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Vi från Värmland
Ordförande:
Stig Nordfeldt
Tel 08 – 640 98 27;

Inför julhelgen är det tradition i många
församlingar att man delar ut julblommor till gamla och sjuka, speciellt
kanske till människor som är bosatta på
platser som ligger vid sidan om allfartsvägen.
Så också i Silleruds församling i
Värmland. Den 14 december planerade
förre prästen i Sillerud, Kerstin Segerberg att besöka några församlingsbor
bosatta i Älmheden.
Avståndet i kilometer är inte avskräckande. Det är däremot terrängen. Hon
hade förvarnat om sitt besök med ett
telefonsamtal.
Med fulltankad bil, men utan telefon,
ger hon sig iväg. Vad som händer vet väl
ingen, men hon kommer aldrig fram.
Ingen saknade henne. Det skulle ta fem
dagar innan det uppdagades att Kerstin
var försvunnen.
När hon saknades på Sillerudsförsamlingens grötfest började kamraterna ana
oråd. Först den 20 december började
efterforskningarna. Då hade Kerstin
tillbringat sina sista dagar i livet i bilen
på den oplogade vägen. Några personer
på viltspårning med skoter hittade bilen
den 13 januari. Utan vargjakt kanske
Kerstin inte hittats förrän det blivit
sommar och barmark.
Det är få saker som kan beröra en så
illa som just denna händelse. En 78 årig
kvinna på ett behjärtansvärt uppdrag
kör in på fel väg och fastnar 7 km från
bebodda trakter. Här tillbringar hon fem
dagar i bilen i väntan på upptäckt innan
livet sakta lämnar henne och hon fryser
ihjäl samtidigt som kamraterna har sin
grötfest.
Av skrivna meddelanden framgår att
hon försökte ta sig till byn Tegen men
fick vända åter till bilen på grund av de
djupa snödrivorna och av ren utmattning.
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Vice ordförande:
Gunnar Brickner
Tel. 08 – 669 73 05
Sekreterare:
Maja-Lisa Lindkvist-Ullström
Tel. 08 – 716 67 30
Kassör:
Veikko Enehage
Tel. 0733 – 49 64 02
Researrangör:
Helmy Friberg
Tel 08 – 36 60 22;
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Per Jansson
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Stig Nordfeldt
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Gudrun Odelius
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Erling Sundström
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Ingrid Thorén
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Agneta Wahlund
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Ansvarig utgivare:
Stig Nordfeldt
Material till tidningen kan lämnas via Epost s.o.quist@telia.com eller med post
Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.
Manusstopp för nr 2 är den 30 april.

Sven Olof Quist
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EN SNÖRIK TRADITION
håller vår Lilla julafton på att bli.
Precis som förra året dalade stora vita
flingor ner och så hade det gjort hela
veckan.
Arrangörerna Stig, Ingrid, Veikko och
Erling Har gjort ett beundransvärt
arbete. De har under veckan skottat väg
till Stugan och pyntat den Och julgran
hade våra nya medlemmar Britta och
Gösta Ahlzén hämtat från sitt lantställe
och kört ut.
Stora vita flingor föll hela fredagen
den 17 december så skottningen fick
göras om. När vi kom fram vid 13-tiden
välkomnade oss en värmande brasa och
ett vackert dukat bord.
Några återbud hade kommit p.g.a.
snövädret men vi 10 som kommit fick
verkligen njuta av det dignade julbordet
med dopp i gryta, matjes-, och
strömmingslådor skinka med tillbehör,
värmlandskorv och sist men inte minst
Stigs underbart goda Saffranskaka med
sylt och grädde. Som avslutning kaffe,
adventskrans, sockerkaka och rån.
Vi njöt verkligen av den klädda granen
med levande ljus och den trivsamma
samvaron, såg hur mörkret tätnade över
den vitklädda nejden.
Mätta och belåtna åkte vi hem efter en
fin dag. Vi får se om det blir Da Capo
nästa år
TACK ALLA NI som ordnat detta.
Helmy Friberg och särbon Hasse
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LUCIA 2010
En mörk decemberkväll samlades vi
för att även detta år fira Lucia tillsammans. Det är kanske årets viktigaste fest i Värmlandsföreningens regi.
Gamla traditioner är ju något som vi
äldre bär med oss från barndomen. Hur
nutidens unga ser på Luciafirande är jag
tveksam om. Enligt tidningar och
liknande, tror jag att de ser på Lucia på
ett helt annat sätt än vi.

