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Nytt hemifrå…

Vi gratulerar!
Rackstadsmuseet. Källa:Wikipedia.

Nygamla ”klabbelagårn”
öppnad på Rackstadmuseet
Rackstadmuseet har fått tillökning. En
ny lokal med flera användningsområden
binder ihop kulturområdet runt museet
och öppnar för helt nya kulturupplevelser.
På Gustaf Fjaestads och möbelsnickarna Bröderna Erikssons tid var ”klabbe
lagårn” en riktig lagård med djur. De
putsade väggarna var byggda av vedträn,
eller vedklabbar - därav namnet - och
lera. När den revs i samband med en
utbyggnad sparades mycket av materialet
i högar på tomten.
Böret Palm, eldsjälen bakom kulturverksamheten i granngården Nytomta,
gick bort 2016. I sitt testamente donerade hon 4,5 miljoner kronor till Rackstadmuseet. Hennes vilja var att pengarna skulle användas till en scen som kan
användas både inne och ute så att den
vackra parken kan användas som ”läktare” vid utomhusföreställningar.
Omslagsbilden: Stora Le, Dalsland
Källa:Wikipedia

Det är precis det som projektgruppen för bygget, från Föreningen Rackstadmuseet nu har gjort. Västanå Teater
har redan haft ett antal arrangemang här
sedan i julas när bygget stod klart.
I lokalen kommer det att arrange
ras utbildningar, workshops, föreläsningar, filmvisningar, barnaktiviteter
och mycket annat som har varit svårt att
anordna inne i museet med dess dyrbara
och känsliga konstverk.
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APRIL
3/4 Göran Larsson _____________ 75
4/4 Anita Andersson____________ 55
11/4 Jan Löfgren _______________ 75
13/4 Henrik Hegardt____________ 85
15/4 Karin Öhman______________ 70
16/4 Christina von Gertten_______ 45
19/4 Inga-Britt Ahlenius_________ 80
22/4 Krister Anderson___________ 70
22/4 Gunnel Eklund____________ 80
27/4 Christer Nilsson____________ 75
29/4 Pär Henriksson_____________ 45
MAJ
1/5 Margareta Blennow_________ 70
1/5 Mats Thomsson____________ 75
4/5 Maj Britt Mützell___________ 80
12/5 Lars-Ivar Ivarsson___________ 80
13/5 H. K. H. Prins Carl Philip____ 40
18/5 Hans Engstrand____________ 75
18/5 Maj Hilding_______________ 80
18/5 Jochum Rypma____________ 75
25/5 Inger Björnulfson___________ 75
25/5 Erling Löfsjögård-Nilsson____ 75
25/5 Elisabeth Nilsson___________ 75
29/5 Kerstin Billinger____________ 70
30/5 Nicholas Génetay___________ 65
JUNI
5/6 Birgitta Karlström Dorph_____ 80
5/6 Kerstin Schörling___________ 70
6/6 Bengt Bengtsson___________ 80
7/6 Mats Colvér_______________ 80
17/6 Henry Lisskog_____________ 90
19/6 Anders Andersson__________ 65
21/6 Uno Persson_______________ 90
25/6 Karin Eklind Bergkvist______ 70
27/6 Torsten Henriksson_________ 85
29/6 Bengt Eric Telland__________ 80

