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Hej alla medlemmar!
Äntligen, äntligen. Nu blir det dags, nu får vi träffas igen om än med försiktighet, men
vi kan mötas ”ansikte mot ansikte”.
Nu planerar vi för kommande ”Wernerdag” som blir på Werner Aspenströms
födelsedag lördagen den 13 november kl 14.00 på ABF-huset, Sveavägen i Stockholm.
Det blir en stor dag. Det var länge sedan vi hade möjlighet att träffas och det finns
mycket att fira.
Vi delar ut Werner Aspenströmpriset som vanligt och pristagarens namn kommer att
offentliggöras någon vecka innan utdelningen.
Pristagaren är en välkänd och uppburen författare och ni kommer alla att bli glatt
överraskade. Mer avslöjas inte nu.
Förutom utdelningen av priset så får vi lyssna till Annacari Jadling Ohlsson och
hennes man Stefan Ohlsson som har tolkat Werner Aspenströms dikter och utgett en
skiva med titeln ”Det var något annat...”.
Det blir alltså sång och musik, deklamation och prisutdelning. En mycket innehållsrik
och nöjsam eftermiddag.
Alla är välkomna – medlemmar såväl som icke medlemmar.
Vi tar en liten avgift 75.- kronor som kan swishas till sällskapet.
Sedan sist så har vi haft årsmöte i Smedjebacken på Norrbärke Gammelgård.
Vid det tillfället medverkade 2020 års pristagare Bengt Berg och berättade om sitt liv
och författarskap på sitt eget oefterhärmliga och värmländska sätt.
Under mötet beslöts det att uppmuntra Alesia Basharymava med ett
övesättarstipendium på 6.000 kronor för hennes arbete med att översätta Werner
Aspenström till belarusiska.
Bengt Berg medverkade till summan genom att skänka behållningen av försålda
böcker under mötet till Alesia – mycket generöst.
Det blev ingen förändring i styrelsen. Styrelsen består fortfarande av:
Ulf Lundén
Per Helge
Lars Persson
Monica Borg
Marie Larsdotter

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
klubbmästare

Anna Aspenström
Bengt af Klintberg
Birgitta Lindkvist
Erik Bergqvist
Christer Skoog

ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

HÖST
De släpande dimmorna, morgon och afton.
Där står den gama eken och hostar.
Hur lätt det var att andas den gången
när gulärlan plockade tagel i törnrossnåret. (ur Litania)
Hoppas vi ses den 13 november på ABF-huset.
Hälsningar
Monica Borg
(se ordförandebrev på baksidan)
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Några rader från ordförande.
Det ser ut som om pandemin inte längre kan hindra oss från att börja träffa
varandra igen. De senaste 1,5 åren har sannerligen varit en stor prövning för oss
alla. Sällskapet har i princip inte haft någon verksamhet alls.
Två årsmöten har dock hunnit genomföras. Dessutom kunde jag dela ut priset
2020 till Bengt Berg i hans hem i Fensbol. Det förevigades även på film.
I början av augusti deltog han på vårt årsmöte i Smedjebacken.
Nu är det åter dags att uppmärksamma en person som arbetar i Werner
Aspenströms ”anda”.
Vi är mycket glada över att traditionsenligt kunna arrangera Wernerdagen
lördagen den 13 november i ABF-huset i Stockholm.
Förutom prisutdelning och samtal med pristagaren så kommer Stefan Ohlsson
och Annacari Jadling att medverka i programmet. Stefan Ohlsson har ju som
bekant gjort flera tonsättningar på Werner Aspentröms lyrik, något som också
finns förevigat på ett cd-album som gavs ut i fjol.
Jag kan också berätta att Werner Aspenström snart finns att läsa på belarusiska.
Översättaren Alesia Basharymava har översatt Snölegend och hoppas kunna
hålla en presentation av översättningen den 13 november i Minsk.
Sällskapet önskar henne lycka till och hoppas vi inom en snar framtid även kan
arrangera ett program med henne här i Sverige.
Vänligen
Ulf Lundén
ordförande i Werner Aspenströmsällskapet
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