Vi ställde oss som brukligt i en ring och
tände ljus och sjöng en psalm samt
önskade varandra en God Jul och ett
Gott Nytt År.
Wiola Larsson

I alla fall var vi dryga trettio personer
som samlats i den fina lokalen i
Vällingby. Till årets Lucia hade Veikko
Enehage lånat ut sin dotterdotter
Josefine Stork. Hon är 17 år och går i
Tullinge gymnasium och vill i framtiden
bli sjuksköterska.
Det är alltid högtidligt när Lucia
skrider in från mörkret med tända ljus i
sin krona. Hon hade en något äldre
uppvaktning, Dagny Palm och Ingrid
Thorén var tärnor, Gunnar Brickner
stjärngosse och Veikko tomte. Det sjöngs
luciasånger, Dagny var ju den som höll i
det sångliga. Synd bara att man inte kan
dra ut på en sådan här högtidsstund
länge. Så Lucia tog med sig sin
uppvaktning och gick ut igen. Men
innan dess hade Stig Nordfeldt hängt
Luciasmycket om Josefines hals. Det är
den vackra Skogsstjärnan, Värmlands
landskapsblomma.
Nu var vi alla hungriga. Vår kocka
hade denna gång tillagat laxfilé med
vitvinssås, pressad potatis, sallad, bröd
och smör. Samt kaffe och kaka. Allt
smakade superbt. Till kaffet hade vi
dragit oss tillbaka till de sköna
soffgrupperna, och där pratades det glatt
som vanligt.
VF:s present till gästerna var i år
smyckade pepparkaksgranar, som Ingrid
hade bakat. Det tackar vi henne för och
även alla andra som ser till att en fest
blir trevlig. Allt trevligt har en ände.
Även denna kväll.
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Föreningens ekonomi 2010
Resultaträkning
Intäkter:
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter
Gåvor till föreningen
Uthyrning stugan
Övriga intäkter
Övriga bidrag
Summa intäkter

Balansräkning den 1 januari 2010

Kostnader:

Tillgångar
Kassa
934:83
Handkassa stugfogden
602:66
Plusgiro
1.990:45
Länsförsäkringar
25.303:74
Länsförsäkringar
17.996:43
Märken och medaljer
5.000:Inventarier
1:Övriga kortfristiga fordringar
0:Summa tillgångar
51.829:11

Stugan Farstanäset
Arrende
Elkostnader
Försäkringskostnader
Underhåll
Summa stugan

1.398:1.168:2.484:1.951:7.001:-

Skulder och eget kapital
Skulder:
Övriga kortfr skulder
Förtida deltag avgifter
Förutb medlemsavg
Summa skulder

5.845:3.916:9.761:-

Eget kapital:
Stugfonden
Föreningens kapital
S:a skulder o eget kap

Tidningen Vi från Värmland
Tryck
Porto o distribution
Summa tidningen
Samkväm
Kostnader samkväm
Summa arrangemang
Föreningens administration
Omkostnader
Hemsidan
Gåvor
Summa
Summa kostnader
Resultat f avskrivningar
Avskrivningar
Räntor
Årets resultat

22.900:16.687:0:1.200:0:0:42.787:-

400:200:600:27.887:03
23.342:08
51.829:11

Balansräkning den 31 december 2010
14.014:14.014:-

Tillgångar:
Kassa
Handkassa stugfogden
Plusgiro
Förtida bet arrende
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar
Märken o medaljer
Inventarier
Summa tillgångar

6.782:239:2.542:9.563:40.339:2.448:0:169:65

0:1.831:49
3.155:45
1.189:25.402:88
18.066:94
5.000:1:54.646:76

Skulder och eget kapital
Skulder:
Förtida inbet medlemsavgifter
Summa skulder

2.617:65

800:800:-

Eget kapital:
Stugfonden
27.887:03
Föreningens kapital 1/1
23.342:08
Årets resultat
2.617:65
Föreningens kapital 31/12 25.959:73
S:a skulder o eget kap
54.646:76

