Bäste medlem och värmlänning!
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Vi befinner oss i början av ett nytt och spännande år med många spännande
utmaningar. Med en rad av olika aktiviteter som kommer att äga rum under
våren och en bit in på försommaren hoppas vi i styrelsen att Du, i egenskap
av medlem i vår förening, skall ha glädjen och framför allt möjligheten att
kunna delta i vårens aktiviteter.
Vår hemsida är nu på plats på nätet, och vi vill uppmana alla Er som besöker
hemsidan att även sprida den till Era värmländska vänner! På detta sätt blir
vår värmlandsförening känd i allt vidare kretsar. Vår skara av engagerade värmlänningar kommer förhoppningsvis att öka vilket i sin tur leder till fler medlemsintäkter och en starkare ekonomi för vår förening.
Värmlandsföreningen Vargens webbadress:
http://vargen.dinstudio.se/
Det går också bra att nå styrelsen via föreningens e-postadress:
varmlandsforeningen.vargen@gmail.com
Vi kan alla se att våren är starkt i antågande och snön och isen smälter fort i vår
natur. Vår värmländske skald Gustaf Fröding diktar vackert om våren:

Program våren 2012
för medlemsmöten, studiebesök och arrangemang
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Välkommen till vårens aktiviteter.
MARS
Glöm inte årsmötet 2012-03-28 kl:18:30. Du måste anmäla att Du kommer till
mötet, detta gör Du per E-post: varmlandsforeningen.vargen@gmail.com
eller på tel:070-5775070 senast den 2012-03-25
APRIL
Medlemsmöte, Rubinen i Uppl-Väsby centrum 2012-04-11 kl:18:30.
Tema/aktivitet för kvällen: Presentation av vår egen plats/ort/ställe i Värmland. Här hoppas vi på medlemmarnas medverkan.
Som en uppföljning på föreläsningen om Alfred Nobel besöker vi Nobelmuseet,
(Stortorget 2 i Gamla Stan) 2012-04-22 kl:14:00. (samling kl:13:30)
Vi äter lunch i Bistro Nobel. Föranmälan till Christian Lindahl tel: 070-5775070
eller E-post varmlandsforeningen.vargen@gmail.com senast 2012-04-15.
MAJ
Medlemsmöte, Rubinen i Uppl-Väsby centrum 2012-05-09 kl:18:30 Tema/aktivitet
för kvällen "Nils Ferlin" Ansv: Barbro Bärring - PO Mörkens.
Barbro och PO berättar om vår Värmländske diktare och Klarabohem,
Nils Ferlin.

En vårvintervisa
"Smält min is,
låt min snö
gå i tö",
suckade vintern till våren.
"Kanhända, kanhända om solen vill,
vi vänta väl ännu en månad till,
så kanske det sker", sjöng våren.
Vi vet ju alla att möten mellan människor är berikande.
Så väl mött vid årsmötet den 28/3!
Vårhälsningar från styrelsen

Erik Nylander
Sekreterare

Utflykt till Gunnes gård 2012-05-20, samling kl:11:00, vid Gunnes gård.
Vi besöker Vikingagården Gunnes gård i Upplands Väsby. Vi går fornslingan
och följer de båda gårdarna Smedby och Vilunda genom historien.
Var och en tar med sig matsäck.
Ansvarig Birgit Tränk, tel: 08-58357955
JUNI
Avslutningsparty 2012-06-20 kl:16:00, före sommaruppehållet hos Birgit Tränk i
Enebo, Vällsta,(Mälarvägen 202). Bad i Pool samt lite tilltugg.
Föranmälan till Birgit Tränk senast 2012-06-13 på tel: 08-58357955 eller E-post:
varmlandsforeningen.vargen@gmail.com
RULLANDE AKTIVITETER
Bowling: Från 2012-01-16 kan vi spela bowling i Upplands Väsby
bowlinghall, Hammarbyvägen 16.
Vi kanske kunde få ihop ett Värmlandslag?
Intresserad hör av Dig till Christian Lindahl 070-5775070
Tider:17-19 och 20-22 Månd-Lördag samt 17-19 Söndag
Kostnad 200:-/bana och timme.

