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Till alla medlemmar!
Nu är vi i den tid som Karlfeldt kallade ”den vår de svage kalla höst” och visst kan det också
vara en härlig tid.
Färgerna sprakar i träden, men löven faller snart och då avtar färgprakten.
Vi brukar säga att detta är den tid då vi kryper ihop i en härlig läsfåtölj framför brasan – hur
många som nu har en sådan att tillgå – och sveper en filt omkring oss och försjunker i läsning
av goda böcker.
Kanske blir det en bok av årets nobelpristagare som väljs. Jag ser själv fram mot att få läsa
något av Kazuro Ishiguro. Filmen ”Återstoden av dagen” har säkert många, liksom jag själv
sett, men inte visste jag att det var årets nobelpristagare som skrivit den boken.
Det kommer att bli en trevlig bekantskap tror jag.
Inom Aspenströmsällskapet händer en hel del.
En vacker sommardag genomfördes programmet ”Sommarpoesi i Wernerland” i Smedjebacken på gården 1862, där nästan 100 personer samlades för att höra Per Helge, Jonas Gren
och Agnes Gerner läsa egna dikter och sångerskan Maria Keohane framföra tonsättningar av
Werner Aspenströms dikter.
Stadsvandringen ägde rum planenligt i Stockholm på Söder och det blev en mycket trevlig
vandring med många deltagare – närmare ett 40-tal personer - som alla fick en uppskattad och
personlig guidning. Färdledare var Bengt af Klintberg och Anna och Pontus Aspenström.
Vi har också hunnit besöka bokmässan, som framgår av ordförandes berättelse, och nu
återstår ytterligare ett angeläget program nämligen:

Wernerdagen
den 13 november i Palmesalen, ABF-huset, Stockholm, kl 18.30
Det blir ett intressant program med
1. Werner Aspenströms kortpjäs ”Poeten och Kejsaren”.
Skådespelarna Jenni Harryson och Stefan Löfgren framför en dramatiserad läsning.
2. Erika Sigvardsdotter kommer att berätta om det
”Wernerianska feministiska manifestet för arbetet i Ställbergs gruvor”
– de etiska aspekterna i arbetet med en atlas över Ljusnarsbergs kommun och resten av
existensen.
Visst låter det mycket spännande att få höra vad som döljer sig bakom denna rubrik.
3. Utdelning av årets Werner Aspenströmpris. Pristagaren avslöjas under kvällens program
och får sedan berätta något om sin relation till Werner Aspenström.
Alla är mycket välkomna även icke medlemmar. Entréavgift är 60 kronor. Hoppas vi ses.
Undrar du över något eller vill framföra något så tveka inte att kontakta oss.
Med vänlig hälsning
Monica Borg
sekreterare
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