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Visinfo 2018-12-11 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET… 
Hej visvänner 

Detta har hänt sedan oktobervismötet om ”Krig och fred” som Barbro förtjänstfull höll i 

som programvärd. För att inte tala om novembermötet med  

Ingegärd och Ann-Maries tidsresa ”40-talsvisor” Härliga visupplevelser!  

Vismöte ”JUL i dur och moll” 

Tyvärr var Stefan Werme förkyld och kunde inte hålla i trådarna som programvärdstomte 

den 7 december, men vi andra försökte efter bästa förmåga genomföra programmet. 

Mötet blev ändå väldigt lyckat med många härliga julvisor i både dur som moll. Före 

programmet njöt vi av Lennarts hemgjorda glögg och gröt tillsammans med Marias 

smarriga skinkmackor. Till kaffet bjöd Lennart på hembakade lussekatter och 

pepparkakor.  

STOR ELOGE till stugvärdarna Maria och Lennart, som kanske kommer tillbaka till 

nästa jul med samma koncept? Vi kan ju bara hoppas!   

Efter kaffet slutförde vi det ordinarie programmet och under Fria visor framförde Mats 

Aldén ett par egna tonsättningar av Karlfeldt resp. Frödings översättning av en Robert 

Burns dikt. Förträffligt! 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSSTÖD till Västerås Stad har skickats in. Vi brukar inte få 

besked om hur mycket pengar vi får in förrän tidigast slutet av januari eller början av 

februari. Begärt belopp 8000 kr för 2019. 

MÖTESLOKAL 
Vår möteslokal hos ABF, som glädjande nog inte kostar oss någon hyra, har vissa 

nackdelar, men jag vill ändå klargöra vissa saker: 

1. Det finns en nödutgång från konferensrummet utöver trapputgången från köket. 

2. OM man väljer att lämna mötet FÖRE biografen Electra stänger går det utmärkt 

att använda hissen. För att vara säker på NÄR dom stänger och larmar lokalen 

föreslår jag att Ni kontaktar personalen på Electra när Ni kommer till CuLTUREN.  

3. Vi har och kommer alltid att hjälpa till om någon har problem att själv gå ut från 

trappan i köket. 

Jag har skickat följande mail till vår kontaktperson på ABF samt till vaktmästeriet på 

CuLTUREN: ”Hej Jag har tidigare påpekat avsaknaden av ett litet räcke vid trappen från 

köket i ABFs lokaler. De första trappstegen när man öppnar dörren från köket för att gå ut i 

trapphuset är rent livsfarliga och det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka! Från 

vaktmästeriets sida har ni ändå tejpat en svart/gul tejp på trappstegen, men det borde inte 

vara en så stor sak att sätta upp ett räcke. 

Jag VÄDJAR till er att ta detta på allvar! Vad säger CulTURENS skyddsombud? Vem är 

skyddsombud?” 
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Och fått följande svar: ”Hej Per, Bra att du uppmärksammar detta, jag tar det med ledningen 

och hör om ifall det går att göra en insats! 

 Med vänliga hälsningar, Robert Holm” 

Fortsättning följer… 

Alternativ möteslokal 

Uppdraget att utreda och sondera efter alternativ möteslokal har gått till Ann-Marie 

Hindersson. A-M har kollat med Vallby samt Björskogen men ingen av dessa hyr ut 

längre. Anita Syhrén har också kollat med Korskyrkan som ligger bra till i Västerås, men 

med en hyra på 500 kr/tim blir det alldeles för kostsamt. Vi har ju trots allt NIO 

vismöten á 5-6 tim inbokade för 2019! K-G Ekdahl har även lovat att kolla upp 

Tomasgården vid Tomaskyrkan. Fortsättning följer… 

VISANS VÄNNERS BOKINNEHAV 
Som alla förhoppningsvis vet finns alla Visans böcker hos oss i Örsingsbo. På Dropbox 

under mappen _VV_Bokinnehav finns:  

1. En förteckning över alla böcker 

2. Innehållsförteckning med titlar på de senaste bokinköpen samt  

3. Loggfil som används i samband med utlåning av böcker.  

Hör av er till mig om ni är intresserade av något!  

UPPVAKTNINGAR 

K-G Ekdahl 70 år 

Jag och Gunilla uppvaktade K-G som fyllde 70 år den 30 oktober. Han blev glatt 

överraskad över presentkortet från Visans Vänner och bad om en hälsning till alla 

visvänner. K-G medverkade på julmötet den 7 december. 

Stina Elg 50 år 

Även Stina får ett presentkort och Grattishälsning från Visans Vänner.  

RAPPORTERING TILL RIKSFÖRBUNDET VISAN I SVERIGE 
Jag har rapporterat hur många medlemmar vi har till RVS. RVS syfte är att se hur 

medlemskåren ser ut inför RVS ansökan till Kulturrådet. 

Vi är i dagsläget 54 medlemmar fördelat på 33 kvinnor och 21 män. Tyvärr inga 

ungdomar under 18 år . Yngsta medlemmen är 33 år. 

