärnor.
Denna lilla anspråkslösa blomma är Värmlands landskapsblomma.
Bengt Berg, som tagit bilden, säger att blomman är typisk för det
värmländska sinnelaget….
Hur är värmlänningen egentligen? Något vi kanske kan diskutera och
ventilera våra tankar och funderingar kring. Första mötet i januari tar oss
med på upptäcktsfärd runt i Värmland med hjälp av sköna sommarbilder.
Bengt Berg:
Vad ska vi säga om ljuset?
Katten ser rakt in i mörkret
utan ficklampa, lysmasken
syns, utan neon
Detta nordiska ljus
som vi vandrar in i och ut ur
detta dystermängda mjuka mörker
som mossan och granskogen
tillhandahåller, dessa skimrande
gläntor i taigan som björkdungarna
dukat upp - allt har färgat våra sinnen
med sitt ljus och sitt mörker.
Styrelsen med ordföranden Birgit Tränk hälsar Dig
Välkommen till våra möten vintern/våren 2014!

Birgit Tränk
Ordförande

JANUARI
15 januari, onsdag kl 18-21, medlemsmöte i lokalen Rubinen, Dragongången,
Väsby centrum. Lena och Christian visar härliga och intressanta bilder från den
värmlandssafari de gjorde i somras.
26 januari, söndag kl.13. Vi samlas på Väsby station och vidare till Waldemarsudde för att se Skagenkonstnärerna eller/och Carl Malmsten, formgivaren och
äta lunch eller dricka kaffe i Prinsens kök.
ansvarig: Barbro Bärring
FEBRUARI
12 februari, onsdag kl 18-21, medlemsmöte i Rubinen.
Marianne Johansson återger en överraskande och omtumlande läsupplevelse
från 1930-talets skola, Krokseruds skola i Värmskog.
MARS
12 mars, onsdag kl 18-21, medlemsmöte i Rubinen.
P.O Ljungbergh ger oss en nostalgikick och berättar om: hur Sven-Ingvars
band kom till för drygt femtio år sen och deras fortsatta karriär.
26 mars, onsdag kl 18-21, årsmöte i lokalen Rubinen.
APRIL
13 april, söndag kl 13 samlas vi på Väsby station för att åka in till sta´n och
ABBA museet.
ansvarig: Christian Lindahl
23 april, onsdag kl 18-21, Gunnar Swensson, Bengt Bergs "livvakt" berättar om
tillkomsten av Pilgrimstapeten och om pilgrimer, som kom med båt över Vänern
och färdades vidare längs Klarälven till Olovs grav i Nidaros.
MAJ
21 maj, onsdag kl 18-21,medlemsmöte i Rubinen. Om Bergslagens gruvor
berättar Barbro Bärring och visar egna bilder.
JUNI
1 juni, söndag kl 13 samling Väsby station till Strömkajen och sightseeingtur
under Stockholms broar.
ansvarig: Erik Nylander
14 juni, lördag, avslutningsparty hos ordf, Enebo, Mälarvägen 202
Anmälan tel 58357955 senast 9 juni.
RULLANDE AKTIVITET
Är Du intresserad av att spela bowling, ta då kontakt med Erik Nylander.
DATAUTBILDNING
Är Du intresserad av att lära Dig mer om grunderna i PC-användning
ta då kontakt med Christian Lindahl.