Annika Dahlin
Ullagreta Carlsson
Mats Gulwer

Den värmländska skogen
Ur Nils Gunnar Billingers
tal vid vespern den 13 jan 2019
Mitt tal i år ska jag tillägnat något
som är riktigt högtidligt – den
värmländska skogen.
Jag ska ta er med på en vandring
i den värmländska skogen en kall
klar vinterdag.
För varje år förändras det svenska språket.
Gamla ord försvinner och nya kommer
till. Vissa nymodigheter kan man kanske
vara utan men några nya ord kan vi
tycka om.
Det finns ett ord ur årets lista från
Institutet för språk och folkminnen som
har fastnat i mitt huvud – och det är
ordet skogsbada. Smaka på det. Ganska
vackert.
Skogsbad är från början en japansk
terapiform som används för att råda bot
på stressymptom. Och biverkningarna är
få.
Man går till ett område i en skog som
man tycker om. Man stänger av mobilen,
släpper alla vardagstankar och låter sinnena fånga upp det som kommer. Och
då börjar tankarna vandra fritt.
För oss som är uppväxta med skog
kan det låta lite konstruerat och kanske
lite fånigt. Men för dagens urbaniserade
och stressade människor är det en lisa för
själen och en möjlighet till återhämtning
att lämna bruset och stressen och gå in i
skogens tystnad.
Jag brukar Skogsbada på fjället – Södra
Fjäll – vårt eget lilla fjäll i Stavnäs församling i Gillberga härad några mil
söder om Arvika. Det är inget riktigt fjäll
om man jämför med norra Sverige. Men
det är en hygglig liten kulle 250 meter
över havet. Och nog känns det i ben och
lungor när man sakta knegar sig uppåt.
Och väl där – på Blåbärsklätten – infinner sig lugnet.
På min vandring passerar jag först
en ungskog. En sån där snårig granskog
med inslag av björk och asp som Skogstyrelsen säger att vi borde röja. Sen
kommer jag in i den gamla granskogen,
som har gallrats ett par tre gånger under
de senaste 100 åren. Då fylls man med
vördnad för den omsorg tidigare generationer ägnat skogen. Det är mörkt
och tyst. Stammarna är höga. På marken
breder mossa ut sig och på hösten finns

här ett tätt täcke med trattkantareller.
De här träden ska om några decennier
bli plank och bjälkar. Stommar till nya
hus. Några träd, de unga och krokiga
får bli pappersmassa med de flesta stammarna är av god kvalitet och duger till
timmer. Och så föryngras och förnyas
skogen ständigt. Generation efter generation kan dra nytta av tillväxten och
under tiden binder skogen stora mängder koldioxid och bidrar på så sätt till att
minska den globala uppvärmningen.
Förra sommaren besökte Werm
ländska Sällskapet Östra Värmland
och såg spåren efter järnhanteringen i
Långban och Filipstad. Järnhanteringen
blomstrade under en begränsad tid.
Hyttor och stångjärnshammare anlades
och malmen blev till järn som skeppades
ut i vida världen. Jordlösa lantarbetare
fick arbete och en och annan brukspatron blev förmögen. De bruk som är
kvar är bara en spillra av vad som en
gång var.
Men skogen lever kvar och växer.
Med 6-7% varje år. Och de största
industri-investeringarna som görs idag
i Värmland hamnar i skogsindustrin, i
pappersindustrin i Grums. Det om något
ger hopp om en framtid för landskapet.
När jag fortsätter min vandring i
Södra Fjäll, upp på Blåbärsklätten, är det
tyst. En tjäder skrämmer livet ur mig när
den flaxar upp med ett brak och sinnen
skärps. Någon älg ser jag inte till, den
är alltmer sällsynt. Men lite längre fram
hittar jag ett nyslaget rådjur - som fortfarande är varmt och ångar. Då tittar
jag spänt över axeln. Kanske står det ett
lodjur eller en varg i skogsbrynet och
väntar på att få fortsätta sin middag. Och
det romantiska skogsbadet har förvandlats till en spännande vandring.
Efter ytterligare någon kilometer
kommer jag till en boplats. Där mitt i
skogen finns det en ruin efter en stuga,
ett fähus, en jordkällare och en brunn där
man hämtade vatten. Där bodde slakta3

