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Årsmötet den 4 maj 2013

Redaktören har ordet

Vi från Värmland

Årsmötet avhölls den 4 maj i Vällingby
med 26 medlemmar närvarande.
Gunnar Brickner hälsade välkommen
och förrättade parentation över de 8
medlemmar som avlidit sen föregående
årsmöte. Ett så stort medlemstapp
märks
i
en
förening
med
140
medlemmar. Så mycket mer glädjande
har det varit med 18 nya medlemmar
hitintills i år. 14 av dessa medlemmar är
ungdomar födda 1983-1992 i huvudsak
från Karlstad men numera arbetande/studerande i huvudstaden.
När vi i år firar 75 år erinrar vi oss att
det var så vår förening växte sig stor
under och strax efter andra världskriget.
Det var i Stockholm arbetsmöjligheterna
fanns och det var dit man sökte sig. När
man väl var i Stockholm saknade man
Värmland och värmländska traditioner
varför man sökte sig till likasinnade. Så
diskuterade man 1938 möjligheterna att
bilda en verkligt god värmländsk ungdomsförening.
När dagens ungdomar resonerade om
samma sak behövde man inte bilda en
ny förening - en sådan fanns redan.
Ungdomarna - om vi nu får kalla dem
så - blev också invalda i den nya styrelsen som kommer att ledas av nygamle
Christer Hård af Segerstad.
Christer var ordförande från 1986 till
1993 då Stig Nordfeldt tillträdde. Nu
fortsätter Christer – efter ett 20 årigt
uppehåll - sin gärning som ordförande.
Till ny vice ordförande valdes Annica
Carlander som är taleskvinna för ungdomarna.
Till sekreterare omvaldes Maja-Lisa
Lindkvist. Till kassör och redaktör valdes
undertecknad. Wiola Larsson, medlemsansvarig och föreningens allt i allo,
valdes som ledamot av styrelsen.
Suppleanter blev Ingrid Thorén omval
och Johan Danielsson nyval.

Ordförande:
Christer Hård af Segerstad
Tel. 08-796 9799
Vice ordförande:
Annica Carlander
Tel. 070-568 5746
Sekreterare:
Maja-Lisa Lindkvist-Ullström
Tel. 08 – 716 67 30
Kassör och redaktör:
Sven Olof Quist
Tel. 08-745 1851
Ledamot:
Wiola Larsson
Tel. 08-36 53 88
Stug- och festkommitté:
Christer Hård af …
08-796 9799
Isabella Lundgren
070-337 6124
Gudrun Odelius
08-37 85 53
Erling Sundström
073-971 1192
Ingrid Thorén
08-37 08 64
Wiola Larsson
08-36 53 88
Föreningens adress:
Värmlandsföreningen i Stockholm
c/o Christer Hård af Segerstad
Villagatan 23
114 32 Stockholm
www.varmlandsforeningen.se
Föreningens plusgiro:
15 80 11-7
Årsavgift:
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Familjemedlem
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Ansvarig utgivare:
Christer Hård af Segerstad
Material till tidningen kan lämnas via Epost s.o.quist@telia.com eller med post
Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.
Manusstopp för nr 4 är den 30 augusti.

Sven Olof Quist
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Värmlandsföreningen
i Stockholm 75 år.

Inbjudan till
Jubileumsfirande

Vi räknar vår förenings födelse till den
10 februari 1938 då uppropet att bilda
en verkligt god värmländsk ungdomsförening gick ut. Ordalydelsen får mig
att tänka på att det då måste ha funnits
en mindre god värmländsk förening
tidigare. Och så var det.
Redan i januari 1908 samlades 300
värmlänningar på Högloftet på Skansen
varvid man enhälligt beslöt bilda
Värmlandsföreningen. Entusiasmen var
stor, men räckte inte till. Verksamheten
ebbade ut efter två år.
Arvtagare blev en ny förening kallad
Värmländska Ungdomsgillet som kom
att träffades under enklare förhållanden.
Motsättningar uppstod och så bildades
vår förening som alternativ. Under en
period fanns det två föreningar men vår
förening visade sig då vara livskraftigast.
År 1949 uppnåddes den högsta
medlemssiffran 1058 medlemmar.
I dag är medlemssiffran betydligt blygsammare.

