Tack för att just Du/Ni stödjer Nobelmuseets Vänner!
Föreningen Nobelmuseets Vänner har till uppgift, att genom såväl ekonomiska som praktiska
insatser medverka till Nobelmuseets i Karlskoga fortsatta drift och utveckling. Föreningen
skall vidare initiera, främja och deltaga i aktiviteter som leder till ökade kunskaper hos
allmänheten om Alfred Nobels Björkborn. Som medlem stödjer Du en unik kulturinstitution i
världen och bidrar till att museét utvecklas och får sin givna plats i Karlskogas och Sveriges
kulturliv. Medlemskapet berättigar till fri entré till Nobelmuseét i Karlskoga och Bofors
industrimuseéum. Det ger också möjlighet att hyra lokaler för olika aktiviteter.
Ni som är ständiga medelmmar och Hedersmedlemmar får också detta brev då det innehåller
inbjudan till årsmöte och nyhetsbrev.

Medlemsavgifterna för 2015 betalas till till bankgiro; 5967-5074
Enskilda medlemmar
Familjemedlemmar

150 kr per år
300 kr per år

Vi tar tacksamt emot medlemavgifter för år 2015 senast 31 mars 2015.
Valborgsmässofirande
Traditionellt Valborgsfirande äger rum den 30 april vid Alfred Nobels Björkborn.
Nobelmuseet i Karlskoga, Nobelmuseets vänner, Kulturskolan och Rädda Barnen är
arrangörer. Marknaden öppnar kl 16.00. Underhållningen startar kl 18.00.
Nobelmuseets vänners vårtalare 2015 är Catharina Forsberg.

Gå gärna in på vår hemsida: www.mockelnforeningarna.se/nobelmuseetsvanner/
Tack för Ert stöd och engagemang för Nobelmuseet i Karlskoga under 2015!
Hälsar styrelsen Nobelmuseets vänner

Medlemsavgift Nobelmuseets vänner 2015.
Vänligen ange Er mailadress:_______________________________________________________
Var vänligen noga med att ange betalningsavsändare:
Tack // Styrelsen

Betalningsavsändare, namn och postadress:
Boo Thuvander

INBJUDAN
till Årsmöte 15 mars 2015
Tid: kl 14.00, Plats: Alfred Nobels Björkborn
DAGORDNING
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare
§ 4 Val av justerare
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Ekonomisk rapport
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet
§ 9 Fastställande av medlemsavgifter 2016
§ 10 Val av ordförande
§ 11 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
§ 12 Val av två revisorer jämte suppleant
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Justering av föreningens stadgar
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötets avslutande
Kaffe och The med tilltugg serveras till självkostnadspris.

FÖREDRAG av Brita Åsbrink, Hallwylska museet, Stockholm
"Bröderna Nobels oljebolag i Ryssland - dess uppgång och fall"
Brita Åsbrink har varit frilansande skribent sedan 1992. Efter 15 år på Sida började hon skriva
om organisationen och länder i Afrika och Asien. 1996 deltog Brita i Röda Korsets
delegatutbildning och blev erbjuden ett uppdrag för Internationella Federationen Röda Korset
i Baku. När Brita Åsbrink förklarade att hon var svensk, kom ofta kommentaren
”å, svensk, Nobel…” I och med detta började historien om bröderna Nobels oljebolag att
intressera. Hundraårsjubileet av det första Nobelpriset närmade sig. Brita ville göra en
dokumentärfilm om denna historia och samlade material, som bara växte…. Det blev en bok
"Ludvig Nobel: Petroleum har en lysande framtid!" och dokumentären "Röd sol över Nobels
oljefält", visad på SVT december 2001. På Nobelvännernas årsmöte berättar Brita mer.
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VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV
Årsmöte 2015
Ett nytt år har startat med Nobelmuseets vänner. I detta brev får Ni inbjudan till årsmötet den
15 mars kl. 14.00. Så spännande det ska bli att få höra Brita Åsbrink och hennes kunskaper
kring bröderna Nobels oljebolag i Ryssland - dess uppgång och fall. Varmt välkomna.
Stadgarna är beslutade
På årsmötet 2014 togs beslut om reviderade stadgar för vänföreningen. Stadgarna beslutades
på ytterligare ett medlemsmöte som vi hade i november. Nu har vänföreningen bra och
uppdaterade stadgar som stöd för verksamheten. Tack alla Ni som hjälp till med detta arbete.
Under medlemsmötet hade vi förmånen att även få ta del av föreningens trogna medlemmar
Anders och Birgitta Jones samlade skatt kring det mesta som skrivits kring föreningen och
Alfred Nobel. Tack Anders för att Du så förtjänstfullt särkerställt historiken. I läroplanen för
grundskolan från 2011 (Lgr11) om ämnet historia, finns detta formulerat på ett bra sätt:
”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och
perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför
framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten
och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår
egen tid”.
Det är också ett bra sätt att beskriva betydelsen av föreningen Nobelmuseets vänner och vår
verksamhet. Nya stadgar och Anders Jones samlade skrifter ger oss kraft att verka i samtiden och
med fokus på framtiden.
Utgivning av tidningen Nobelvännen
Styrelsen har under året diskuterat hur vår tidning bäst ska kunna presentera verksamheten för
Er som är medlemmar. Detta gör att styrelsen beslutat att skjuta på utgivningstiderna något för
tidningen. Det är på grund av detta som Ni får inbjudan till årsmöte i detta brev istället för i
tidningen, som tidigare. Vi kommer att skicka ut tidningen i mitten av våren och mitten av
hösten framöver. På detta sätt hoppas vi att kunna servera Er information om föreningen på ett
ännu bättre sätt. Jaana-Kaisa Björk är styrelsens tidningsredaktör och ska ha all heder för våra
läsvärda tidningar. Ni annonsörer ska också hedras! Ni gör det möjligt för oss att ge ut
tidningen. Era intäkter täcker kostnaderna för att trycka och skicka ut tidningen, tack!

