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Lucia år 2013

UPPROP
Värmlandsföreningen är med sina 75
år en förening som klarat av många
påfrestningar under årens lopp. Men
frågan är hur vi nu skall klara oss med
ett sviktande medlemsunderlag. Trots att
vi i fjol fick ett välbehövligt tillskott av
unga medlemmar är totala antalet
endast 120 varav 20 familjemedlemmar.
De fasta kostnaderna: för stugan
10.000, för tidningen 9.000 och för
föreningens administration 5.000, täcks
knappt av medlemsavgifterna. På sidan
6 kan du se mer om vår ekonomiska
situation.
Vi kan förbättra ekonomin antingen
genom att höja medlemsavgiften eller
rekrytera flera medlemmar. Det mest
sympatiska är givetvis det senare. Att bli
fler medlemmar som delar på kostnaden
är därför vår arbetshypotes.
Detta upprop skall ses som upptakten
till en medlemsvärvningskampanj som
startar omgående. Du som är medlem
hjälp oss så vi bli fler. Visst finns det
nån i din närhet som är värmlänning
och som sympatiserar med vår ide att
samla värmlänningar i förskingringen.
Övertyga dem om glädjen att möta
landsmän, speciellt under sommarhalvåret i egen stuga på Farstanäset bland
liljekonvalj och fågelsång. Eller Du! Ge
bort ett medlemskap som gåva till någon
du vill se som medlem. Använd det
inbetalningskort som bifogas denna
tidning
I jämförelse med Wermländska
Sällskapet med sina 200 år på nacken
och över 800 medlemmar får vi väl
betraktas som den fattige kusinen från
landet. Men man kan vara medlem i
båda föreningarna. Vi är rätt många som
är det idag. Jag hoppas det finns
medlemmar även i Sällskapet som kan
glädjas åt dubbelt medlemskap. Vår
ende
hedersmedlem
och
tidigare
ordförande i Sällskapet, Erik Bengtsson,
är ett bra exempel på detta.
Sven Olof Quist
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LUCIAFESTEN
Tack alla - ingen nämnd och ingen
glömd - som ställde upp både före festen
med planering och allt som skulle
beställas och handlas in, och efteråt med
avdukning, diskning, kaffekokning och
allt som hör till så att en fest kan
genomföras.

Nu har det åter varit dags att fira årets
Lucia i vår fina lokal i Vällingby. I år blev
det ett litet annorlunda upplägg eftersom
vännen Stig Nordfeldt inte längre var
med i planeringen av Lucia. Men vi har
hållit på traditionen och det blev ett
mycket vackert och stilfullt Luciatåg av
vårt tillskott av yngre medlemmar, vilka
sjöng proffsigt i olika stämmor. Lucia
hade med sig fyra tärnor och två
stjärngossar. Det har vi inte varit vana
vid de senaste åren.

Wiola Larsson

Men vi skall inte gå händelserna i förväg.
Som vanligt samlades vi vid 16-tiden för
lite glögg och minglande. Vi var nära 40
personer och redan på detta stadium
kom sorlandet igång. Precis som vanligt.
Efter en stund fick vi veta att det var
dags att sätta sig till bords och njuta av
en sallad med bröd, därefter porterstek
med grönsaker och Hasselbackspotatis. I
en liten lucka mellan varmrätten och
desserten, som visade sig vara cheesecake, berättade en av våra nya
medlemmar - Peter Gerlach - om hur
legenden om Lucia har uppstått. Det är
alltid lika fängslande att höra om hur
barbariska människorna har varit under
århundradena.
Mätta och belåtna reste sig alla för att
dricka kaffe med rullrån i sofforna och
vänta på Luciatåget. Lucia hette i år
Maija Zusmanis och som det alltid skall
vara, så fumlade ordförande Christer
med låset till Luciasmycket. Det är alltid
lika spännande att se om det skall
lyckas, eller om hjälp skall tillkallas. Och
visst behövdes det viss hjälp även i år.
Så småningom började gästerna tala om
att bryta upp, och då var det dags att
sjunga Värmlandsvisan. Sedan avslutades festen med att vi alla ställde oss i en
ring med ett ljus i handen och sjöng `Nu
tändas tusen juleljus` och önskade
varandra en riktigt
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.
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Med färre medlemmar och stigande
medelålder är det inte enkelt att fylla
uppkomna vakanser i styrelsen. Vid
årsmötet uppstod vakanser för vice
ordförande, sekreterare och en suppleant. Förhoppningen är att vi skall kunna
fylla luckorna under sommarens olika
aktiviteter.
Efter årsmötesförhandlingarna samlades deltagarna vid ett långbord. AnnChristine Lindquist hade som vanligt
lagat maten.
Då vår tänkte underhållare drabbats
av sjukdom fick vi i stället lyssna till
Birger Swahn som med bravur läste
valda stycken ur boken ”Näfverspel i
värmlandsskogen” tå Anners i Raijkula
pseudonym för Anders Gustaf Hedenskog född i Krokebol 1873 och död i
Arvika 1941. Grundare av Västra
Värmlands
Fornminnesförening
och
Såguddens intendent från starten1904
till sin död 1941.

