
 

VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  
 

Årsmöte 2016 

Ett nytt år har startat med Nobelmuseets vänner. I detta brev får Ni inbetalningskort för 2016 

års medlemsavgift och inbjudan till årsmötet den 13 mars kl. 14.00. Vi är så GLADA över att 

just Ni är medlemmar. Vi är också så GLADA över att rektor Jens Schollin kommer just till 

vårt årsmöte och berättar om utvecklingen för universitetet i regionen.Varmt välkomna. 

 
Tidningen Nobelvännen och hemsidan 

Ni märkte att under förra året ändrades utgivningstiderna för tidningen för att bättre kunna 

leverera information till Er medlemmar. Heder till Jaana-Kaisa Björk som är styrelsens 

tidningsredaktör, för våra intressanta tidningar. Tack till Er annonsörer som gör det möjligt 

för oss att ge ut tidningen. Era intäkter täcker kostnaderna för att tryck och utskick. 

Ansvarige för hemsidan i styrelsen är Olof Frisk. Hemsidan har fått ny layout och namnet 

www.nobelvannen.se. www.mockelnforeningarna.se/nobelmuseetsvanner finns också kvar. 

 

Höstens händelser 

 Föreläsning med professorn och sommarprataren Ulf Ellervik om temat 

Ond kemi inledde Nobeldagarna. Ett intressant föredrag som kunde genomföras tack 

vare Boris Holm. En av Karlskogas mest hängivna kemister. 

 Vår medlemsfest genomfördes den 23 oktober med ett glatt och festklätt gäng. 

Teachers Blended underhöll på det bästa sätt. Vilken tur att vi har så många duktiga 

musiker i Karlskoga. 

 Inför den 10 december var Nobelvännerna och Nobelmuseet en del av 

bakelsetävlingen till Alfred Nobels ära. Efter ett intensivt juryarbete korades vinnaren. 

 Den 10 december hade vi traditionsenlig kransnedläggning och närmare 50 personer 

deltog. En underbar konsert genomfördes i Konsthallen med Ingrid Langaards sång 

och Thomas Larsson på piano. Tack Pernilla som ordnade detta. Vår huvudtalare i år 

var Pernilla Rosin, som representant för Svenska Kyrkan. Pernillas tal gav verkligen 

tankar om den omvärld vi lever i. Stort tack till Christer från Karlskoga Nobel-Rotary 

klubb och Johan från Odd Fellow och alla Ni andra i som bidrog till att göra denna 

kväll så minnesvärd.  

 Den 21 december sjöngs julen in på Irländskt vis. Nobelvännerna fortsätter sitt 

samarbete med Karlskoga konsertförening. Som medlem får man 50 % rabatt på 

biljetten då programmet är på Alfred Nobels Björkborn. Stöd gärna musiklivet genom 

att bli medlem i Konsertföreningen, www.karlskogakonsertforening.se 

 

Kalendarium för Nobelvännerna 

 Årsmöte den 13 mars kl. 14.00. Föredrag av rektor Jens Schollin 

 Valborgsfirande den 30 april kl. 16.00. Vårtal av Edith Oldenburg  

 Den 7 februari kl.17.00, Mötesplats Alfred Nobel, Jazz i Folkton. 

 Den 2 juni kl. 18.30 på Mötesplats Alfred Nobel, Kammarmusik i sommartid.  

 Den 10 juni kl.18.30 Sommarmusik på Björkborn. Ute om fint väder. 

  

Tack all personal, guider, trogna medlemmar, nya medlemmar, annonsörer, sponsorer, 

styrelseledamöter och alla besökare som gör Alfred Nobels Björkborn till vad det är! 
 

Styrelsen för Nobelmuseets Vänner gm Ulrika Lundgren, ordförande 

Nobelvännen nr 1, 2016 NYHETSBREV  
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