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VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV
Ett nytt verksamhetsår har startat och inleddes med årsmötet där Rolf Ahlzén från Selma
Lagerlöf Sällskapet höll föredrag om - Selma Lagerlöf, kärleken och själens mörka rum.
Det var en ansenlig skara medlemmar som trotsade den vackra vårvinterdagen och andra
arrangemang i staden och deltog aktivt i årsmöteshandlingarna. Därefter lyssnade intresserat
på efterföljande föredrag om Selma Lagerlöf, om hennes liv, författarskap och kärlekens
många ansikten i hennes skrivande. Det gjorde de inte förgäves då föredraget var mycket
intressant och givande. Ett sammandrag av Rolf Ahlzéns föredrag kommer i nästa nummer av
Nobelvännen.

Ny styrelse
Årsmötet tackade föregående års styrelse och valde en ny, som haft sitt konstituerande
sammanträde.
Styrelsen har nu följande sammansättning:
Ordförande: Ulrika Lundgren
Vice ordförande: Anita Öjendal
Sekreterare: Jaana-Kaisa Björk
Kassör/Kontaktperson i styrelsen för ekonomiska frågor: Erik Ideström
Ledamöter: Susanne Morfeldt-Hafstrand, Lasse Sjöberg, Kjell Fransson
Suppleanter: Inger Sjöberg, Alf Rosberg, Lars-Erik Paulsson och Boo Thuvander
Revisorer: Björn Edman och Rolf Lindberg.
Revisorsuppleant Per Aspeli.
Valberedning: Lena Sjöstrand, Marie-Louise Nauclér och Mikael Björk, sammankallande.
Övriga ansvarsområden i styrelsen:
Bokföring: Boo Thuvander
Medlemsregister: Anita Öjendal
Hemsidan: Kjell Fransson
Redaktionskommitté för tidningen Nobelvännen:
Redaktionsansvarig: Jaana-Kaisa Björk
Annonsansvarig: Alf Rosberg
Ledamot: Lasse Sjöberg

Nobelvännerna deltog traditionsenligt i valborgsfirandet på museet.
Vårmarknaden öppnade kl. 16.00 med 14 knallar och museet var öppet. Nobelvännerna hade
ett marknadsstånd med informationsmaterial om föreningen och suvenirer från museibutiken.
Marknadsståndet var väldigt välbesökt.
Minst 200 blad om att bli medlem för att stödja Nobelmuseet i Karlskoga, delades ut.
Den nya entreprenören för Café Nobel ordnade med kaffeserveringen. Kl. 18.00 började
programmet med musik och sång från musikskolan. Vårtalare var kommunfullmäktiges
ordförande Anders Ohlsson. Ungdomens vårtalar hette Anton Karlsson. Totalt sett var det ca
3000 besökare. På grund av blåsten kunde brasan tyvärr inte tändas. Säkerheten för
närliggande industrier måste prioriteras i första hand. Publiken höll god värme ändå och
uppskattade firandet av våren.

Aktuellt från Nobelmuséet
En spännande utveckling är på gång avseende ombyggnationen av Stallet. Där ska skapas en
”mötesplats” och möjligheter att ha konferenser och utställningar.
Intresset från Kina är stort när det gäller Nobel och ett samarbete har inletts med
turistbyråerna i Karlskoga och Kristinehamn. 30 grupper med 20-30 besökare per grupp, är
inplanerade för att besöka Alfred Nobel och Nobelmuséet. Bokningarna ökar glädjande nog år
från år och tom maj månad är ca 1900 besökare inbokade för visningar. Nobelmuseet i
Stockholm har lånat ut sin Nobelväska och det blir ”Nobelväskans hemlighet”, en aktivitet för
att främja intresset för kemi och fortsätta de givande ”kemishowerna” den 21 maj, den här
gången på Möcklengymnasiet.

Kalendarium för Nobelvännerna
Konserter
Nobelmuseet, Konsertföreningen och vänföreningen samverkar kring konserter på
Nobelmuseet. Vidare information om tider och program kommer att annonseras.
Den 5 juni är det möjligt för Nobelmuseets vänner att gå för halva priset.
Den 13 juni är det konsert i parken och man tar med egen eller beställd picknick korg.
Den 7 september är det en konsert i det fria.
Den 22 december är åter en konsert inplanerad. Mer information kommer.
Kungabesök
Den 20 augusti kommer kungaparet på besök till laboratoriet kl. 11.00. Kom och vifta med
flaggor vid herrgården, lyssna till Bofors musikkår och fika i Café Nobel. Start kl. 10.00.
Nobeldagarna
Nobeldagarna inleds med konsert den 13 oktober där medlemmarna kan gå för halva priset.
Den 25 oktober är en exklusiv Nobelfest på herrgården inplanerad för vänföreningens
medlemmar. Vi inviger det ombyggda Stallet och firar Nobels födelsedag genom att äta en
god middag till självkostnadspris. Det finns 50 platser! Boka in detta redan nu.
Nobeldagen
Den 10 december har vi traditionsenligt firande av Alfred Nobel.
Mer information kommer om arrangemangen.
Skicka Din mailadress till sekreterare Jaana-Kaisa Björk: jaana-kaisa.bjork@comhem.se,
så kan vi lättare nå Dig.
Med en önskan om en trevlig sommar
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner

