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Till alla medlemmar!
Nu har vintern kommit och det har blivit vitt på marken. ”Anders” braskade så
förmodligen kommer julen att slaska. Det gäller att ta vara på årstiden när den
finns.
Det som hänt sedan sist är firandet av ”Wernerdagen” i Stockholm och utdelning
av Werner Aspenströmpriset.
Firandet gick som vanligt av stapeln på ABF-huset och vi var ca 60 personer
som samlats för att ta del av programmet.
Ordförande Ulf Lundén var sjuk så Per Helge trädde in och överlämnade priset
”den röda molntröjan” till årets pristagare som är författaren Barbro Lindgren.
Barbro hade rest upp från Öland och hade en stor del av familjen med sig.
Hon var glad över priset naturligtvis och återgäldade med att läsa några av
Werners dikter som hade följt henne genom livet.
Från sitt eget författarskap berättade hon att en av hennes böcker skildrar en
anfader, som var en riktig lurendrejare. För att undfly straff utvandrade han till
Amerika och där fortsatte han sin ohederliga bana.
Han grundlade därigenom släktens förmögenhet, så inget ont som inte har något
gott med sig.
Det var en trevlig och glad stämning under hela arrangemanget.
Annacari Jadling och Stefan Ohlsson framförde tonsatta dikter av Werner
Aspenström.
Det var mycket uppskattat och högst njutbart.
Dikterna finns utgivna på cd-skivan ”Det var något annat”, som totalt omfattar
21 tonsatta dikter.
Om ni saknar julklappstips så rekommenderas skivan.
Det finns ytterligare en skiva till försäljning och det är Sven-David Sandströms
kantat ”UPPBROTT - Det finns en gammal tid och en ny tid”.
Dikterna är valda ur samlingen ”Snölegend och framförs av sopran, baryton
kammarkör och orkester.
Båda cd-skivorna erbjuds till ett julpris av 100 kronor styck.
Beställ via e-postadressen monica.borg39@gmail.com och swisha beloppet till
nr 1235570643. Gör det snart så skivorna kommer fram i tid.
Jag hoppas att ni alla får vara friska och undgå alla tänkbara varianter av coronaviruset och att vi kan mötas igen nästa år.
Tills dess En God Jul och Ett gott Nytt År önskas alla.
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