Årsmötet
Tjugofyra medlemmar mötte upp vid
föreningens årsmöte den 15 februari i
HSB-lokalen i Vällingby. Verksamheten
och ekonomin under det gångna året
behandlades. Lägre medlemsantal ger
försämrade ekonomiska förutsättningar.
Detta gör att vi nu måste aktivera oss i
medlemsvärvningskampanj,
se
även
sidan 2.
Medlemsavgifterna förblir oförändrade, 200 kronor per år. För familjemedlemmar 100 kronor per år. I stället
för en höjning av medlemsavgifterna
föreslogs att uppmana medlemmarna att
ge ett frivilligt bidrag utöver den
fastställda avgiften. OBS att bidraget är
helt frivilligt. Inbetalningskortet för årets
medlemsavgift kommer att utformas så
att det framgår vad som är bidrag och
avgift.
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Föreningens ekonomi 2013
Resultaträkning

Balansräkning den 1 januari 2013

Intäkter:
Medlemsavgifter
Dito föregående år
Deltagaravgifter
Jubileumsintäkter
Gåvor till föreningen
Uthyrning stugan
Övriga intäkter
Summa intäkter

Tillgångar
Kassa
9.687:49
Plusgiro
2.743:28
Länsförsäkringar
26.194:06
Länsförsäkringar
18.629:64
Märken och medaljer
5.000:Inventarier
1:Övriga kortfristiga fordringar
611:Summa tillgångar
62.866:47

20.850:2.800:16.839:16.963:500:200:230:58.382:-

Kostnader:
Stugan Farstanäset
Arrende
Elkostnader
Försäkringskostnader
Underhåll
Summa stugan
Tidningen Vi från Värmland
Tryck
Porto o distribution
Summa tidningen

4.900:50
1.436:2.491:521:9.348:50
6.385:83
4.858:63
11.244:46

Skulder och eget kapital
Skulder:
Övriga kortfr skulder
Förtida deltag avgifter
Förutb medlemsavg
Summa skulder
Eget kapital:
Stugfonden
Jubileumsfonden
Föreningens kapital
S:a skulder o eget kap

0:200:200:27.887:03
4.990:29.789:44
62.866:47

Balansräkning den 31 december 2013
Samkväm
Kostnader samkväm
75 års jubileum
Summa arrangemang
Föreningens administration
Omkostnader
Hemsidan
Gåvor
Summa
Summa kostnader
Resultat f avskrivningar
Avskrivningar
Räntor
Årets resultat

15.036:30
17.317:32.353:30
3.031:50
298:75
5.076:8.406:25
61.352:51
-2.970:51
-4.999:272:22
-7.697:29

2014 års medlemsavgift
Det är dags att betala 2014 års
medlemsavgift. Avgiften är oförändrad
200 kronor för huvudmedlem och 100
kronor för familjemedlem. Använd
bifogade inbetalningskort.

Tillgångar:
Kassa
Plusgiro
Länsförsäkringar
Märken o medaljer
Inventarier
Summa tillgångar

474:21.862:32
28.901:86
1:1:51.240:18

Skulder och eget kapital
Skulder:
Upplupna kostnader
241:Förtida inbet medlemsavgifter 1.020:Summa skulder
1.261:Eget kapital:
Stugfonden
27.887:03
Föreningens kapital 1/1
29.789:44
Årets resultat
-7.697:29
Föreningens kapital 31/12 22.092:15
S:a skulder o eget kap
51.240:18

Vi Gratulerar

Kalendarium för år 2014

Gunnel Eklund 75 år den 22 april
Sven Olof Adolfsson 80 år den 26 april
Maj Britt Persson 85 år den 21 juni

Våffeldag i stugan söndagen 23 mars
Valborgsfirande i stugan 30 april 2014
Föreningens vårmöte och Värmlandsföreningens dag 31 maj 2014, i stugan
Föreningens höstmöte 7 september 2014
i stugan

Vi hälsar ny medlem välkommen

Luciafirande Vällingby
2014 i Vällingby

Louise Larsson, Stockholm
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december

Jourdagar i Stugan

Stugan

Preliminära dagar:
18 maj
15 juni
20 juli
Tänk på att du som medlem kan åka till
stugan när du vill. Ta med en kopp kaffe
och njut av lugnet. Du har alltid tillgång
till trädgårdsmöblerna vi stugan.

Arbetsdag i stugan
Söndagen den 27 april är det arbetsdag i
Stugan med början kl.10.00. Helmy och
Hasse bjuder på köttsoppa och smörgås.
Kaffe.

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

Stug- och festkommitté:
Christer Hård af ..
Gudrun Odelius
Erling Sundström
Ingrid Thorén
Wiola Larsson

Vår hemsida

08-796 9799
08-37 85 53
073-971 1192
08-37 08 64
08-36 53 88

Besök gärna vår hemsida
www.varmlandsforeningen.se
här kan du läsa mer om föreningen,
kommande program och de senaste
numren av ”Vi från Värmland”.
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

Våffeldag
Söndagen den 23 mars klockan 11.00 – 14.00
serveras våfflor med grädde och sylt samt kaffe i Stugan.
Kostnad 50 kr. Betalas på plats. Ingen föranmälan.

Valborgsfirande
Onsdagen den 30 april klockan 18.00
firar vi Valborg i Stugan. Som vanligt serveras ärtsoppa med
eller utan punsch samt bröd, smör och ost. Kaka till kaffet.
.
Avgift 75 kronor med punsch, 55 kronor utan punsch sätts in
på föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan senast den 23 april till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88

Föreningens vårmöte och
Värmlandsföreningens dag
Lördagen den 31 maj klockan 15.00 i Stugan.
Det bjuds på festlandgång och kaffe till ett pris av 120 kronor.
Medtag egen dricka
Avgiften sätts in på föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan senast den 24 maj till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88

Föreningens höstmöte
Reservera söndagen den 7 september klockan 16.00
För föreningens höstmöte i Stugan

8

