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Medlemsblad nr 1, 2017
Hej alla medlemmar!
Det nya året har hunnit en bit på vägen. Dagsljuset varar lite längre, talgoxarna börjar vissla
och på mina breddgrader blommar snödropparna i trädgården.
Det sistnämnda skulle jag helst vilja vara utan ännu ett tag. Det är ytterligare ett tecken på
att något är fel. När det är vinter skall det vara kallt och snö, men i år har det inte varit så
mycket av den varan och det är synd tycker jag, som är en vintermänniska.
Inom sällskapet planerar vi årets olika aktiviteter och vi hoppas att det skall passa många
medlemmar. Det första som sker är:

Årsmötet den 8 april kl 13.00 på biblioteket i Smedjebacken
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar erbjuds ett intressant program.
Vi får träffa förra årets pristagare, författaren Thomas Tidholm, som samtalar med Ulf
Lundén, Dala-Demokratens kulturredaktör och vice ordförande i Werner
Aspenströmsällskapet. Thomas Tidholm fick vi tillfälle att lyssna till på Wernerdagen när
prisutdelningen skedde och jag tror nog jag kan utlova en mycket underhållande
programpunkt.
Dessutom medverkar Lars Persson, sällskapets kassör, och Bengt Emil Johnsons gode vän.
Lars Persson berättar om deras gemensamma uppväxt och allt de upplevt tillsammans.
Båda kommer från Saxdalen och delade intresset för fåglar, idrott, musik och mycket mera.
Som alla säkert känner till så utkom nyligen Staffan Söderbloms biografi över Bengt Emil
Johnson ”Nu, nyss”. Lars Persson kompletterar bilden med sina personliga minnen.
Det kommer att bli en trevlig eftermiddag som är öppen för alla. Kaffe serveras och möjlighet
till samtal förstås. Hoppas många kan närvara.
Betrakta detta som en kallelse till årsmötet.
Nästa fastställda programpunkt är den traditionella stadsvandringen på Söder i Stockholm.
”I Werners fotspår”. Den äger rum lördagen den 2 september kl 13.00. Samling vid
minnesskylten på Maria Kyrkogård. Färdledare blir Bengt af Klintberg och Anna och Pontus
Aspenström.
Wernerdagen firas som vanligt den 13 november kl 18.00 på ABF-huset i Stockholm.
Vi samlas i Palmesalen för bl.a. utdelning av årets Werner Aspenströmpris. Ytterligare
program är under utarbetande.
Något skall också hända i sommar i Smedjebacken har vi tänkt. I skrivande stund är inget
absolut bestämt men något blir det och jag ber att få återkomma om detta.
Med detta medlemsblad bifogas inbetalningsavin på medlemsavgiften. Det är tack vare
medlemsavgifterna som sällskapet kan genomföra de olika programpunkterna. Ditt bidrag är
alltså mycket viktigt.
Har du synpunkter eller önskemål på sällskapets verksamhet så hör gärna av dig.
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