
 

VÄLKOMNA ALLA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV  

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

betala in 2021 års avgift.  Är du ständig medlem/hedersmedlem ska du inte betala igen. 
 

Årsmöte 2021 – för redovisning av 2020 års verksamhet. 

Skulle gärna bjuda in er alla till Nobelmuseets vänners årsmöte 2021. Tyvärr vågar vi inte sätta 

datum för årsmötet ännu. Men när det blir möjligt igen återkommer vi med datum för årsmötet.  
 

Höstens händelser 

• Höstens första styrelsemöte innebar även att årsmötet äntligen kunde genomföras. Tack alla ni 

som gjorde detta möjligt. 

• Olof Frisk och Alf Rosberg har haft flera möten, för att medverka till återuppförande av ny 

bro och restaurering av gammal. 

• Kemishower för elever i årskurs 5 och 8 genomfördes av Boris Holm med medhjälpare, men 

fick avbrytas i halvtid p.g.a. Coronaepidemin.  

• Tidningen Nobelvännen har givits ut som vanligt tack vare Jaana-Kaisa Björk, redaktör. 

• Planeringen av återuppförande av klockstapeln pågår och flera möten kring frågan har 

genomförts. Stockarna är barkade. 

• Nobelföreläsningar tillsammans med Örebro Universitet planerades (digitalt) men föredragen 

sköts på framtiden.  

• Projekt Alfred Nobel om Björkborn pågick där Karlskoga kommun och Region Örebro håller 

på att sammanställa underlag för fortsatt utveckling. 

• Landshövding Maria Larsson har fått fortsatt förordnande, vilket ger styrka till allt arbete med 

Nobelmuseet i Karlskoga.  

 

Vårens händelser 

Det är så tråkigt, men tyvärr kan inte några planer göras i dagsläget för vårens aktiviteter. 

Styrelsen kommer att ha digitala möten och fundera vidare på hur vi kan säkerställa kommande 

aktiviteter. Det vi kan göra, gör vi och det pågår trots allt en hel del planering för vårt huvudsyfte att 

medverka till Nobelmuseets i Karlskoga fortsatta drift och utveckling. Vi får alla hjälpas åt att 

initiera, främja och deltaga i aktiviteter som leder till ökade kunskaper hos allmänheten om Alfred 

Nobels Björkborn. 

 

Klockstapeln 

Projekt ”Ny Klockstapel till Nobelmuseet i Karlskoga”, NKNK, fortsätter!  

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

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

 
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 
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