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Lucia med tärnor 2014

Redaktören har ordet
Årsmötet
Föreningens årsmöte samlade fjorton personer.
De antog med acklamation allt vad styrelsen sa.
Och beslutet gick ut till medlemsstockens
miljoner.
Ingen vet om de finner det dumt eller finner det
bra.
De har annat att göra och lägger sig inte i.
Detta är demokrati.
Den är fullkomligt laglig och alldeles klanderfri.
Alf Henrikson
skaldade dessa rader.
Vårt årsmöte, den 1 mars, samlade
visserligen 18 personer, som antog allt
vad styrelsen sa och härmed presenterar
vi besluten för medlemsstockens, inte
miljoner, men väl dryga 100 medlemmar.
Den ekonomiska redovisningen kan
man läsa om på sidan 6. Härav framgår
att den frivilliga medlemsavgiften som
många medlemmar betalat. Det är
fantastiskt, närmare 8.000 kronor. Vi tar
detta som ett tack, i första hand, till de
medlemmar som trots hög ålder kämpar
med att göra tillvaron en aning
drägligare för oss alla. I år har ytterligare
1.000 kronor inbetalats som gåvor till
föreningen. ETT STORT TACK.
Vid årsmötet, och när val av styrelseledamöter stod på dagordningen hamnade vi i samma läge som i fjol. Vi lyckas
inte fylla platserna utan får dras med två
vakanser som ordinarie och två suppleanter. Gunnar Brickner som valberedare har sökt att fylla de tomma
platserna, men inte heller han kan trolla
med fötterna.
Med detta nummer av tidningen följer
inbetalningskort för 2015 års medlemsavgift.
Många klagar på att det är svårt att få
tag på inbetalningskort för de som
använder gamla personkontosystemet.
Tryckeriet har lovat bilägga några
extra inbetalningskort i samma tidning.
Sven Olof Quist
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oss själva. Det brukar ju inte vara svårt i
VF, så det blev tid att umgås vid
kaffeborden tills några upptäckte att
tiden hade runnit i väg och det var dags
att åka hem. De flesta hade ju lång
resväg.
Kvällen
avslutades
med
Värmlandsvisan och önskan om en god
jul och ett gott nytt år.

LUCIAFESTEN 2014

Wiola Larsson

Vermlandskören
”Vi är för närvarande 21 medlemmar i
kören
samt
vår
dirigent
Roland
Forsberg” säger Leila Sedvall. ”Våra
sångövningar har vi varje torsdag mellan
kl 19.00-21.00 i en lokal som vi hyr på
Reimersholme”.
”Vi har nu startat upp den 15 januari
efter
julhelgerna.”
”Om
någon
i
Värmlandsföreningen är intresserad att
börja hos oss är ni hjärtligt välkomna”
fortsätter Leila. Tenorer är ju alltid en
bristvara i varje kör så hör av er i så fall
till Leila Sedvall eller Jerker Nordell för
närmare besked.
Körens senaste framträdande var på
Värmlandsföreningens
luciafest
i
Vällingby som var en trevlig samvaro.
Den 21 december hade kören
julkonsert i Rimbo kyrka tillsammans
med Rimbo kyrkokör där Kungliga
hovkapellet stod för musiken och Helena
Cocozza dirigerade samt ansvarade för
konserten.
”Vi hoppas att våren blir aktiv och
givande för oss alla”, slutar Leila.

I år firade vi i VF Lucia på den riktiga
luciadagen den 13 december. Vi var inte
så många deltagare i år – men 25
personer hade i alla fall hittat ut till
Vällingby trots att det blev blixthalka på
eftermiddagen. Tur och skicklighet att
ingen av gästerna ramlade.
I år hade vi också Värmlandskören
som sjöng luciasånger och julsånger. Det
var ganska många år sedan de hade tid,
de är alltid fullbokade, men just i år var
luciadagen ledig. Det var ju tur för oss.
Det kändes som i gamla dagar när det
var fest. Då sjöng vår egen kör.
Men kören var inte det viktigaste. Det
var ju förstås Lucia med tärnor. Vår
förtjusande Lucia heter Amanda Wiberg
och hennes tärnor Lilian Wiberg och
Rebecka Wiberg och kompisen Stella.
Det var en riktig mysig stund och farfar
Christer var riktigt bra på att knäppa
halsbandet runt Lucias hals. Det var
nog inte första gången. Även de små
tärnorna fick en present.

Mannen från Hökarängen
suckade stilla och sa:

Ingen fest i VF utan mat. Vår matfixare
Anne-Christin
hade
trollat
fram
porterstek med sås och Hasselbackspotatis och fruktsallad till dessert. Sedan
till kaffet hade Anneliese bakat tårtor
som smälte i munnen.