Värmlandsföreningens styrelse
inbjuder
härmed
föreningens
medlemmar att tillsammans fira
föreningens 75 åriga verksamhet
den 17 augusti, klockan 16.00.
Inbjudna är också Wermländska
Sällskapet och Wermlands Gille i
Uppsala, som är våra närmaste
kusiner.
Plats för firandet blir HSBlokalen Ångermannagatan 180 i
Vällingby.
Menyn består av:
Förrätt: Laxbakelse
Varmrätt: Helstekt oxfile
Dessert: Fruktsallad
Övriga programpunkter kommer
som en överraskning.
Allt detta till ett subventionerat
pris av 250 kronor per medlem.
Anmälan till Gudrun eller Wiola
senast den 3 augusti.

Medlemmar ……….. 110
Familjemedlemmar……20
Hedersmedlemmar……. 1
Hedersledamöter…………5
Kören och VIK 47………. 4
I jämförelse med giganten på området,
Värmländska Sällskapet, är vi på många
sätt den fattige kusinen från landet.
Sällskapet med sina 800 medlemmar
och snart 200 år på nacken har
resurser, som Tage Erlander skulle ha
sagt, som vi inte kommer i närheten av.
Många av våra medlemmar, är också
medlemmar i Sällskapet.
Även på annat sätt finns kontakter
med Sällskapet. Den enda Hedersmedlemmen vi har är förre ordföranden i
Sällskapet, Erik Bengtsson, som med
intresse följer vår verksamhet, det visade
han inte minst vid Stig Nordfeldts
bortgång.

Föreningsmöte
Lördagen den 8 juni samlades 22
medlemmar till Värmlandsföreningens
dag och vårens föreningsmöte. Vädret
tillät att vi kunde njuta av en
lyxlandgång fram dukad vid långbord
utanför stugan. Till kaffet bjöd Gudrun
Odelius, som nyligen fyllt 80 år, på
gräddtårta.
När vi skildes åt sågs många plocka
med sig en bukett liljekonvaljer som i
stora mängder växer i backarna runt
stugan.
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ÅRSMÖTET DEN 4/5 2013
Så har föreningens årsmöte, efter en
del förseningar, blivit av. Det blev ett
annorlunda årsmöte på grund av Stig
Nordfeldts bortgång. Han var ju en
självklar medelpunkt vid alla våra möten
och han förberedde mycket själv som vi
andra slapp att tänka på. Sådant märks
när förutsättningarna förändras.
Nu blev det i alla fall ett årsmöte - 26
personer var närvarande - några färre än
vad vi brukar vara, men alla punkter
gicks igenom och vi har en ny styrelse.
Hur den ser ut redovisas på annan plats
i denna tidning.
Några ledamöter avgick ur gamla
styrelsen, Gunnar Brickner, Veikko
Enehage och Gerd Gustafsson. De
avtackades med blommor.
Vi har också fått ett antal nya
medlemmar, två av dem var närvarande,
syskonen Annika Carlander och Johan
Danielsson. De kommer att ingå i den
nya styrelsen.
Vi hade också trevlig underhållning
under middagen, en trubadur vid namn
Niklas Strand, så det blev god stämning.
Det är det ju i och för sig alltid när vi
träffas, vare sig det är i Stugan eller på
annat håll och maten var som vanligt
vällagad och god, den här gången i form
av buffé.
Vi ses i Stugan i sommar, eller hur?

En liten men tapper församling

Trubaduren Niklas Strand underhåller

Wiola Larsson

Veikko avtackas för sin tid som kassör,
Gunnar Brickner som v ordförande och
Gerd Gustafsson som suppleant.

Presidiet med Christer och Maja-Lisa
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Nyvalde ordföranden Christer Hård af
Segerstad. Christer har tidigare varit
ordförande i föreningen åren 1986-1993.
Nu är han alltså tillbaka efter nästan 20
år då Stig var ordförande.

