
 

VÄLKOMNA ALLA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  

Ni har fått brev med inbjudan till årsmötet samt med  inbetalningskort för att enkelt kunna 

betala in 2020 års avgift.  Är du ständig medlem/hedersmedlem ska du inte betala igen. 
 

Årsmöte 2020 

Vill allra först bjuda in er alla till Nobelmuseets vänners årsmöte den 29 mars 2020, kl.14.00.  

Vi börjar med föredrag av Görgen Johansson, VD för Saab Dynamics AB,  Karlskoga. 

Väl mött på Mötesplats Alfred Nobel, Stallet. Varmt välkomna till årsmötet 
 

Höstens händelser 

 Höstens första styrelsemöte bjöd på uppskattat besök av Alfred Nobel. Tack för detta. 

 Nobelmuseets Vänner är glada över att Aktiva Karlskoga åter placerar några stolpar vid vårt 

vackra Alfred Nobels Björkborn och informerade om Nobelvännerna på kartan. 

 Medlemsfesten gick av stapeln den 25 oktober, i Stallet. Vi startade med en Alfred Nobel 

tipspromenad och mingelbingo. Bas Björk spelade för oss och god mat och glatt prat avnjöts. 

Lotteri, till förmån för återuppbyggande av Klockstapeln, genomfördes. 

 Klockstapeln – bygglovsansökan blev beviljad. Avgiften på 2 375 kr betalades med intäkter 

från lotterierna. Tack alla ni som köpt lotter.  Se vidare information nedan. 

 Vetenskapliga föredrag kring de olika nobelprisen genomfördes den 2- 6 december. Tack till 

vårt samarbetsvänliga och intresserade Örebro universitet med dess rektor och professorer. 

Tack också för bra samarbete med Möckelngymnasiet och föredragen i kemi och fysik. 

 Nu är upphandling på gång avseende återuppförande av bron till herrgården.  

 Kransnedläggning skedde den 10/12 där Kristina Lundberg höll fint hederstal till Alfred 

Nobels minne. Kent Klintestrand utsågs till Nobelvännernas andra mottagare av 

”Nobelvännernas hedersutmärkelse”. Kommunens kulturstipendium samt utmärkelse från 

”Fart och design” delades ut. På kvällen avnjöts Nobelkonsert under ledning av Peter Carell.  

 

Klockstapeln 

Projekt ”Ny Klockstapel till Nobelmuseet i Karlskoga”, NKNK, har startat!  

Nobelvännerna kommer att få virke till klockstapeln från Wikers AB, som delvis förvaltar skog som 

Alfred Nobel en gång i tiden ägde. Det känns speciellt och vi är mycket tacksamma. Wikers AB, är 

först som sponsor till klockstapeln. Nu vänder vi oss till alla medlemmar om ni känner till ytterligare, 

möjliga sponsorer till projekt NKNK? Alla idéer och tankar är välkomna!  

Det är inte bara pengar som gäller för att sponsra uppförande av klockstapeln. Man kan sponsra 

genom att hjälpa till. Kent Klintestrand kommer att fälla träd till klockstapeln under vintern. Kent 

behöver hjälp att barka och tjära stockarna till klockstapeln. Om du känner att du vill och kan hjälpa 

till? Kontaktpersoner är Kent: kent.klintestarnd@hotmail.com 070-550 48 05 eller  

Jaana-Kaisa: jaanakaisa.bjork@outlook.com 076-145 40 55. 

 

Kalendarium för Nobelvännerna 

 Årsmöte den 29 mars kl. 14.00. Görgen Johansson, VD för Saab Dynamics AB, Karlskoga.  

 Valborgsfirande den 30 april med traditionsenligt vårtal av platschef Anneli Lyckeborn. 

 

Kontaktvägar för Nobelmuseets Vänner 
Genom meddela din rätta mailadress går Du inte miste om våra mailutskick: anita@ojendal.se. 

Ett praktiskt sätt att få kontakt med Nobelmuseets Vänner är via hemsidan: www.nobelvannen.se . 

 

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 

Nobelvännen nr 1, 2020 NYHETSBREV  

Karlskoga 2020-02-02 
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