2011 års medlemsavgift
Det är dags att betala 2011 års
medlemsavgift. Avgiften är oförändrad
200 kronor för huvudmedlem och 100
kronor för familjemedlem. Använd
bifogade inbetalningskort.
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ÅRSMÖTET 26 FEBRUARI 2011.
Plötsligt var vi i slutet av februari
denna långa, kalla och snörika vinter
och det var dags för vårt årsmöte.
Medlemsantalet minskar. I år var det 8
personer som lämnat oss sedan förra
årsmötet. Vi hedrade dem med en tyst
minut. 23 medlemmar hade infunnit sig.
Årsmötesförhandlingarna gick som
vanligt undan utan några större
diskussioner. Barbro Branting som varit
kassör i 15 år avtackades med presentkort och blommor. Som ett ytterligare
tack för det arbete hon nedlagt för
föreningen utsågs hon till hedersledamot.
Till Barbros
ersättare som kassör
valdes Veikko Enehage. Årsmötet beslutade om en stadgeändring som innebär
att styrelsen utgörs av fem ledamöter
ordförande, v ordförande, sekreterare,
kassör och ytterligare en ledamot. Övriga
funktioner, som festkommitté, stugfogde,
redaktör mm utses av styrelsen.
Så återstod den lekamliga delen och
som vanligt fick vi njuta av Anne
Christine Lindquists goda mat, fläskfilé
med hasselbackspotatis, svampsås och
grönsaker samt smör och bröd.
Som vanligt bänkade vi oss i
sittgrupperna och fick kaffe med rulltårta och gorån. Stig hade förberett ett
kort till alla som p.g.a sjukdom inte
kunde vara med oss. Vi skrev alla våra
namn på korten som en hälsning från
årsmötet.
Den obligatoriska fotograferingen avslutade kvällen. Förr brukade vi avsluta
med lite dans, men åldern på oss gör att
vi slutat med detta. Vi tackade och
kramade varann i stället och så skildes
vi åt. Tack Ingrid och Gudrun för allt
arbete ni lagt ner.
Helmy Friberg
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Stugan

Vi Gratulerar
14/4 Carl Erik Clarin

90 år

15/5 Maj Britt Persson 80 år
9/6 Gerd Gustavsson

70 år

29/6 Gunnar Gustafsson 85 år
Arbetsdag i stugan fredagen den 8 april
klockan 10.00. Vi skall städa såväl inom
som utomhus inför Valborg. Välkomna
hälsar stug- och festkommittén.

TACK
till alla medlemmar i föreningen för
telegram på min 75 årsdag.
Varma hälsningar
Viola Hellström
Ett HJÄRTLIGT TACK
för gåvan jag fick på min 80-årsdag.
Helmy

Ordförande Leila Sedvall
E-post Ib.sedvall@gmail.com
WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida
Besök gärna vår hemsida

BOULEVARDTEATERN ger

www.varmlandsforeningen.se

Föreställningen om GUD
av Göran Tunström.
Vårens spelningar
10, 17, 31 mars kl 10 + 19
7, 14, 28 april kl 10 + 19
5, 12 maj kl 10 + 19

här kan du läsa mer om föreningen,
kommande program och de senaste
numren
av
tidningen
”Vi
från
Värmland”.

Kontakta Helmy för mer information

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård
af Segerstad telefon 796 97 99.
E-post christer@ugglan4.se
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm

Tranafton
Lördagen den 26 mars klockan 13.00 i stugan
Som vanligt kommer våfflor med grädde och sylt att serveras till
ett pris av 50 kronor, som betalas på plats.
Anmälan till Ingrid tel 37 08 64 eller Gudrun tel 37 85 53
senast den 19 mars.

Valborg
Lördagen den 30 april klockan 18.00 firar vi Valborg
i stugan med ärtsoppa och punsch.
Avgiften 60 kronor med punsch och 40 kronor utan,
betalas på plats.
Anmälan till Ingrid tel 37 08 64 eller Gudrun tel 37 85 53
senast den 18 april.

Reservera den 21 maj klockan 15.00 för Värmlandsföreningens
dag och föreningsmöte samt pingstdagen den 12 juni för
friluftsgudstjänst. Dagarna är preliminära, se nästa nummer.
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