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VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV
Välkomna till Nobelmuseets vänner!
Tidigare har vi berättat att vi har skjutit något på utgivningstiderna för tidningen Noelvännen.
På grund av detta får ni redan nu ett nyhetsbrev inför hösten för Nobelmuseets vänner.
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!

Vårens händelser
Det traditionsenliga Valborgsfirandet på Alfred Nobels Björkborn genomfördes med, en för
det dåliga vädret, stor publik. Marknaden var inflyttad till mötesplats Alfred Nobel där en hel
del olika marknasstånd fanns på plats. Nobelvännerna hade ett bord för medlemsvärvning och
där sköttes marknadsföringen bland annat av Jaana- Kaisa och Mikael Björk, Olof Frisk och
Hans Johansson. Kulturskolan hade i vanlig ordning ett alldeles fantastiskt bra och
genomarbetat musikaliskt program under professionell ledning av Olle Söderberg. Vännernas
förnämliga vårtalare var Catarina Forsberg som höll ett tankeväckande och oerhört viktigt tal.
Ni kan alla läsa detta i sin helhet i kommande nummer av tidningen.
Den 1 juni hade vi invigning av utställningen om Werner Vögeli och hans koppling till Alfred
Nobel via nobelpristagarnas middagar i 42 år. Idéen till utställningen kom sommaren 2008 då
vi diskuterade kring saknaden av Werner Vögeli som yrkesman och hans koppling till
nobelpristagarna. Därefter har ett gediget arbete pågått för att kunna söka pengar och samla
material till minnesutställningen. Arbetsgruppen har bestått av Hans, Ulrika och Gunnar
Göransson, ständig sekreterare och nestor i föreningen Werners Vänner. Läs vidare och se
bilder från detta i kommande tidning.
Vårens två konserter på Alfred Nobels Björkborn var den 4 och den 12 juni. Vi fortsätter
samarbetet med Karlskoga konsertförening.
Höstens planering
Vi i styrelsen har bildat en arbetsgrupp för att planera inför vänföreningens egen fest. Boka in
fredagen den 23 oktober kl. 18.00. Då bjuder vi in till en exklusiv middag med musikaliskt
tema. Det finns 50 platser! Boka in detta redan nu. Se vidare information och inbjudan i
tidningen.
Vi är i full fart med att få våra annonsörer att säga ja till ytterligare annonser i kommande
tidningar. Har ni någon kontakt med ett företag som Ni tror vill stödja Nobelmuseet i
Karlskoga? Kontakta tidningens redaktör Jaana-Kaisa Björk. Vi är beroende av dessa
annonsintäkter för att kunna ge ut tidningen.
Skrivandet av olika artiklar till tidningen pågår också. Har Ni något Ni vill att vi ska skriva
om så kontakta gärna någon i styrelsen.

Vi är också mycket glada över alla Er som betalat in era medlemsavgifter. Anneli Rådesjö har
ett särskilt uppdrag som medlemsvärvare! Passa på att äta lunch på Karlskoga Wärdshus med
Dina vänner och arbetskamrater. Då får du också en möjlighet att få direkt information om
hur man kan bli en stödjande medlem för att stärka Nobelmuseets uppdrag och arbete.
Medlemsavgifterna för 2015 betalas till bankgiro; 5967-5074
Enskilda medlemmar; 150 kr per år och Familjemedlemmar; 300 kr per år.
Passa på att redan nu boka Årets Julklapp – ett medlemskap i Nobelmuseets vänner!
Styrelsen håller på att se över övriga programmet för hösten med hjälp av platscheferna Hans
Johansson och Christer Franklin. Vi återkommer med mer information så snart programmet är
på plats.
Olof Frisk har föredömligt tagit över ansvaret för hemsidan. Där kommer ytterligare
utveckling att ske.
Tack alla Ni i personalen som gör Alfred Nobels Björkborn till en plats väl värd att besöka.
Tack också till Er trogna medlemmar. Vi är så beroende av alla medlemmars och annonsörers
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
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