
 

VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  
 

Årsmöte 2017 

Hej alla nya Vänner och alla Ni lojala vänner sedan många år som tillsammans stödjer 

Nobelmuseet i Karlskoga. Vi är så GLADA över att Maria Larsson, landshövding Örebro län 

& ordförande Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn kommer till vårt årsmöte för att berätta om 

den spännande utvecklingen vi står inför. Bifogar inbjudan till årsmötet den 12 mars kl.14.00.  

Varmt välkomna. 
I detta brev får Ni också inbetalningskort för att snabbt och enkelt kunna betala in 2017 

års medlemsavgift.  

 

Kontaktvägar för Nobelmuseets Vänner 
Hemsidan är ett praktiskt sätt att få kontakt med Nobelmuseets Vänner www.nobelvannen.se   

Där kan du tipsa Dina vänner att de lätt kan bli medlem i Nobelmuseets Vänner. Som medlem 

stödjer du en kulturinstitution som är unik i världen. I en stark och aktiv vänförening kan vi 

bidra till att hålla museet vid liv och dessutom ge möjligheter till att det utvecklas och får en 

given plats i Karlskogas och Sveriges kulturliv. Se mera info under fliken Bli medlem. 

Genom att kontakta vår medlemsregistrator Anita Öjendal och meddela din rätta mailadress så 

går Du inte miste om våra mailutskick. Anita har mailadress: anita@ojendal.se. 

 

Höstens händelser 

 Vår medlemsfest genomfördes den 21 oktober med ett glatt och hjärtligt gäng. 

Professor emeritus Bert Allard, Örebro Universitet, kåserade över hur det går till att ta 

fram en Nobelpristagare. För kvällens musik ansvarade BasBjörk på ett alldeles 

utomordentligt njutbart sätt. 

 Boris Holm och Hans Johansson berättade och visade bilder om sin spännande resa till 

Baku den 16 november. 

 Inför den 10 december var Nobelvännerna och Nobelmuseet en del av 

bakelsetävlingen till Alfred Nobels ära.  

 Den 10 december hade vi traditionsenlig kransnedläggning på Alfred Nobels 

Björkborn och närmare 70 personer deltog. En underbar konsert genomfördes i Stallet 

med Ingrid Langaard på sång och Inga-Lill Brogeland på piano. Därefter avnjöts en 

god lunch i Stallet. Tack Pernilla, representant för Svenska Kyrkan, Boris från 

Karlskoga Nobel-Rotary klubb, Thommy från Odd Fellow och Alf Prytz och alla Ni 

andra som bidrog till att göra tillfället så stämningsfullt. 

 Den 13 december togs Nobelpristagare Duncan M. Haldane emot på Björkborn. 

 Den 22 december sjöngs julen in på Mötesplatsen. Nobelvännerna fortsätter sitt 

samarbete med Karlskoga konsertförening med 50 % rabatt på biljetten då 

programmet är på Alfred Nobels Björkborn.  

 

Kalendarium för Nobelvännerna 

 Årsmöte den 12 mars kl. 14.00.  Föredrag av landshövding Maria Larsson 

 Valborgsfirande den 30 april kl. 16.00. Vårtal. 

 Den 5 februari kl.18.00, Mötesplats Alfred Nobel, Linnékvintetten. 

 Den 8 juni kl. 19.00, Mötesplats Alfred Nobel, ur Calla Petterssons arkiv. 

 

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 genom Ulrika Lundgren, ordförande 
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