Bäste medlem och värmlänning!
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Efter en som vi hoppas skön sommar kan vi äntligen träffas igen i vår
förening! Här kan man komma loss och släppa fram den värmländska
stôlliheta inom sej! Vi vill gärna ta del av era sommarminnen och bilder
från hembygden, så ta med dom till första mötet.
Vi vill också göra Er uppmärksammma på att vi ändrat adressen till vår hemsida:
Värmlandsföreningen Vargens webbadress är numera:
http://varmlandsforeningen.vargen.dinstudio.se/
Medlemsbladet och övrig information hittar Du på vår hemsida.
För att så många som möjligt skall hitta vår förening finns vi också
med på facebook...bara att gå in på facebook och söka på Värmlandsföreningen Vargen. Även i Kommunens föreningsregister finns vi med.
Allt detta för att få en hög synlighet och därmed fler nya medlemmar och
en starkare ekonomi.
I okt. kommer vi att delta i Kommunens föreningsmässa i Upplands Väsby
centrum. Där hoppas vi på att ett antal nya medlemmar kommer till!
Som en stående programpunkt på våra medlemsmöten kommer bilder
att visas från våra gjorda aktiviteter. Detta för att alla medlemmar, även
dom som inte deltagit, skall få del av dessa trevliga sammankomster.
En stor del av sommaren har passerat men för att känna att den inte är
riktigt slut än tar vi vår skald Gustav Fröding till hjälp med en
sommardikt:
"Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
det är ljus över stränder och näs
och omkring står den härliga skogen grön
bakom ängarnas gungande gräs.
Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad"
Styrelsen hälsar Er varmt välkomna till höstens begivenheter!

Birgit Tränk
Vice ordförande

Program hösten 2012
för medlemsmöten, studiebesök och arrangemang
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Välkommen till höstens aktiviteter.
Skärgårdskryssning någon gång under hösten 2012.
Planering och information kommer att ske på våra medlemsmöten. Information läggs ut på föreningens hemsida.
SEPTEMBER
- "Loppis" i Rotsunda 2012-09-01 kl:08:00-16:00, ansv. och sammanhållande
Göran Zetterlund, ring Göran om du vill medverka tel: 08-42039686.
- Vandring i Gamla sta´n 2012-09-02 kl:13:00 med besök på någon "mysig" krog,
samling Stortorget kl:12:45 ansv: Birgit Tränk, tel:08-58357955.
- Medlemsmöte i Rubinen Uppl. Väsby centrum 2012-09-12 kl:18:00-21:00,
aktivitet:Vi pratar sommarminnen samt presenterar konstnären "i ropet" Lars Lerin
från Munkfors. Ansv. Birgit Tränk.
- Visning av "undantagsstugan" fr. 1700-talet bakom Eds förs. gård 2012-09-30
Bo Mossberg visar blomsterillustrationer. Ansv. Barbro Bärring tel: 08-59032295.
OKTOBER
- Föreningsmässa i Upplands Väsby centrum 2012-10-06 kl:11:00-15:00
Ni som vill ställa upp, ring Christian L. tel:070-5775070.
- Besök i Eds kyrka 2012-10-14 kl:11:00 (gudstjänst 11:00 och visning Kl: 12:15)
med kyrkkaffe i Klockargården. Kyrkoherde Johan Stiernstedt visar och berättar.
Ansv: Barbro Bärring tel: 08-59032295.
Medlemsmöte i Rubinen Uppl. Väsby centrum 2012-10-17
kl:18:00-21:00 Presentation av Lars-Magnus Eriksson den
stora uppfinnaren och företagaren från Värmskog i Värmland.
Ansv. Christian L.
NOVEMBER
Medlemsmöte, Rubinen i Uppl-Väsby centrum 2012-11-14
kl:18:00-21:00 presentation av Elis i Taserud
Ansv: Birgit Tränk
- Julbord 2012-11-25 Plats och tid meddelas på medlemsmöte och
föreningens hemsida. Ansv: Barbro Bärring.
DECEMBER
Medlemsmöte 2012-12-05 kl:18:00-21:00 Julberättelser av Selma Lagerlöf
Ansv. Birgit Tränk
- Föreningens ambition är att, beroende av intresse, under hösten anordna grundkurs i datorkunskap och släktforskning. Ytterligare info. om detta tas upp på våra
medlemsmöten samt läggs ut på föreningens hemsida. Ansv: Sture Ekh

