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Den 23 februari 2008

Redaktörens spalt

Vi från Värmland

Det första numret av vår tidning för
år 2008 präglas av årsmötet den 23
februari. Här behandlades det gångna
årets verksamhet och val förrättades av
ledamöter
i
styrelse,
stugoch
festkommitté, stugfogde och redaktör.
Medlemsavgiften fastställdes för år 2009.
Därmed är det gamla året klart att
läggas till handlingarna och det nya
verksamhetsåret kan starta.
En bra start på året är att betala
medlemsavgiften som för 2008 är 200
kronor för medlem och 100 kronor för
familjemedlem. Inbetalningskort medföljer tidningen. Men det går bra att betala
till plusgiro 15 80 11-7 med ett vanligt
inbetalningskort, kom ihåg att ange
namn och adress på kortet. För de som
använder
bankernas
Internettjänst
anges namn i stället för OCR nummer.
Av och till uppstår diskussion om
återbetalning av erlagd avgift vid
festligheter. Vi måste komma ihåg att
anmälan är bindande. Detta innebär att
man också är skyldig betala den avgift
som fastställts. Återbetalning kan inte
ske efter sista anmälningsdag eftersom
då maten redan är beställd.
I föregående nummer gjorde vi reklam
för en resa till Hornborgasjön för att
beskåda
tranornas
ankomst.
Den
förtidiga våren kan medföra att tranorna
redan passerat Västergötland vid tiden
för resan. Vill man vara helt säker på att
inte missa tranorna ska man besöka
stugan den 29 mars då får man med
säkerhet träffa tranor.
Anteckna att vårmötet och föreningens
dag kommer att avhållas den 7 juni
klockan 15.00. Mer om detta i nästa
nummer.

Ordförande:
Stig Nordfeldt
Tel 08 – 640 98 27
Vice ordförande:
Gunnar Brickner
Tel. 08 – 669 73 05
Sekreterare:
Helmy Friberg
Tel 08 – 36 60 22
Kassör:
Barbro Branting
Tel 08 – 86 31 35
Stugfogde:
Bengt Hasselgren
Tel 08 – 605 23 64

Sven Olof Quist

Ansvarig utgivare för
”Vi från Värmland”:
Stig Nordfeldt

Stug- och festkommitté
Barbro Branting
Gunnar Brickner
Anna-Brita Emås
Veikko Enehage
Helmy Friberg
Bengt Hasselgren
Stig Nordfeldt
Gudrun Odelius
Dagny Palm
Erling Sundström
Ingrid Thorén
Föreningens adress:
Stig Nordfeldt
Åsögatan 198 4 tr
116 32 Stockholm
www.varmlandsforeningen.se
Föreningens plusgiro:
15 80 11-7
Årsavgift
Huvudmedlem
Familjemedlem

2008
200:100:-

2009
200:100:-

Material till tidningen kan lämnas via Epost s.o.quist@telia.com eller med post
Svartbäckens By 217, 136 59 Haninge.
Manusstopp: Nr 2 är den 30 april.
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Natten går tunga fjät…….
fick vi återigen höra på vår årliga
Luciafest söndagen den 16 dec.
Lokalen som vanligt i Vällingby och 34
medlemmar hade samlats.
Lite annorlunda början var det i år. I
väntan på Lucia började vi med glögg
och pepparkakor och sedan fortsatte vi
med maten som Axel och Wiola Larsson
skaffat. Vi avnjöt kassler och potatisgratäng med sallad, smör och bröd.
Mätta och nöjda gick vi nu till
soffgrupperna för att avsluta middagen
med kaffe och Anita Magnussons goda
kakor i väntan på Lucia och vår egen
fina Wermlandskör.
Lucia i år var Sofia Odelius-Regnell
(dotterdotter till Gudrun Odelius). Vår
ordförande Stig Nordfeldt satte, efter lite
pillande, Luciasmycket, Skogsstjärnan,
om halsen på Lucia.
Efter Luciatåget och de vackra
julsångerna bildade vi som vanligt en
ring och tände småljus och sjöng –Nu
tändas tusen juleljus- och Värmlandsvisan.
Sorlet och gemytet fortsatte och
Lucians mamma Marie läste Viktor
Rydbergs Tomten och. även Wiola läste
ett kåseri för oss. Brita Emås hade sålt
ut ett lotteri och dragningen förrättades.
Så var det dags för att ta sig an
köksregionerna
med
disk
och
ihopplockning. Många villiga krafter
ställde upp så det gick undan med fart.
Vid 20-tiden, efter åter en lyckad
tillställning, drog vi oss hemåt i den gråa
snöfria decemberkvällen.
Helmy Friberg

