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Året går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett händelserikt 2015.
Det har varit ett betydelsefullt år för sällskapet.
Allt började så bra med publiceringen av den nya utgåvan av Werner
Aspenströms ”Samlade Dikter”.
Diktsamlingen fick stor uppmärksamhet i media. Pressen hade utförliga
recensioner och både TV och radio omnämnde boken. ”Lundströms Bokradio”
ägnade hela sitt program åt Werner Aspenström. Besök gjordes i Smedjebacken
där delar av programmet spelades in och några medlemmar fick komma till tals.
Bertil Andersson läste dikter och övriga medverkande var Bodil Malmsten och
Stefan Eklund.
Hela programmet gick i repris nu i sommar.
Det var med stor belåtenhet som vi såg fram mot det nya året men så hände det
oförklarliga – Hans Isaksson gick bort helt hastigt.
Det var så oväntat och världen gungade till.
Hur skulle det nu gå? Det löste sig ovanligt snabbt och ovanligt bra. Per Helge,
välkänd för sällskapet och pristagare år 2012, valdes till ny ordförande.
Vi beslöt att planenligt genomföra de program vi aviserat under året.
Resan till Kymendö blev dock inställd på grund av Signe Lund Aspenströms
bortgång. Med hennes bortgång förlorades ytterligare en länk till Werner
Aspenström.
Utflykten till Kymendö hoppas vi kunna genomföra nästa år.
En av många höjdpunkter under året var deltagandet på Bokmässan i Göteborg,
där Anna Aspenström kunde närvara och med sina personliga erfarenheter
berika bilden av Werner Aspenström inför en förtjust publik.
En annan höjdpunkt var ”Wernerkvällen” på Borås Stadsteater, som
arrangerades i samarbete med Borås Tidning och Borås stadsbibliotek.
Stefan Eklund, tidningens chefredaktör, samtalade med Aase Berg och Göran
Greider inför en stor publik.
Per Helge var uppe i Umeå med ett Aspenström-program och flera arrangemang
har genomförts utanför sällskapets regi.
Många nya medlemmar har tillkommit under året och ni är alla mycket
välkomna. Kom gärna med synpunkter och önskemål på sällskapets verksamhet.
Till sist vill jag önska alla En God Jul och Ett Gott Nytt År och hoppas få möta
många medlemmar under kommande år.
Monica Borg
sekreterare
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