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Hej alla glada Värmlänningar!
"Rallarrosens violetta lågor på Branäsbergets topp"…. skriver Bengt Berg, vår
värmländske diktare, om mjölkörtens stora rödlila blommor, som vi nu på
sensommaren kan se längs våra vägar, dikesrenar och järnvägsbankar. Den
kallas ju rallarros efter arbetarna, rallarna, som byggde våra järnvägar.
Sensommaren börjar nu så sakta övergå i höst och vi får återigen träffas i vår
värmlandsförening för att som det fastslogs redan den 13 december 1816 i
Wermländska Sällskapets stadgar:
"befordra enhet, samband och ett otvunget umgänge mellan medlemmar från
ovannämnda landskap". Vilka kunde då för två hundra år sedan bli medlemmar?
"Wermländska Sällskapet är endast tillgängligt för personer, vilka antingen äro
födda inom Wermlands eller Dahls landskaper eller ock efter vanligen antagna
grunder kunna såsom Wermlänningar anses."
Kriterierna är idag inte riktigt desamma… Som medlem i vår Värmlandsförening
vill vi se inte bara den, som är värmlänning eller har släkt- och vänskapsband till
Värmland utan gärna också de, som kanske har bott en tid i Värmland eller har
sitt fritidsboende där! Och välkommen är Du, som är intresserad av det storslagna landskapet och vill höra oss berätta mer!
Landskapet som frambringat så många kulturpersonligheter, diktare, författare,
musiker och konstnärer, ger oss många tillfällen till berikande samvaro men
också stunder, då vi bara vill lära känna varandra och umgås vi pratglade,
stôllige å iblann lite tôlige männischer….
Väl mött i höst i vår värmlandsförening!
Hälsningar från styrelsen
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Program hösten 2013
för medlemsmöten, studiebesök och andra begivenheter

SEPTEMBER
7 september, lördag kl 16: "Good old days" Kjerstin Dellert/Renliden,
Confidencen, Ulriksdals slottsteater.
ansvarig:Birgit Tränk
11 september, onsdag kl 18 -21: medlemsmöte i lokalen Rubinen,
Dragongången, Väsby centrum.
Vi lyssnar till popgruppen Mando Diaos tonsättning av Frödingdikter och
Christian Lindahl visar semesterbilder från Värmland.
ansvarig: Christian Lindahl/Birgit Tränk
22 september: Samling Väsby station, söndag kl. 13 för ett besök i Zetterlunden, parken i Vasastan, där man kan lyssna till sång av Monica Zetterlund.
ansvarig: Erik Nylander
OKTOBER
2 oktober onsdag kl 18 -21: medlemsmöte i Rubinen.
Så minns vi Monica Zetterlund…
ansvarig: Erik Nylander
NOVEMBER
6 november onsdag kl 18-21: medlemsmöte i Rubinen.
Om Bergslagens gruvor berättar Barbro Bärring och visar egna bilder.
ansvarig: Barbro Bärring
DECEMBER
4 december onsdag kl 18-21: medlemsmöte i Rubinen. Hur man firade jul i
Värmland förr i tiden.
ansvarig: Birgit Tränk
8 december, söndag kl 16: Vi äter julbord på Väsby Golfklubb.
ansvarig: Lena Lindahl
Bindande anmälan till Lena på tel: 08-59081116 senast den 8 november

Birgit Tränk
Ordförande

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.