Korvstoppning och julpynt
I den sedvanliga korvstoppningen
deltog 16 medlemmar den 18 november.
Stugans
julpyntning
samlade
8
medlemmar den 19 december. Julgranen
kastades ut den 13 januari.
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Årsmötet
31
förväntansfyllda
medlemmar
samlades i HSB lokalen i Vällingby för
årsmöte med efterföljande festligheter.
Föreningens ordförande Stig Nordfeldt
öppnade mötet med parentation över 8
medlemmar som avlidit sen årsmötet
2007. För var och en tändes ett ljus och
deras minne begrundades under en tyst
minut.
Till att leda årsmötet valdes Olle
Magnusson som mötesordförande och
Helmy Friberg som mötets sekreterare.
Den omfattande verksamhetsberättelsen föredrogs och lades efter godkännande till handlingarna. Likaså den
ekonomiska berättelsen. På förslag av
revisorn beviljades ansvarsfrihet för det
gångna året.
Till föreningens ordförande omvaldes
Stig Nordfeldt, likaså omvaldes Barbro
Branting till kassör och Helmy Friberg till
sekreterare. Till vice ordförande omvaldes
Gunnar
Brickner.
Till
suppleanter
omvaldes
Brita
Emås
och
Gerd
Gustafsson. Till redaktör omvaldes Sven
Olof Quist och till stugfogde omvaldes
Bengt Hasselgren. Till revisor och
revisorssuppleant
omvaldes
Arne
Berggren och Ylva Björnberg.
Medlemsavgiften fastställdes till 200
kronor och 100 kronor för familjemedlem.
I en motion föreslog Axel Larsson att
festkommittén skulle omdöpas till stugoch festkommitté. Motionen godtogs av
mötet som härefter valde ledamöter (se
annan plats) Axel fick fortsatt förtroende
att vara valberedning.
Efter mötet serverades en måltid och
till kaffet underhölls deltagarna av
dragspelande Gunnel och nyckelharpspelande Kjell.
Innan det var dags att återvända hem
tackade Stig Nordfeldt, speciellt Viola och
Axel Larsson för deras arbete med maten.
Till alla övriga som bidragit till ett lyckat
årsmöte, ingen nämnd och ingen glömd,
framfördes ett stort tack.
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Föreningens administration
Omkostnader
Gåvor
Summa administrat.
Summa kostnader
Resultat f avskrivn
Avskrivningar
Räntor
Årets resultat

47 734:21
3.916:29
-4.328:968:57
550:86

Balansräkning den 1 januari 2007
Tillgångar
Kassa
1.575:25
Handkassa stugfogden
471:50
Plusgiro
4.083:86
Länsförsäkringar
18.902:76
Länsförsäkringar
16.857:40
Märken och medaljer
9.328:Inventarier
1:Summa tillgångar
51.219:77
Skulder och eget kapital
Skulder
Övriga kortfr skulder
1.392:Förtida deltag avgifter
350:Förutb medlemsavg
1.650:Summa skulder
3.392:Eget kapital
Stugfonden
17.887:03
Föreningens kapital
29.940:74
S:a skulder o eget kap
51.219:77

Ekonomi 2007
Resultaträkning
Intäkter:
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter
Gåvor till föreningen
Uthyrning stugan
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader:
Stugan Farstanäset
Arrende
Elkostnader
Försäkringskostnader
Underhåll
Summa stugan
Tidningen Vi från Värmland
Tryck
Porto o distribution
Övriga kostnader
Summa tidningen
Samkväm
Kostnader samkväm

5.460:30
2.800:8.260:30

21.875:28.257:1.215:200:103:50
51.650:50

Balansräkning den 31 december
Tillgångar:
Kassa
417:25
Handkassa stugfogden
490:20
Plusgiro
16.872:45
Länsförsäkringar
19.411:58
Länsförsäkringar
17.311:15
Märken o medaljer
5.000:Inventarier
1:Kortfristiga fordringar
175:Summa tillgångar
59.678:63
Skulder och eget kapital
Skulder
Förutb medlemsavg
1.300:Summa skulder
1.300:Eget kapital
Stugfonden
27.887:03
Föreningens kapital
30.491:60
S:a skulder o eget kap
59.678:63

1.339:1.554:96
2.300:385:5.578:96
5.974:20
5.541:95
885:50
12.398:65
21.496:30
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Selma Lagerlöf

kommer att uppmärksammas stort här
hemma och på andra håll i världen.
Redan i år blir det ett rejält firande då
det är 150 år sedan hon föddes. En rad
större arrangemang och utställningar
planeras på många håll i landet men
basen för firandet blir på Mårbacka och i
Sunne.
Den 20 november kulminerar jubileumshyllningarna med en högtid i Östra
Ämterviks kyrka.

Snart 68 år efter sin död har Selma
Lagerlöf
fortfarande
oerhört
stor
betydelse för Sunne som ort och
kommun. Den Nobelprisade författarinnan är ursprunget till Fryksdalsmetropolens närmast magnetiska dragningskraft
på turister.
- Selma var och är en megastjerna,
säger Britt Wendling, intendent på
minnesgården Mårbacka.