ren med sin familj 1850. Och så börjar
tanka vandra igen. Hur hade man det
mitt i skogen? Familjen hade ingen egen
mark. Men man hade böndernas tillstånd
att plocka kottar och kvistar för att elda.
Och lite bete för familjens ko var tillåtet.
Att förse sig med lite virke för husbehov
ansågs på den tiden inte vara tjuvnad i
lagens mening, bara åverkan och straffet
för åverkan var försumbart. Sin inkomst
fick slaktaren genom att vandra ner till
byn och hjälpa bönderna med slakten.
Efter en arbetsdag vände han åter och då
bar han ett fång med hö på ryggen för
att föda kon och geten.
Ännu lite längre in i skogen finns resterna av en kolarkoja och en kolbotten.
Här var det aktivitet när bruken i trakten blomstrade på 1800-talet. I milan
producerades träkol som med häst och
släde fraktades till Stömne eller kanske
till Borgvik där järnet till Eiffeltornet
producerades. Kolframställningen gav en
liten välbehövlig extrainkomst till skogsbönderna
När jag så badat färdigt i skogen och
vänder hemåt går färden först över en
mosse men när jag kommer tillbaka till
den höga, mogna, tysta och vackra granskogen, då kommer jag osökt att tänka
på en dikt som Gunnar Ehne, poeten
från Östmark skrev en gång.

Har du nån skog i din himmel, du Gud
till att gå i en finer kväll
En tocken där gammel skog, du vet
med smörsopp å kantarell.
Vi hört förr om gröna ängar
om sjöer mä vita ull.
Musik ifrån harpas strängar,
å gator gjorda av guld.
Men jag skull nog inte trivs
me dä där, du Gud
Du vet jag är blyg å rädd
Dä låter så fint på nå vis, du Gud
å ja är inte tocken klädd.
Kanske du tycker ja tarjer å fråger
men dä här ä noga för mej
Fast slepper en ja unna ellbrann å plåger
ska ja ta’t som dä ä ôppnär dej
Men har du en skog i nån utkant, du Gud
vill jag gå där i ensamhet
å ly på en bäck å på fôggelsang
när dej, i all evighet.
Gunnar Ehne

Hänt under VINTERN

Två nya hedersledamöter i Wermländska Sällskapet

Vid sällskapet årsmöte den 18 mars utsågs två nya hedersledamöter i Sällskapet, biskop emeritus Esbjörn Hagberg, till vänster, och förre landshövdingen Kenneth Johansson. De tog emot
sina utmärkelser vid vår afton med Kenneth Johansson den 9 april.

Kenneth Johansson
Vi årsskiftet lämnade Kenneth Johansson
sitt uppdrag som landshövding i Värmland.
Kenneth har trivts på jobbet. Han har
efter snart sex år som landshövding lärt
känna Värmland och värmlänningarna.
Det sa han till media i samband med att
han lämnade Karlstad och återvände till
Dalarna.
Vem som nu ska blir landshövding i
Värmland återstår att se. Nu vikarierar
länsrådet Johan Blom på posten.
Kenneth Johansson är socionom,
född och uppvuxen i Folkärna utanför Avesta. Han har haft förtroendeuppdrag i Centerpartiets ungdomsförbund och Centerpartiet ända sedan 14
års ålder. Kenneth valdes in i riksdagen
1998 och har bland annat varit ordförande i socialutskottet.  
Kenneth Johansson har lyckats med

att vara en tillgänglig landshövding.
Han har öppnat sitt residens för värmlänningarna. Det har varit författarkvällar, årsmöten, öppet hus och andra tillställningar på residenset under Kenneth
Johansson tid i Karlstad
Inte mindre än emot 2000 besök tog
han emot på residenset förra året. Bland
annat har han bjudit in till ”fika med
Kenneth” via Facebook!