”Min fru äter skorpor i sängen.
Annars är allting bra.”
Alf Henriksson

Vid den tiden hade Lucia med tärnor
och föräldrar lämnat oss så vi fick roa
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När val av styrelse behandlades förklarade Gunnar Brickner från valberedningen svårigheterna att fylla luckorna med namn.
Det blev omval på ordförande- och
kassörsposten och nyval av AnneLiese
som sekreterare. Så långt allt väl, men
övriga poster, två ordinarie och två
suppleanter, förklarades vakanta.
Wiola Larsson, som ordinarie och
Ingrid Thorén som suppleant har en
längre tid önskat att slippa omval. Detta
beviljades nu. Föreningen är båda ett
stort tack skyldig även om de fortsätter i
festkommittén. Och Wiola som ansvarig
för medlemsmatrikeln.
Efter årsmötesförhandlingarna samlades deltagarna vid ett dukat långbord.
Maten serverades av Easy Catering som
vi vant oss vid att anlita. Ingrid svarade
för bordsdekorationen. Nytt för året var
att gästerna åt upp större delen av
dekorationen!
För
underhållningen
svarade Edlunda spelemän.

Årsmötet
Söndagen den 1 mars var det dags för
årsmöte. 18 medlemmar mötte upp.
Ordförande undrade, hur få kan man
vara på ett möte för att räknas som ett
godkänt antal. Alf Henriksson på sin tid
ansåg att åtminstone 14 personer anses
som fullkomligt lagligt och alldeles
klanderfritt. Vi får väl nöja oss med hans
förklaring tillsvidare.
Ordinarie ordförande Christer valdes
till mötesordförande och AnneLiese till
sekreterare.
Tre medlemmar hade avlidit under året
Märta Strandberg, Sven Edvardsson och
Gerd Fransson.
Verksamhetsberättelsen
och
den
ekonomiska berättelsen behandlades.
Efter godkännande beslöt mötet på
förslag av revisorn om ansvarsfrihet för
styrelsen.
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Brunskog - de gamle berättar

Livets gang

I boken ”Brunskog – de gamle berättar
del 2” återges Olof Olsson i Finnebäck
dagböcker. Dagböckerna omfattar tiden
1863 – 1922. Själv använde han inte
ordet dagbok utan i stället ”Minnesbok”.
Han skriver ner det som var av vikt
och betydelse för honom och familjen,
det som behövde minnas. Väderleken var
för bonden livsviktig och därför värt att
antecknas. Och antecknat blev det,
inkomster och utgifter, sådd och skörd,
nyodling och dagsverken, familje- och
släktförhållanden. Han följer allt som
händer i byn, roten och socknen.
Kungahuset här och i andra länder.
Av 117 dagböcker blev det en bok. Vi
återger några axplock.

Äntligen ble dä en tocken där kväll
en tocken där kväll te slut
när en helt enkelt kunn sätt sä ut
släpp sviing för elling å spjäll
Men hann du å se, när björka slog ut
-såg du när ongan vax opp?
Arbet då fanns å stark va din kropp
å nu ä din sammer slut
En dag va du gammal, björka va gul
å dett ljus va sotit å bränt
å hösten den kom, dä va redan advent
å snart va dä nästan jul
Da smyger e fin litta hann
in utti näven min
-Morfar, kom, kom vi går in
Tocken va kväl`n iblann

1865 juni 1, var mycket stark storm med
stora snödrivor. Det var så kallt så att
årets ömtåliga gröda frös på många
ställen.
1865 juni 2, for de till häktet med
kyrkoherden i Silbodal. Hans straff
spörjes framdeles.
1865 juli 1, sköt Johannes i Lycka i
Årnäs sig fördärv.
1865 juli 2, nedbrann Carlstad alldeles i
grunden utom Hypotekshuset, skolan,
lasarettet och häktet. Allt det andra
brann. En stor hämde-Dom över dem.
1865 aug 2, Natten till 2 augusti var ett
förfärligt åskdunder och förfärligt regn,
så att en kunde tro att det skulle bli
stor förödelse. Gud bevare oss för den
Allsmäktiges straff.
1865 nov 25. hängde kyrkoherden
Lindbäck sig uti Carlstad häkte.