VISANS DAG 9 MARS 2019 KL. 12.00 – 13:30 OBS TIDEN! 
Affisch, programbeskrivning är upprättad och överskickad till Stadsbiblioteket.  

Programrubrik: ”Hjärtats nyckel heter sång” 

Programbeskrivning: ”Visans Vänner framför kända och okända visor i Taubes anda” 
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KULTURNATTEN 14 SEPTEMBER 2019 
Jag har skickat mail till Stadsbiblioteket med önskemål om att vi framträda i Hörsalen på 

Kulturnattens program.  

PROGRAM 2019 
Alla datum för våren 2019 är nu definitiv bokade. Däremot är datumen för hösten 

preliminära. 

Utöver månatliga vismöten och nedanstående kända årliga åtagande kommer vi att göra 

ytterligare några konserter.  

Alla vismöten startar (om inget annat meddelas)med samling och 

inmundigande av medhavd förtäring kl. 18:00, info från undertecknad  

kl. 18:30 samt visprogram från kl. 19:00. 

Övningar med orkester blir som regel onsdag eller torsdag i samma vecka som vismöten. 

Inför konserter och övriga framträdanden kan fler övningstillfällen bli nödvändiga.  

Vill Du vara programvärd och har förslag på tema? Hör av dig! 

Ett stort TACK vill vi rikta till den outtröttlige ständige klubbmästaren och 

stugvärden Maria Werme som gör ett fantastiskt jobb! Stugvärdarna är en 

förutsättning för att våra vismöten skall bli trevliga, men Maria kan inte görs allt jobb 

själv. Anmäl ditt intresse som stugvärd! DU behövs för vår förening!  

Program våren 2019 

o Fredagen 18 januari. Vismöte  

o tema: ”Ted & Kenneth Gärdestad” 

o Programvärd: Kjell Roman  

Stugvärdar: Maria Werme och Gunilla Umegård 

o Fredagen 15 februari. Årsmöte och vismöte  

o tema:”____________” 

o Programvärd: ________ Stugvärd: Maria Werme 

o Smörgåstårta serveras. Vi hjälper alla till med det praktiska   

o Fredagen 8 mars. Vismöte inför Visans Dag 

o tema: ”Hjärtats nyckel heter sång” 

o Programvärd: Gunilla & Per Hägg Stugvärd: Maria Werme. 

o Lördagen 9 mars. Visans Dag på Stadsbiblioteket i Västerås kl. 12-13:30 

”Hjärtats nyckel heter sång” 

”Visans Vänner framför kända och okända visor i Taubes anda” 

o Presentatör: Per Hägg  

o Fredagen 12 april. Vismöte 

o tema:”____________” 

o Programvärd: _______ Stugvärd: Maria Werme och _______ 

o Fredagen 17 maj. Vismöte och våravslutning 

o tema: ”Visor till Mor” 

o Programvärd: _______ Stugvärd: Maria Werme och _______ 

o Preliminärt Söndag 26 maj.  

o Underhållning på Mors Dag på Västerås Officersmäss kl. 12-16 
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Preliminärt program hösten 2019 

o Torsdagen den 2 augusti 

Medverkan på Karindagen, Vallby friluftsmuseum, arrangör: Västerås 

Hembygdsförening 

o Fredag 13 september. Vismöte tema: ”Kulturnattens program” 

o Lördagen den 14 september Kulturnatten 

o Fredagen 18 oktober. Vismöte 

o Fredagen 15 november. Vismöte  

o November: medverkan i samband med Föreningen Nordens ”Kura 

skymningsdag” 

o Fredag 13 december. Vismöte Lucia och julfest 

Dropbox 

Dropbox är en sk. molntjänst för datalagring där vi har valt att lägga alla nödvändiga 

dokument inför varje vismöte. Fördelen med detta är att vi slipper maila runt materialet 

och att man alltid kan lita på att senaste versioner finns lagrade där. Har du frågor om 

hanteringen – kontakta Per-Åke Folkesson, alt. Stefan Werme eller undertecknad.  

Nu finns bara material för 2018 och 2017 på Dropbox. Den som önskar tillgång till äldre 

material får ta kontakt med Per-Åke Folkesson.  

Det arbete som vår eminente musikaliske ledare Per-Åke Folkesson gör inför varje 

vismöte är ovärderligt! Ett extra stort TACK till Per-Åke för allt du gör för oss!  

Detaljerad information om respektive vismöte sker muntligen från styrelsen på 

vismöten och på hemsidan www.visansvannerivasteras.se som uppdateras 

kontinuerligt med uppgifter om vismötestema, program- och stugvärd m.m. 

Styrelsen Visans Vänner i Västerås genom Pelle Hägg som på detta sätt 

vill tacka alla medlemmar för ett fint 2018 och önska  

God Jul & ett Gott Nytt Visår 2019. 

http://www.visansvannerivasteras.se/