Källa: Värmlands Folkblad

Selma Lagerlöf föddes den 20
november 1858 och debuterade med
Gösta Berlings saga 1891. Därefter skrev
hon Jerusalem som också kom att bli
hennes internationella genombrott. På
beställning skrev hon sedan landets
första moderna lärobok i geografi, Nils
Holgerssons underbara resa. I takt med
framgångarna fick hon 1907 möjlighet
att köpa tillbaka egendomen Mårbacka
som familjen tvingades sälja i slutet av
1800-talet. När hon 1909, som första
kvinna, fick Nobelpriset i litteratur,
kunde hon förverkliga en dröm och
påbörja förvandlingen av Mårbacka till
en herrgård.
Nobelpriset var drygt 132 000 kronor,
en ofantlig summa på den tiden.
1923 stod den storslagna gården med
säteritak klar, 17 år senare avled Selma
Lagerlöf.
Hon skrev i sitt testamente att gården
skulle ägas och drivas av en stiftelse.
Mårbackastiftelsen bildades och 1942
öppnades minnesgården. Än i dag är den
i ursprungligt skick. Ingenting är
förändrat vare sig utvändigt eller
invändigt.
Under sin levnad drev Selma Lagerlöf
stort jordbruk med många anställda.
Hennes sociala engagemang gjorde att
hon som arbetsgivare var långt före sin
tid – arbetarna på Mårbacka fick till
exempel sjukpenning. Dessutom drev
Selma en affär på gården där de
anställda kunde skaffa förnödenheter till
rimligt pris.

Fakta om 150 årsfirandet
Svensk Filmindustri och Svenska Filminstitutet har producerat en dvd-box med
bland annat tre filmer baserade på Selma
Lagerlöfs böcker Gösta Berling, Körkarlen
och herr Arnes penningar.
I
mars
lanserar
Riksbanken
två
minnesmynt på 200 kronor och 2000
kronor, samma månad öppnar också en
utställning om Selma Lagerlöf på Kungliga
biblioteket i Stockholm.
Postmuseum i Stockholm öppnar i april en
utställning som bland annat speglar Selmas
brevväxling med läsare och beundrare.
Värmlandsmuseum planerar en föreläsningsserie och visar även utställningen från
Kungliga biblioteket.
På Mårbacka inleds firandet i maj och i
samma veva kommer Stiftelsen Selma
Lagerlöfs litteraturpris att presentera årets
pristagare. Under säsongen blir det också
utställning, skolteater och läsaftnar. I juni
presenterar Mårbackastiftelsen årets pristagare.
Sunnes kulturvecka, som pågår 10 till 17
augusti, präglas av jubileet med bland annat
författarbesök och rollspel ur Gösta Berlings
saga. Kulturveckan avslutas med att
Löjtnantens födelsedag firas på Mårbacka
efter Selma Lagerlöfs regi.

Nästa år är det hundra år sedan Selma
Lagerlöf fick sitt Nobelpris. Detta
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Vi Gratulerar
95 år
Ernst Ericsson

13 april

TVÅ ORD

90 år
Anne Marie Nilsson 14 april

Det är så svårt att,
bli omtyckt här på vår jord
ty hur man gör så blir det fel mot någon.
Det är så lätt att,
det sägs ett felaktigt ord,
som sårar någon som man håller av.

85 år
Margaretha Bäckman 20 april
80 år
Eva Pettersson
12 april
Maj Sundström
4 maj
Nils-Olof Lejnemark 9 juni
75 år
Gudrun Odelius
Eva Westin

Men då finns det två ord som,
alla borde sig lära.
det ena är tack och det andra förlåt.
Låt ej stoltheten hindra,
låt blott känslan tala.
säg de orden med kärlek, säg ett tack
och förlåt.

8 maj
26 juni

Jag tror nog alla,
ändå i minnet har kvar.
hur svårt det känns när någon har Er
sårat.
När hjärtat blöder,
och glädjen bort från oss far
då blir det djupa sår i ens själ.

Avlidna
Det har kommit till vår kännedom att
följande medlemmar avlidit.
Karin Tollefeldt
Svan Palsten

Men då finns det två små ord som…
Ni alla vuxna,
en viktig uppgift nu har
att lära Era barn de enkla orden.
Det är Er plikt att,
till barn ge ärliga svar
och lära dem att visa tacksamhet.
Ja det finns två små ord som…

Joursöndagar

Ordförande Rune Englund
Tel 08 – 86 65 56

Årets joursöndagar inleds den 4 maj

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Mera härom i nästa nummer
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i
Stockholm

JAZZKVÄLL
Tisdagen den 11 mars klockan 19.00
Restaurang Louis, Söderhallarna.
Anmälan till Helmy telefon 36 60 22

Tranafton
Lördagen den 29 mars klockan 13.00 i stugan
Som vanligt kommer våfflor med grädde och sylt att
serveras till ett pris av 50 kronor.
Anmälan till Barbro 86 31 35 som tar betalt på plats.
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