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MEDLEMSBREV 1, 2015
Hej alla medlemmar och ett riktigt Gott Nytt År!
Det nya året kommer att bjuda på många anledningar att träffas och vi inleder
med en inbjudan till:
BOKSLÄPP
den 19 januari kl 18.00 på ABF-huset i Stockholm
Då presenteras den nya utgåvan av Werner Aspenströms dikter: ”Samlade dikter 1943-1997”.
Bokförlaget Bonniers står för utgivningen i smarbete med Sällskapet. Boken är omfångsrik –
848 sidor med en luftig och tilltalande layout.
Boken har en del nytillkomna texter och presenteras av Anna Aspenström och Hans Isaksson.
Dessutom medverkar poeterna Elisabeth Rynell, Eva Runefelt och Joar Tiberg, som läser
och tolkar valda dikter ur diktsamlingen.
Det blir en ”stor” dag för sällskapet och för alla litteraturintresserade. Tag gärna med vänner
och bekanta. Entréavgiften är 60 kronor.
Alla medlemmar som kommer till ABF-huset erhåller boken. Kom så många som möjligt. Det
underlättar distributionen.
I övrigt är det tänkt att boken kommer att finnas tillgänglig att avhämtas i Stockholm i
Bonniers förlags reception, Sveavägen 56, torsdagen den 29 januari mellan 15.00-17.00.
Hans Isaksson sitter då i receptionen och prickar av alla som hämtar boken.
De boende i Stockholmstrakten som inte kan komma vid något av dessa tillfällen kan
kontakta Hans Isaksson, telefon 08-641 68 68, för att komma överens om avhämtning i
bostaden på Kapellgränd 17.
Boende i Smedjebacken med omnejd kan från och med den 1:a februari hämta boken på
Smedjebackens bibliotek, Vasagatan 4, tel. 0240-66 02 80. Glöm inte att meddela namn så det
kan prickas av vilka som fått boken.
Nästa tillfälle blir på ABF-huset i Stockholm den 22 mars kl 13.30.
Då anordnar DELS ett program med det nybildade Bengt Anderberg-sällskapet och Werner
Aspenströmsällskapet.

Schack och poesi
om den livslånga vänskapen mellan Bengt Anderberg och Werner Aspenström.
Program
”Jämt är jag glad och ledsen. Cellerna jublar samtidigt som mellanrummen är fulla av sorg”
Per Runesson berättar om radiomöten med Bengt Anderberg.
Uno Rodin talar om de tidiga kontakterna mellan Anderberg och Aspenström.
Hans Isaksson: Människan djuren all naturen – Anderbegs Fritt efter naturen i ljuset av
Aspenströms författarskap.
Sangvinikern och melankolikern – om Anderbergs och Aspenströms mångåriga brevväxling.
Bengt av Klintberg berättar.
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Werner Aspenströmsällskapet
Boken kan avhämtas efter mötet i lokalen på ABF.
Årsmötet hålls den 11 april i Smedjebacken. Mötet äger rum på biblioteket kl 13.00.
Då finns också tillfälle att hämta boken om du inte redan har gjort det.
Detaljerat program på årsmötet kommer senare.
Under första halvåret anordnas också en utflykt till Kymmendö under juni månad. Vi
återkommer med närmare datum.
Den sedvanliga utflykten till Skräddarbacken och byn Torrbo i Smedjebacken sker denna
gång med ångbåt i mitten av augusti. Vi återkommer med exakt datum och program.
Det kan tyckas länge innan dessa senare arrangemang äger rum, men vi vill avisera att det
kommer att ske och ungefärlig tidpunkt för en grov planering .
Sedan återstår även att meddela att några medlemmar i sällskapet inte betalat årsavgiften för
2014. Med tanke på distributionen av den nya boken, som alla betalande medlemmar får
gratis, så uppmanar jag er som inte betalat att göra detta snarast på sällskapets bankgiro – se
nedan – eller meddela om ni önskar lämna sällskapet.
Ytterligare en vädjan. Skulle du få denna information med post, men ändå har en e-postadress
så beror det på att du inte meddelat din e-postadress eller att du bytt adress.

Snälla – meddela din e-postadress till oss. Det underlättar all kontakt och
sänker portoavgiften.
DEN FÖRSTA SNÖN
Det var inte körsbärsträden som blommade,
men en vit sky drog genom trädens kronor.
Mot middagen föll snön allt tätare.
Snart syntes ej sjön eller himmel.
Ute i sundet stönade en ångare,
dämpat, med vantar för munnen.
Dalarö lotsar irrade länge omkring,
siktade omsider en turkisk flagga.
(ur Litania 1952)
Ordningen har återställts. Nu är det vitt och kallt – skönt.
Jag hoppas vi ses under året som kommer och som vanligt tar vi gärna emot synpunkter på
eller önskemål om sällskapets verksamhet.
Med hälsningar
Werner Aspenströmsällskapet
Monica Borg
sekreterare
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