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Medlemsblad 3, 2018
Hej alla!
Detta blad skrivs samma dag som valet är.
Det är spännande värre. Utgången är mycket osäker och detta gäller vilket parti vi än
röstat på. När du får detta medlemsblad vet vi hur det gått. En del blir nöjda och en del
blir sorgsna. Det är så demokrati fungerar.
Vädret är gråmulet och det känns att hösten har börjat. Karl Johan-svamparna står som
spön i backen men kantarellerna lyser med sin frånvaro.
Lingonskörden var god även blåbären fanns mest på fuktiga platser.
Denna oändligt heta sommar har försvunnit. Kan vi nu minnas alls hur varmt det var,
hur illa vi tålde värmen och längtade efter svalare väder?
Sommaren har i alla fall varit mycket innehållsrik vad gäller sällskapets verksamhet.
Det började med utställningen ”Med katt på axeln” - Werner Aspenströms lyrik
skildrad av tio konstnärer. Det var vernissage den 15 juni och invigningstalare var Per
Wästberg. Han höll ett uppskattat tal inför en stor åhörarskara – minst 100 personer
var samlade.
Sedan var det dags för nästa evenemang som var den 3 augusti på Hammarbacken i
Ludvika. Där kunde en stor publik – över 300 personer – lyssna till sopransångerskan
Maria Keohane och riksspelemannen Kent Leonardsson som framförde sång och
musik med anknytning till Aspenström. Programmet var en del i Dan Anderssonveckan så även han fick vara med. Dagen till ära bar Maria Keohane en ny vacker
klänning ”Aspenströmklänningen” med broderad text i nederkanten ”Du måste öva dig
i det verkliga”.
Torrbodagen firades den 12 augusti med ångbåt till byn och sedan vandring till
Torrbo/Stimmerbo Bygdegård.
Där bjöds på eftermiddagskaffe med ”Torrbotårta” som bygdegårdsföreningen bakat.
Per Helge läste passande dikter och det var vernissage på fotoutställningen ”Werner i
ord och folkton”.
Kent Leonardsson har tolkat 10 dikter av Werner Aspenström i njutbara
naturfotografier. Vid presentationen framförde han även folkmusik som anknöt till
fotona. Per Helge avslutade med att läsa några av sina egna dikter. En givande
eftermiddag med natur och kultur.
Fotoutställningen visades sedan i Capellet i Söderbärke.
Stadsvandringen ägde rum den 1 september och samlade ca 30 personer – se även
bifogade text ”ordförande har ordet”.
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Werner Aspenströmsällskapet
Nu till kommande program.
”Poesinatta” den 5 oktober.
En lyrisk kväll med inbjudna poeter, med musik och lite förtäring.
Programmet går av stapeln i Werner Aspenströmbiblioteket, Smedjebacken med start
kl 18.00. Räkna med att det håller på fram till ca 23.00.
Inbjudna poeter är: Jonas Gren, Elise Ingvarsson, Arne Johnsson, Birgitta Lillpers och
Ingela Strandberg. Dessutom får vi lyssna till några dikter översatta till esperanto.
Kvällen inleds av sällskapets alldeles egen poet - Per Helge.
Det bjuds på jazzmusik med Markku Mietinen saxofon, Yvonne Eriksson sång och
Henry Wedberg bas.
Under kvällen presenterar Staffan Söderblom den nya antologin ”Annorlunda hos
ekorrarna” Om Werner Aspenström. Tretton läsningar.
Boken utdelas till alla närvarande medlemmar.
Moderator är sällskapets vice ordförande: Ulf Lundén
Räkna med en alldeles enastående kväll. Dessutom fri entré. Ta gärna med vänner och
bekanta. Programmet sker i samverkan med Kulturförvaltningen i Smedjebacken.
Dalateatern har premiär på sin föreställning ”Du måste öva dig i det verkliga” en
poetisk och musikalisk resa genom Werner Aspenströms liv och dikt.
Premiären blir i Torrbo/Stimmerbo bygdegård den 10 november kl 17.00.
Biljetter kan köpas på biblioteket i Smedjebacken eller via Dalateaterns hemsida.
Wernerdagen den 13 november kl 18.30 på ABF-huset i Stockholm.
På programmet står utdelning av 2018 års Werner Aspenströmpris och
Dalateatern ger föreställningen ”Du måste öva dig i det verkliga”.
Antologin ”Annorlunda hos ekorrarna” delas ut till alla närvarande medlemmar.
Dessutom är flera programpunkter under utarbetande. Eventuellt kan Kent
Leonardssons fotoutställning visas. Besök vår hemsida för aktuell information.
Dalateatern ger även en föreställning i Capellet i Söderbärke den 23 november kl
19.00. Föreställningen går på turné i länet.
Visst är detta år ett händelserikt sådant. Allt för att hylla Werner Aspenström och föra
ut hans texter till nya läsare.
En av våra medlemmar - Stefan Strömberg - har sänt oss en fin text som vi gärna vill
sprida vidare. Den bifogas liksom ”Ordförande har ordet”.
Antologin ”Annorlunda hos ekorrarna” kommer att sändas ut till de medlemmar som
inte erhållit boken vid de olika programpunkterna.
Om det är någon som känner på sig att medlemsavgiften inte blivit betald i år, så går
det utmärkt att göra detta nu. Det är tack vare medlemsavgifterna vi kan genomföra
programpunkterna.
Hoppas vi ses under kommande aktiviteter.
Med varma hälsningar
Werner Aspenströmsällskapet
Monica Borg
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