Esbjörn Hagberg
Vid årsmötet med Wermländska sällskapet den 18 mars beslutades att kalla
förre biskopen i Karlstads stift, Esbjörn
Hagberg, till hedersledamot i Wermländska Sällskapet.
Esbjörn Hagberg är född i Västerås
men har växt upp i Brunskog i Värmland. Föräldrarna var aktiva i kyrkan
som bland annat kyrkvärd och i syföreningen.
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Vid 16 års ålder styrde Esbjörn kosan
till Uppsala och Fjellstedtska gymnasiet.
En inte ovanliga väg för kyrkligt intresserade ungdomar. Men det var inte självklart för Esbjörn att bli präst. Efter gymnasiet blev det i stället studier i juridik
för den unge studenten. Men en stark
Gudsupplevelse under en ensam promenad i Gävle fick stor betydelse för hans
liv.
- Den upplevelsen förändrade mitt liv,
sa Esbjörn Hagberg i det första avsnittet av biskopsspodden som Kyrkans Tidningen ansvarar för.
Efter den händelsen bestämde sig
Esbjörn för att avsluta sina juridikstudier
i Uppsala och börja läsa teologi. Och på
den vägen är det. Esbjörn prästvigdes
och började sin prästbana i Grängesberg.
Via Enköping kom han till Uppsala där
han bland annat var kontraktsadjunkt
och senare rektor för Johannelunds teologiska högskola.
2002 blev han biskop Karlstads stift
efter Bengt Wadensjö och verkade där
under 12 år, till 2016. Idag heter biskopen i Värmland Sören Dalevi.
Under åren i vid Johannelunds teologiska högskola undervisade Esbjörn
Hagberg bland annat i själavård. Hans
kunskaper och intresse på detta område
återspeglas i de böcker han skrivit och i
hans herdabrev. Själavården utgör också
ett av de teman som finns i hans biskopsvapen uttryckt bland annat genom
en stola som symbol för kyrkans folks
uppdrag att bära varandras bördor, och
genom färgen blått, som är botens färg.
Esbjörn Hagberg var en uppskattad
biskop i Värmland, inte minst tack vare
sin stora bredd, som sträckte sig från det
djupa samtalet vänner emellan till spirituella och roliga tal vid middagar och
andra tillställningar.
Vem minns inte hans historia från det
verkliga livet då en karsk liten pojke vid
en visitation i en skola frågade:
”Vad tjänar biskopen?”, varpå en
annan elev sa.
”Så där frågar man inte biskopen. Du
vet väl att biskopen tjänar Jesus.”
Nils Gunnar Billinger

Hänt under VINTERN

Årsmöte med musik
Sällskapet årsmöte den 18 mars
blev ovanligt välbesökt med över
60 deltagare.
I år höll Frödingsällskapet sitt årsmöte i
en angränsande lokal och när respektive
årsmötesförhandlingar var avklarade blev
det gemensam Frödingafton – och rejält
trångt och mycket trivsamt! Medverkande från Frödingsällskapet anförda av
Björn Sandborgh framträdde med sång
och läsning av dikter och berättelser.

Mats Bäcker
– årets kulturpristagare
Mats Bäcker, bördig från Hagfors, har tilldelats Wermländska
Sällskapets Kulturpris 2019. Mats
Bäcker tilldelas priset för sin
unika förmåga att med kameran
dokumentera och ge liv åt scenkonst, allt
ifrån opera och balett
till rockmusik vilket gjort honom
till en av Sveriges främsta fotografer inom sitt område.
Kulturpriset har tidigare tilldelats
bland andra Sven-Ingvars, Bengt Berg,
Lars Lerin, Ulla Nilsson och Hans
Backenroth.
Mats Bäcker, född i Hagfors 1958
är en av Nordens ledande fotografer
med scenkonst som specialitet. Med
början i punkmusik på 70-talet har
han rört sig över en rad genrer till att
idag främst arbeta med opera- och
dansbilder. Bland uppdragsgivarna
finns flera av de stora artisterna och
operahusen i Norden, däribland
Stockholm, Karlstad och Göteborg.
Det var som rockfotograf Mats
Bäcker först blev ett namn. En av
sina mest kända bilder tog han som
19-årig frilansfotograf i Köpenhamn
1977, en svartvit bild av rockstjärnan

Iggy Pop som gör fingret mot publiken och som numera säljs signerad på
auktioner för rekordsummor och har
fått ikonstatus. För Mats Bäcker blev
bilden startskottet på en framgångsrik
karriär som en av Sveriges mest stilbildande rockfotografer. Under slutet
av 1970-talet och början av 1980-talet
skildrade han rock- och punkstjärnor
i intima porträtt, backstage och på
scenframträdanden.
Han har hållit sig kvar framför
scenen och anses idag vara en av Sveriges främsta fotografer inom klassisk
scenkonst, som dans och opera. Hans
fotografier har genom åren också
visats på ett stort antal utställningar
både i Sverige och utomlands. Man
har under vintern kunnat se hans
konst på en utställning på Lars Lerins
Sandgrund.
Mats Bäcker har också haft utställningar på bl.a. Fotografiska i Stockholm och på Värmlands Museum.
Han har också givit ut ett flertal
böcker, bl.a. Raw Power och en bok
om Kungliga Operans balett.
Mats Bäcker kommer att besöka
sällskapet i höst och visa sina bilder.
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Kenneth Johansson
tar sig an Sveriges fäbodar
Den förre landshövdingen Kenneth
Johansson har valts till ny ordförande för
Föreningen Sveriges fäbodbrukare.
- Det är viktigt att fäbodarna lever
kvar. De bidrar till biologisk mångfald
i landskapet, bevarar en kultur och ser
till att hålla landskapet öppet. Det finns
även en stor potential kring att bevara,
utveckla och stödja fäbodarna, säger
Kenneth Johansson.
Han tog som riksdagsledamot flera
initiativ kring säterbruket och var som
landshövding med och tog fram en
handlingsplan för säterbruket i Värmland.

Karlstadföretag
får trycka

Ny hemsida
Som säkert många märkte försvann Wermländska Sällskapets hemsida kring jul och det
dröjde dessvärre innan någon
ny blev synlig. Den gamla
sidans teknik var föråldrad och
gick inte att uppdatera.
Därför beslöts att en ny måste tas
fram. Under våren sker det arbetet. Innehållet blir ungefär samma
som tidigare, men med fler och
större bilder och annat upplägg
med menyer m.m. Dessutom är den
anpassad för visning på mobila telefoner och har länk till facebook. Det
är samma webbadress som tidigare:
www.wermlandskasallskapet.se.
Gå in och se hur det ser ut just
nu. Men färdig blir den förstås aldrig
eftersom sådan teknik ständigt förbättras och utvecklas. Fantasi, tid
och möjligen teknik sätter gränser.
Vill någon ta över som webbredaktör och sköta uppdateringar
går det bra att inkomma med en
intresseanmälan till direktionen. Jag
hoppas kunna avgå snart, men visst
är det roligt att greja med hemsidan
och lägga ut bilder m.m. Det kan
jag inte förneka.
Anders Edström

Carl och Karin Larssons konst på kakel
Karlstadsföretaget Everstyle som trycker
motiv på bland annat kakel och klinker
har tecknat ett avtal med Carl Larssongården. Det innebär att man får ensamrätt i Sverige på att trycka Carl och Karin
Larssons konst på kakel och klinker.
Everstyle har Europapatent på att
smycka kakel, glas och canvas med en
egenutvecklad teknik. Man har sedan
tidigare samarbetsavtal med den kände
formgivaren Stig Lindbergs son Lars
Dueholm-Lindberg om att få använda

Extra tidning:
Värmländsk kultur
Med Wermländingen följer denna
gång ett exemplar av senaste numret
av tidskriften Värmländsk kultur.
Föreningen Värmländsk kultur, som
bjuder oss på detta, bildades 1980 av
en rad kulturföreningar och organisationer i Värmland, med främsta
syfte att ge ut tidskriften Värmländsk
kultur men också med ambitionen att
anordna kulturella evenemang och
utflykter för medlemmarna.
Vartannat år delar föreningen
ut stipendier till unga kulturutövare, vilka kan ansöka om stödet ur
”Värmländsk Kulturs ungdomsfond
till Johan Backlunds minne”, vartannat år ett kulturpris till en person som
genom mångårigt ideellt arbete främjat den värmländska kulturen.
Föreningen erbjuder Wermländska
Sällskapets medlemmar att prenumerera på de tre återstående numren för i
år för endast 120 kronor.
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Stigs kända motiv. Nu har man tecknat ett nytt prestigefylld avtal, den här
gången för Carl och Karin Larssons
konst.
Avtalet innebär att Carl Larssons älskade målningar av ett unikt familjeliv samt hans mindre kända men roliga
teckningar och Karin Larsson tidlösa
design och bilder kan tryckas på kakel
och klinker.Man är inriktad på jobba
mycket med marknadsföring kring detta
i bland annat storstadsområdena och
Dalarna.

