Nr 4

November

2016

Årgång 67

Värmlandsföreningen i Stockholm

______________________________________________________________________________________

Städdagen den 23 oktober 2016

Redaktören har ordet

Vi från Värmland

Vi brukar ibland citera en dikt från
Värmlands Folkblad. Den har rubriken
”Konstigt” och kan återkomma i varje
nummer av tidningen.
Det är mycket som är konstigt. Vi är
cirka hundra medlemmar, en av dessa har
varit Jan Kilian. Hans fru Britta Pärlebo är
huvudmedlem och Jan familjemedlem.
De har varit bosatta i Farsta. På senare
tid har de kanske inte varit de flitigaste
medlemmarna när det gäller medlemsaktiviteter. Jag ser namnen fladdra förbi
vid varje tidningsutgivning och tänker
man: ”lite konstigt namn på en medlem i
Värmlandsföreningen”. Men det stannar
vid det.
Så avlider Jan, 93 år gammal. Vi
uppmärksammas på detta av en nekrolog i
Dagens Nyheter. Här kunde vi läsa om
hans idrottsintresse speciellt 500 m
skridsko. Jan ansåg att han hade en chans
att bli en bra skridskolöpare och vid
olympiaden i S:t Morits 1948 var han en av
deltagarna.
Jan deltog även i Davos 1949 och efter
VM i Oslo samma år lyckades han hoppa av
den Ungerska truppen och fly till Sverige
där han kom att verka som ungdomsledare
och
som
rikstränare
för
skridskolandslaget. Det hade vi ingen
aning om.
Vad lär vi av detta? Av 100 medlem-mar
finns det minst 100 historier värda att
berättas, varför inte här i ”Vi från
Värmland”.
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Detta nummer av tidningen ”Vi från
Värmland”
är
det
sista
för
verksamhets-året 2016. Tack till alla
som gjort det möjligt att ännu ett år
bedriva verksamhet i föreningen.

2015 2016
200:- 200:100:- 100:-

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 1 är den 28 februari.

En riktigt God Jul
önskar vi alla medlemmar och
sympatisörer med förhoppning om ett

Gott Nytt År 2017.
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Städdag i stugan 23 oktober

På bilden syns Kalle uppe på trappan och
Erling nedanför. Christer tog kortet och
svarar för texten.

Det kom ett brev!
Hej!
Jag måste skriva och tacka er tre personer,
som
tog
er
ut
till
Stugan på arbetsdagen trots att det
regnade
mest
hela
dagen.
Inte
heller var det väl någon ide att kratta,
löven
har
ju
inte
kommit
ner
än.
Jag talade med Kalle i måndagskväll.
Han
hade
ju
varit
i
köket
och
bryggt kaffe. Han tyckte att det var
konstigt
det
låg
sopor
kvar
i
hinken och att det var vatten kvar i
vattenkokaren.
Vi som brukar vara i köket lämnar
aldrig sådant, men vi har vid några
tillfällen undrat över saker som inte borde
vara där.
Bland annat kan det ligga något som vi
vet inte var där när vi stängde Stugan
gången
innan.
Det
finns
ju
ett
antal nycklar utlämnade, och man måste
nog
tro
att
någon
har
varit
inne i Stugan utan att ha skrivit i
gästboken. Den är ju inte för att
kontrollera medlemmarna, utan för att
veta vad för verksamhet som har
varit i Stugan. Jag tycker att det är lite
olustigt,
och
jag
tror
inte
på att hustomten har varit framme.

Stugan är stängd!
Söndagen den 23 oktober var det så
dags för den sista begivenheten för året i
Stugan, nämligen arbetsdagen.
Läser man i stugans gästbok om vårens
arbetsdag i april, så var vädret då en smula
kyligt. Så var det nu på höstkanten också,
sådär +6 grader utomhus, men nu tillkom
också lite småregn. Med hjälp av ett par
rejäla vedklampar i kaminen lyckades vi få
upp värmen inomhus till någonstans
mellan 10 och 12 grader! Och Erlings
skaffning i form av en matig sallad värmde
naturligtvis också. Vår öppna dörr till en
stuga med rök ur skorstenen lockade ett
par vandrare som inte lyckats hitta något
lämpligt, och torrt ställe att äta sin
medhavda matsäck på. Nu fann man det i
form av en ”värmestuga”, som man sa.
Visst var de välkomna in!
Nu är vattnet
avstängt och trädgårdsmöblerna är i
förrådet. Återstår nu bara att rensa
hängrännorna, men det kan inte bli förrän
alla löv fällts från träden.

Wiola

Deltog den här gången gjorde Kalle,
Erling och Christer.
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Nöjda med dagen var det dags för
hemresa.

Höstmötet
Klipp ur ”Vi från Värmland”
Höstmötet samlade 18 medlemmar.
Inbjudna var också två representanter
för Farsta Hembygdsförening. Deras
ordförande blev tyvärr sjuk och kunde
därför inte medverka

Folkdanslaget bildades 1946 och den
första träningen hölls den 20 februari,
med Brith Bergström som instruktör.

Styrelsemedlemmen Hans Ahlgren
var dock närvarande och tacksam för
inbjudan. Hans nyfikenhet på vår
verksamhet på Farstanäset var inte att
ta miste på. Vi hoppas att han fick svar
på alla sina frågor.

Redan den 12 maj samma år hade
man sin första uppvisning. De första
åren hade folkdanslaget det pampiga
namnet
”Stockholms
Värmländska
Ungdomsförenings folkdanslag, F.A.
Dahlgrens minne”.

Höstmötet sammanföll även i år med
cykelloppet Velothon från Stockholm
via sex Södertörnkommuner och åter
till Stockholm.