Maja-Lisa Lindkvist omvaldes som
sekreterare

Annica Carlander nyvald vice
ordförande. Annica representerar den
ungdomsgrupp av nya medlemmar som
vi kunde skriva in i föreningen i början
av året.
Wiola Larsson nyvald styrelseledamot
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Kalkduk
Vid sin bortgång arbetade Stig
Nordfeldt med ett knypplingsarbete
tänkt som en gåva till Sofia kyrka, där
Stig varit engagerad på många sätt,
bland annat som kyrkvärd.
Nu har kalkduken färdigställts och
kommer att tas emot av Sofia kyrka
preliminärt söndagen den 1 september.

Ingrid Thorén omvaldes som suppleant i
styrelsen.

Till stugan på Farstanäset
Nu är det sommar nu skiner sola
Nu är det grönska och vackert vär
Vi har en trivsam plats här på jola
Störs ej av bomber eller gevär
Hej duli hej duli da, hej duli hej duli da
Festligt och trevligt skall vi här ha.
Johan Danielsson nyvald som
styrelsesuppleant

Helmy Friberg
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Medlemsavgiften 2013
Vi Gratulerar
Kerstin Stiller
Erik Bengtsson
Ingemar Arvidsson
Birgitta Flenning

Medlemsavgiften för 2014 fastställdes
av årsmötet i maj. Avgiften är oförändrad
200 kronor per år samt 100 kronor för
familjemedlem.
Några
medlemmar
resterar
med
avgiften för år 2013 och faktiskt några
medlemmar även för år 2012. Enligt
stadgarna skall avgiften vara betald den
30 april. Om avgift saknas vid årsskiftet
skall medlemmen anses ha utgått.
Inbetalningskort medföljer som regel
med nummer 2 av tidningen. Då inbetalningskortet finns tryckt på baksidan av
det adressblad som alltid finns i det
plastade omslaget för tidningen kan man
kanske missa inbetalningskortet.
Separat kommer vi att skicka ut en
påminnelse om avgifter som saknas. Om
du får ett sådant brev och tror dig veta
att du har betalat, återsänd då kravet
med en förklaring så skall vi rätta felet.
Om du vill diskutera medlemskapet på
annat sätt ta då kontakt med Wiola
Larsson som är ansvarig för medlemsregistret.

10 juli 80 år
14 juli 85 år
29 juli 85 år
6 september 80 år

Nya medlemmar
Lena Eller, Vendelsö
Lisbet Jonsson, Spånga
Agneta Holgersson, Huddinge

Dödsfall
Birger Björnberg 20 maj 2013

Tack
Hjärtligt
tack
för
att
jag
ihågkommen på min 90 årsdag!

blev

Med vänlig hälsning
Margaretha Bäckman

Jour- och städdagar i stugan
Vår hemsida

Joursöndagar i stugan i sommar är:
30 juni, 14 juli, 28 juli, 11 augusti.

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

Extra arbetsdag i stugan den 29 juni
klockan 10 – 16. Många armar behövs.
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm

Vi firar föreningens
75 år med en jubileumsfestlighet i
HSB lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby
lördagen den 17 augusti klockan 16.00.
Bindande anmälan till Gudrun telefon 37 85 53 eller Wiola
telefon 36 53 88 senast den 3 augusti.
Avgiften, 250 kronor per person, sätts in på föreningens
plusgiro 15 80 11-7

Surströmmingsskiva i stugan
Söndagen den 25 augusti
Arrangör Helmy Friberg och Hasse Mönnig
Anmälan till Helmy telefon 36 60 22

FÖRENINGSMÖTE
Lördagen den 21 september klockan 13.00 i stugan.

Nävgröt med fläsk
Bindande anmälan till Gudrun telefon 37 85 53 eller Wiola
telefon 36 53 88 senast den 10 september.
Avgiften, 60 kronor per person , sätts in på föreningens
plusgiro 15 80 11-7
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