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Värmlänningar i Norrort!
Värmlandsföreningen Vargen går in på sitt tredje år. Vi engagerar medlemmar
från regionen och har idag drygt 30 medlemmar och räknar med att växa med
ytterligare 5-10 medlemmar under året.
Vi vänder oss till dels infödda värmlänningar, men också till dig som har släktband, är sommarstugeägare eller kanske bara har bott där några år.
Vår verksamhet bygger på medlemsmöten ca. en kväll per månad. Vi lyssnar
t.ex. på föredrag om något "Värmländskt", besöker muséer eller platser med
värmländsk anknytning. Ibland lyckas vi engagera författare som berättar om
sina böcker och författarskap.
Jag har tillträtt som ny ordförande från 2013 och hoppas kunna bidra till att
utvidga föreningens verksamhet till att omfatta aktiviteter som förenar oss,
t.ex. två grupper som går på olika aktiviteter och samlas efteråt på kafé eller
restaurang.
Vi har planer på en loppmarknad under året och på så sätt stärka föreningens
ekonomi. En av föreningens målsättningar är att på sikt kunna sponsra någon
större aktivitet, t.ex. en resa till Värmland.

Program vintern/våren 2013
för medlemsmöten, studiebesök och arrangemang
JANUARI
16 januari, onsdag, kl.18 - 21: Medlemsmöte i Rubinen i Väsby centrum.
Extrainsatt årsmöte, ny ordförande och ny revisor väljas.
Ansvariga: Birgit Tränk/Sture Ekh/Erik Nylander/Christian Lindahl

FEBRUARI
13 februari, onsdag, kl.18 - 21: Medlemsmöte i Rubinen. Vi får besök av diktaren,
författaren och riksdagsmannen Bengt Berg, som berättar om sitt författarskap och
läser egna dikter. Möjlighet att köpa hans böcker finns. Ansvarig: Birgit Tränk
17 februari, söndag, kl.13: Samling Väsby station för ett besök på Tekniska museet
som uppföljning av LM Ericson presentationen och som förberedelse inför presentationen av John Ericsson. Ansvarig: Sture Ekh.
MARS
13 mars, onsdag, kl.18 - 21: Medlemsmöte i Rubinen, då vi får veta mera om
John Ericsson. Sture Ekh berättar om den store uppfinnaren från Värmland.
Ansvarig: Sture Ekh
16 mars, lördag, kl.12.30: Samling i Väsby Konsthall, Optimusvägen 12 B. Fri entré.
Vi tittar på akvarellutställningen och tar en kopp kaffe med hembakat bröd.
Ansvarig: Barbro Bärring.

På föreningens hemsida hittar du bl.a. information om våra aktiviteter samt kan
läsa våra stadgar, protokoll och rapporter från våra aktiviteter. Vidare hittar du
adress och telefon till styrelsens ledamöter.

20 mars, onsdag, kl.18 - 21: Ordinarie årsmöte, medlemsmöte i Rubinen.
Ansvariga: Sture Ekh/Erik Nylander/Christian Lindahl

Om du är intresserad av släktforskning kommer du att ha möjlighet att delta i
dels en datakurs (för ovana användare), dels i en informationskurs om släktforskning.

APRIL
10 april, onsdag, kl.18 - 21: Medlemsmöte i Rubinen. Peo Ljungbergh föreläser
och berättar om "Hur Rock'n' Rollen kom till Värmland"! Ansvarig: Birgit Tränk

Vi vill ha din medverkan och välkomnar därför att du kommer med idéer om
hur vi kan utveckla föreningen. Om du har specialintressen kan du kanske
presentera din verksamhet för de andra i föreningen. Skicka e-post med dina
idéer till: vf.vargen@gmail.com.
Hoppas vi ses och att du sprider information om föreningen till dina vänner,
kollegor och bekanta. Det kanske finns värmlänningar på närmare håll än du
tror!

Hälsningar från styrelsen
Sture Ekh
Ordförande
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MAJ
8 maj, onsdag, kl.18 - 21: Medlemsmöte i Rubinen. "Minnenas television" bjuder
på ett kärt återseende i Hylands hörna. Vi möter värmlänningarna Thyra Freding,
Gunde Johansson och Tage Erlander. Ansvarig: Christian Lindahl
12 maj, söndag, kl.13: Vi samlas på Väsby station för att åka in till stan, gå på
"statyvandring" och söka rätt på några av Christian Erikssons skulpturer.
Åke Johansson leder vandringen från Gamla sta´n till Dramaten.
Ansvariga: Birgit Tränk/Åke Johansson/
JUNI
15 juni, lördag, från kl.14: "Öppet hus" och avslutningsparty hos Birgit Tränk,
Enebo, Mälarvägen 202. Ansvarig: Birgit Tränk
RULLANDE AKTIVITET
Är Du intresserad av att spela bowling ta då kontakt med Sture Ekh.