Perioder har laget haft många
dansare och stora framgångar, där
emellan har nedläggning hotat. Men så
har man lyckats ta nya krafter och
locka till sig nya medlemmar. År 1986
är det 25-30 aktiva dansare. Under
1980 talet hade man utbyte med
Sandaringen i Sandefjord i Norge.

Vi befarade samma problem som vid
fjolårets möte. Men, frånsett en onödig
rundkörning i Farsta för att hitta en
bemannad övergång till Ågestabron,
verkade alla nöjda.
Efter
den
formella
mötesdagordningen var det dags att pröva på en
lyxlandgång. Vädret gjorde det möjligt
även till samtal utomhus vilket många
utnyttjade.

Till midsommarhelgen 1986 kom
Sandaringen till Stockholm för att dels
fira jubileet, dels för att uppleva en
äkta svensk midsommar..
Värmlandsföreningens Folkdanslag
bildades den 15 mars 1946. Sektionen
är numer vilande och någon verksamhet har inte förekommit sen 2001.

Arvika
Enligt Värmlands Folkblad ska det
aldrig mer svämma över i Arvika, när
dammen väl är byggd.

Medlemsavgiften

Den sjunde november 2016 stängs
sundet ett halvår, berättar Krichan
Wihlborg, arbetsledare.

Vi saknar fortfarande
ett antal
medlems-avgifter för år 2016. Du som
känner med dig att du inte betalt gör
det gärna nu. Är du osäker, ring eller
skriv till Wiola Larsson eller Sven Olof
Quist vars adress och telefonnummer
återfinns i denna tidning.

Där i sundet mellan Västra och Östra
Sund
ska
översvämningsskyddet
byggas. Klart senast våren 2018 och då
befria inre Arvika från för mycket
vatten.
-Stan blir en vinnare med tanke på
höga skadekostnader och klimatförändringar.
Mellan Västra och Östra Sund rör det
sig om 85 meter, en beställning av
Arvika kommun som berört folksjälen
på olika sätt, hamnat i miljödomstolen
och hunnit bli dubbelt så dyr från tanke
till handling. 120 miljoner kronor
jämfört med första beräkningen på 60
miljoner

Nyårsvesper i Storkyrkan
Wermländska Sällskapet arrangerar
traditionsenligt
Nyårsvesper,
söndagen den 15 januari klockan
16.00 i Storkyrkan, som en inledning
på jubileumsåret.
Samling vid Storkyrkan, Gamla Stan.
Även
Värmlandsföreningens
medlemmar är välkomna vid detta
tillfälle.

KONSTIT
Nog verkar dä konstit, stan Kristinehamn,
kanske ännu mer känd unner annet namn,
ha fått problem för att dä lukter
illa,
men dä finns mera som ingen tycks
gilla.

Medverkande
är
domprost
Hans
Ulfvebrand, Sällskapets ordförande
Nils Gunnar Billinger. Musik av Anders
Andersson mfl.

Di säjer att posera inte duger,
där frodes masker å där kläcks dä
floger.
ja feck en idè, som ja tyckte va ljus,
kommer kanske krypa frå ”asken
mä lus”?

Kyrkkaffe i Storkyrkosalen
Bindande anmälan till klubbmästaren
Hans A Olofsson senast måndagen
den 9 januari tel 070-511 14 17 eller
mail: hans.a.olofsson@gmail.com

L-E i VF
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Avlidna medlemmar
Jan Kilian har avlidit i en ålder av
93 år. Han föddes i Ungern 1922. Hans
far var skräddarmästare. På nära håll
fick Jan uppleva det andra världskriget,
och såväl den tyska som den sovjetiska
ockupationen av Budapest.
Det är dock som skridskoinstruktör i
Sverige vi kände honom bäst. Han
berättade ofta hur han som barn
hjälpte sin mor att skura golv genom
att ”åka skridskor” på skurtrasor över
golven. På detta sätt skaffade han sig
en god teknik och insåg snart att han
hade talang för hastighetsskridsko.
Han började träna och efter bara två
år slog han ungerskt rekord på 500
meter.

Föreningsaktuellt

KALLELSE
Föreningens årsmöte avhålles
söndagen den 26 februari 2017
klockan 15.00 i HSB-lokalen
Ångermannagatan 180 i Vällingby
Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast den 31
december 2016.
Gunnar Brickner utgör
valberedning. Nominering till de olika
posterna kan ske skriftligt eller
muntligt till Gunnar.

Saxat ur Dagens Nyheter familjesida.

Ingrid Godström Nilsson född i
Stockholm den 14 september 1924
avled den 24 september i en ålder av
92 år.

Kören
Vera Gustavsson född den 3

Ordförande Jerker Nordell
E-post Vermlandskoren@outlook.com

januari 1917 avled den 14 juni i en
ålder av 99 år.

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

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vi Gratulerar
Karl G Dahlbom……… 4 januari 95 år
Kitty Swahn…………. 21 januari 90 år
Stig Lundberg…………27 januari 90 år

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

Elisabeth Kjellander 20 februari 70
år
Christer Hård af Segerstad 4 mars 75
år
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm

Julbuffé
Söndagen den 4 december klockan 16.00.
I HSB lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby.
Var och en deltagare tar med sig en julklapp till ett värde av
max 50 kronor. Likaså medtages egen dricka.
Avgiften 250 kronor sätts in på vårt plusgirokonto 158011-7
Bindande anmälan senast den 24 november till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88
Julbuffén ersätter vårt traditionella Luciafirande.
Därav önskan att var och en tar med sig en julklapp.

Årsmöte
Söndagen den 26 februari klockan 15.00.
I HSB lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby
Egen dricka medtages
Avgiften 200 kronor sätts in på vårt plusgirokonto 158011-7
Bindande anmälan senast den 18 februari till
Gudrun tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88