Gunnar Ehne 1921-2005
I ”Natta va full å stjärner”

Vi från Värmland
Vår tidning ”Vi från Värmland”, som
du just nu läser, går ut i en gratisupplaga till Värmlandsgillen och Sällskap
runt om i landet. Från Malmö i söder till
Umeå i norr. Som framgår av denna
tidning är vår ekonomi inte sådan att vi
kan fortsätta med gratis distribution hur
gärna vi än vill detta. Att ena stunden
vädja till medlemmarna om frivilliga
bidrag och andra stunden fortsätta med
gratisdistribution av tidningen går inte.
Från och med nästa nummer upphör
därför gratisdistributionen. Om intresse
finns för fortsatt distribution måste vi ta
en avgift motsvarande självkostnaden,
100 kronor per år. Sätt i så fall in
avgiften på vårt plusgiro 15 80 11-7.
Ange ”Avgift för Vi från Värmland på
talongen.”

Anm. Silbodalsprästen Anders Lindbäck,
f.1803, dömd för mord, hade blandat
arsenik i nattvardsvin. Dömd att mista
livet genom halshuggning. Död genom
självmord 25/11 1865.

5

Föreningens ekonomi 2014
Resultaträkning

Balansräkning den 1 januari 2014

Intäkter:
Medlemsavgifter
Dito frivillig del
Deltagaravgifter
Gåvor till föreningen
Uthyrning stugan
Övriga intäkter
Summa intäkter

Tillgångar
Kassa
474:Plusgiro
21.862:32
Länsförsäkringar
0:Länsförsäkringar
28.901:86
Märken och medaljer
1:Inventarier
1:Övriga kortfristiga fordringar
0:Summa tillgångar
51.240:18

19.400:7.591:17.019:0:200:50:44.260:-

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

4.897:1.403:2.491:0:8.791:-

Summa arrangemang

17.231:05

Årets resultat

241:1.020:1.261:27.887:03
0:22.092:15
51.240:18

Balansräkning den 31 december 2014
17.231:05

Summa kostnader
Resultat f avskrivningar
Avskrivningar
Räntor

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

8.014:11
3.331:11.345:11

Samkväm
Kostnader samkväm

Föreningens administration
Omkostnader
Hemsidan
Gåvor
Summa

Skulder och eget kapital
Skulder:
Övriga kortfristiga skulder:
Förtida deltag avgifter
Förutbetald medlemsavgift
Summa skulder

Tillgångar:
Kassa
Plusgiro
Länsförsäkringar
Märken o medaljer
Inventarier
Övr kortfristiga fordringar
Summa tillgångar

2.450:50
343:75
290:3.084:25

1.017:26.192:91
28.961:29
1:1:150:56.323:20

Skulder och eget kapital
Skulder:
Upplupna kostnader
1.476:Förtida inbet medlemsavgifter 800:Summa skulder
2.276:-

40.451:41
3.808:59
0:59:43
3.868:02

Eget kapital:
Stugfonden
28.087:03
Föreningens kapital 1/1
22.092:15
Årets resultat
3.868:02
Föreningens kapital 31/12 25.960:17
S:a skulder o eget kap
56.323:20

2015 års medlemsavgift
Det är dags att betala 2015 års
medlemsavgift. Avgiften är oförändrad
200 kronor för huvudmedlem och 100
kronor för familjemedlem. Använd
bifogade inbetalningskort.
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Kalendarium för år 2015
(preliminära datum)

Vi Gratulerar
Jan Erik Gevert

Valborgsfirande i stugan 30 april

75 år 24 april

Inga Maja Jonasson 85 år

29 april

Karl Jonasson

12 juni

90 år

Föreningens vårmöte och Värmlandsföreningens dag 7 juni, i stugan
Föreningens höstmöte 13 september
stugan

i

Luciafirande Vällingby 13 december i
Vällingby

Stugan

Jourdagar i Stugan
Sommarens jourdagar redovisas i nästa
nummer av tidningen. Vill du vara
jourvärd någon dag? Hör av dig till
festkommittén.

Arbetsdag i stugan
Söndagen den 26 april är det arbetsdag i
Stugan med början kl.10.00. Vi bjuder
på köttsoppa och smörgås. Kaffe.

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 vid stugan.

Avliden medlem

Kören

Gerd Fransson den 19 december.

Ordförande Jerker Nordell
E-post Vermlandskoren@outlook.com

Kontaktperson Leila Sedvall
E-post Ib.sedvall@gmail.com

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

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

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

Vår hemsida
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

Valborgsfirande
Torsdagen 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 100 kronor med punsch, 75 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
Söndagen den 7 juni klockan 15.00 i Stugan.
Det bjuds på festlandgång och kaffe till ett pris av 125 kronor.
Medtag egen dricka
Avgiften sätts in på föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan senast den 27 maj till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88

Föreningens höstmöte
Reservera söndagen den 13 september klockan 16.00
för föreningens höstmöte i Stugan
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