Höstens händelser
Nobeldagarna inleddes med föredraget den 21 oktober om Baronessan Bertha von Suttner.
Det var den norska författarinnan Anne Synnöve Simensen som besökte oss. Hon uppskattade
mycket sitt besök här och bjöd direkt in museets personal för ett besök i Oslo. Hans Johansson
och Micaela Ståhl kunde åka dit med hjälp av vänföreningens bidrag till resan.
Under vår kväll med ”Mord i maten” samlades 45 medlemmar och vi fick en fantastisk kväll
under ledning av teater Nolby. Vem var egentligen mördaren och vilket var motivet? Ta

chansen att se denna föreställning, om Ni får möjlighet. En fantastisk kväll med god mat och
mycket glatt prat. Ni kan se mer om detta i kommande tidning Nobelvännen.
Den 10 december hade vi traditionsenlig kransnedläggning för att hedra Alfred Nobel där vi
var närmare 60 personer som deltog. Vår huvudtalare i år var Stellan Wahlfridsson, som
representant för Rotaryföreningen. Ett väldigt bra tal som vi kommer att publicera i
kommande tidning. Vi fick en underbar konsert i kyrkan som inledning på denna
högtidsstund. Tack Pernilla som ordnade det så fint. Stort tack Stellan och stort tack till Johan
från Odd Fellow och alla Ni andra i som bidrog till att göra denna kväll så minnesvärd.
Ni kan se mer om detta i kommande tidning Nobelvännen.
Den 14 december hade vi fint besök på Museet!! Tack vara vårt eminenta Örebro Universitet
med rektor Jens Schollin i spetsen valde två av våra Nobelpristagare i kemi att besöka
Nobelmuseet i Karlskoga. Det var nobelpristagarna William E Moerner och Eric Betzig, som
deltog i besöket. Även Williams hustru Sharon deltog. Under eftermiddagens besök hann de
att plantera varsin kejsarlind i herrgårdsparken med hjälp av Sif Eklund, göra
handavgjutningar med autografer med hjälp av Agnetha Säker-Lindstedt samt få en guidad
visning med Alfred Nobels alter ego Peter Sundh. Världens bästa Peter! Du är otrolig!
Företrädare för kommunen var kommunfullmäktiges ordförande Anders Ohlsson och bl.a
kulturexpert Göran Persson med fru Kerstin. För Nobelmuseet fanns personalen på plats och
för vänföreningen deltog ordföranden. Ett mycket trevligt inslag för Nobelmuseet sade
Christer Franklin och en mycket nöjd museiintendent, Hans Johansson. Gästerna åkte sedan
vidare till Örebro för att äta middag på Örebro slott. Ni kan se mer om detta i kommande
tidning Nobelvännen.
Den 21 december sjöngs julen in och vänföreningens medlemmar deltog för halva priset. En
överenskommelse vi har, och kommer att fortsätta, med Karlskoga konsertförening.
Caféet ”Saffran och Kardemumma” är verkligen värt ett besök och de har bidragit till en
trevnad och en väldigt god stämning vid Mötesplats Alfred Nobel. Tack Anna-Karin med
personal. Ni är fantastiska! Gå dit och ät lunch – väl värt varenda krona.
Kalendarium för Nobelvännerna
 Årsmöte den 15 mars kl. 14.00. Föredrag med Brita Åsbrink
 Valborgsfirande den 30 april kl. 16.00. Vårtal av Catharina Forsberg
 Under planering……..återkommer
 Kammarmusik i sommartid den 4 juni kl. 19.00. Björkborns Herrgård
 Sommarmusik i parken den 12 juni kl. 18.30. Äppellunden vid Björkborn
Tack alla Ni i personalen som gör Alfred Nobels Björkborn till en plats väl värd att besöka.
Tack också till Er trogna medlemmar och till er nya medlemmar i vänföreningen som vi ser
ansluta sig! Vi är så beroende av alla medlemmars stöd för att kunna driva arbetet med att
stödja utvecklingen och ge ökade kunskaper om Alfred Nobels Björkborn. Tack även till Er
som ställer upp som styrelseledamöter och stödjer arbetet. Tillsammans blir vi starka i
vänföreningen.
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner gm
Ulrika Lundgren, ordförande