HAGF ORSB YGDE
N
PRIS: 60 KR
N O 2 2019

Teman för dessa nummer är:
Värmländska konstnärer jubilerar nr 3/4
Morbid turism i Värmland             nr 5
Julläsning                                      nr 6
Kontakt och prenumeration:
Föreningen Värmländsk kultur
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad
tel 054-100619 ( tisdag-onsdag )
mail: kansliet@varmlands-kultur.com

Nytt hemifrå…
Ny restaurang på Värmlands museum
Efter en omfattande ombyggnad öppnar museet igen
den 1 juni. I samband med det blir det premiär för ett
helt nytt restaurangkök och en glasad paviljong med
utsikt mot Klarälven och museiparken.
Entreprenören och kocken Niklas Pettersson, som
sedan 2018 driver restaurang Terrassen Gastro i Mariebergsskogen i Karlstad har fått uppdraget att driva den
nya restaurangen.
Den nya glasade paviljongen med sedumtak rymmer
65 sittplatsen och kommer att kunna bokas för till
exempel bröllop och födelsedagsfirande.
”Vi vill att restauratören ska bidra till museets attraktivitet och göra maten till en del av upplevelsen,
och det är vi övertygade om att nu kunna uppfylla”,
säger länsmuseichef Åsa Hallén.
Värmlands Museum.

Värmlands turistnätter
ökar mest i Sverige

Kitsch och designklassiker på auktion när CGC stängdes
Det välkända modehuset CGC i Karlstad stängde för gott den sista januari i år.
Ändrat köpbeteende och ökad e-handel
är några av förklaringarna till att den
klassiska klädaffären försvinner.
- Jag har varit med länge i branschen
och det har förändrats oerhört fort på
bara några år. Förr gick man alltid till
den lokala butiken för att handla, men
så är det inte längre sade företagets VD
Calle Carlsson.
I mars såldes i princip all inredning,
allt från klädställningar och cyklar, till
galgar och peruker och skyltdockor.
Utbudet lockade mängder av besökare.
Det första föremålet, ett soffbord,
gick för 450 kronor. Lars Lerins tavlor

hamnade bland de dyraste föremålen.
Möbler, designade av legendaren Bruno
Mathsson, var också bland dyrgriparna,
liksom Hans J Wegners Y-stolar, Alvar
Alto-pallar och Charles & Ray Eames
grå och gula fåtöljer som stod i caféet
på entrésolplan. Här fanns också enorma
mängder plastblommor, girlanger, kartonger, såväl designade trädgalgar som
enkla galgar och klädställ. Karlstad Auktionsverk konstaterade att man verkade
sparat allt som fanns från nästan 100 år
tillbaka då den första butiken öppnade
på Kungsgatan. Ett tiotal av de kanske
300 skyltdockorna som ropades ut var i
trä och från 1900-talets början.
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2018 blev det bästa turiståret någonsin för utländsk turism i Sverige, med
rekordmånga övernattningar. Värmland
var den region som hade den största
ökningen under året, hela 13 procent
jämfört med 3 procent för landet i sin
helhet.
Enligt Tillväxtverket/SCB:s preliminära sammanställning var ökningen var
ungefär lika stor för svenska respektive
utländska gästnätter.
– Det är fantastiskt glädjande för
besöksnäringen i Värmland att vi åter
igen tillsammans lyckas stärka varumärket Värmland och därmed öka våra
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar 2018, säger Mia Landin, vd
på Visit Värmland.
Totalt bokfördes 65 miljoner gästnätter i Sverige 2018.
Statistiken inkluderar boende på
hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem
och privat förmedlade stugor och lägenheter.

Familjegudstjänst
i Slottskyrkan
Söndag 26 maj kl. 11.00
Hovpredikant Lennart Nilsson
med Glava kyrkokör.
Dirigent Renata Yusupova Karlsson.

Program
under våren 2019
En vårkväll på Skansen
Vårsupé på Gubbhyllan
Tisdag 21 maj kl. 18.00
Vad har Värmland betytt för dig?
I år gästas vi av Sven-Erik Hedgren
som berättar om sitt Värmland. Han har
en militär bakgrund. Efter många år i
uniform med tjänstgöringar på många
platser i Sverige och utomlands har han
blivit ”friherre”. Efter sin tjänstgöring i
Rom förverkligade han sina planer att
cykla hem till Värmland. Han kommer
att berätta om sina resor i livet och världen med och utan cykel.
Traktör KC Wallberg har som vanligt
komponerat menyn. I år serveras pannstekt regnbåge med dillstuvad färskpotatis och trädgårdssallad.
Till efterrätt serveras jordgubbar &
rabarber melba med nyvevad mjölkglass
och choklad-krisp. Kaffe eller te från
buffé. Till maten ingår bubbelvatten/
vatten eller egengjord lingondricka.
Övrig dryck finns att köpa i baren.
Kostnad: 200 kr per person betalas kontant på plats.
Ingång via centralporten och sedan upp
till vänster.
Ange i porten att ni ska till Gubbhyllan
så är entrén gratis.

Avsändare:
Wermländska Sällskapet i Stockholm
c/o Solveig Thorö, Olympiavägen 34, 122 40 Enskede

Välkommen till
Wermländska Sällskapets
resa i Dalsland
24–25 juli 2019

N:o 171

Wermländska Sällskapet

i Stockholm

Vintern 2018 / 2019

I Wermländska Sällskapet samlas
Värmlänningar och Dalslänningar
till gemenskap. I år ska Sällskapet
göra en resa i det vackra Dalsland.
Vi gör som förra året och åker egen
bil eller samåker med varandra. Hör
av er om behov av transport så kan
vi hjälpas åt.

Onsdag den 24 juli 2019
Vi samlas vid Fröskogs kyrka 9.30
onsdag den 24 juli. Under dagen gör vi
sen en rundresa och besöker bland annat
Dalslands museum, Örtagården i Dals
Rostock och Fengersfors bruk.
För de som vill finns det möjlighet att
avsluta dagen med en middag på Baldersnäs Herrgård och övernattning.
Övernattning med 2-rätters middag
samt frukost kostar 995 kr per person.
Enkelsrumstillägg 300 kr och pris för
middag utan övernattning 345 kr.
Under torsdag 25 juli finns det möjlighet för en tur med någon av kanalbåtarna.

Sällskapets sommarresa 2019
går

till Dalsland.

Anmäl Ditt intresse så snart som möjligt
till Hans A. Olofsson.
Bindande anmälan för middag och
övernattning vill vi ha senast den 1
juli.
Intresseanmälan och bindande
anmälan om övernattning och
middag skickas till klubbmästaren
Hans A Olofsson,  
epost: hans.a.olofsson@gmail.com   
tel 070-5111417.
Detaljerat program i nästa nummer av
vår tidning och på vår hemsida.

Program under
hösten 2019

Bindande anmälan å bif. kort, skall
vara Monica Ivarsson tillhanda senast
onsdagen den 15 maj 2019 .
(08-56032593)eller via mail:
monica.v.ivarsson@telia.com
10 september

Mats Bäcker och Katarina Leonson

30 september

Glenn Miller café med Hans Backenroth och vänner

26 oktober

Lars Burman om Lysvikspoeten Torsten Rudeen –
Värmlands nation Uppsala

7 november

Konserthuset; guidad tur i konserthuset och konsert.

Vecka 49

Lilla Lucia

7 december

Luciabal

Mer information om ovanstående programpunkter kommer i senare
nummer av tidningen och på hemsidan.

www.wermlandskasallskapet.se

