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Med sång och spel hälsade en grupp flickor från Parkhemsskolan i Tullinge advent och
jul välkommen. Hanna Malecki ledde dem i nya och äldre sånger. Foto: Lena Sand

Finklädda flickor sjöng in advent
Adventsfirandet på Vårstavi blev en charmig och härligt omväxlande konsert
med flickor från mellanstadiet. De intog Vårstavis gula salong och blev en
vitamininjektion i höstmörkret. Flera av lyssnarna kommenterade: ” Det här
hade Poul Bjerre uppskattat”.
Flickorna njöt sedan av saft, läckert saffransbröd och pepparkakor. En
ivrig och intresserad skara följde därefter Carsten Cedegard på husesyn.
Varmt tack till musikläraren Hanna Malecki som övat kören och satt ihop
programmet. Tack också till Carsten som läste fina dikter medan flickorna
lyssnade i den gula salongsmöbeln. Roligt också att många föräldrar följde
med sina döttrar och kunde bekanta sig med miljön.

Foto: Lena Sand
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Välkomna till vårens intressanta träffar på Vårstavi!
I mars, april och maj inbjuder vi medlemmar och andra intresserade till våra
föredrag, där föreläsarna generöst öser ur sina breda erfarenheter. Det rör sig
om terapeutisk verksamhet, samtalsteknik, symboldrama, scenografi och liv.
Först ut är Liria Ortiz, aktuell med en ny bok riktad till tonårsföräldrar. I
april får vi träffa välkända scenografen Gunilla Palmstierna Weiss och lyssna
på hennes minnen av ett liv i rampljuset. När Marta Weston Cullberg kommer
till Vårstavi är platsen närmast en hemmaarena för henne eftersom hon i
många år lett kurser i symboldrama i huset. Att symboldrama har en lång
historia i huset får vi höra genom Folke Larsson. Då håller vi också årsmöte.
I sommar har ni möjlighet att delta i våra två öppna visningar, då vi
berättar om Poul Bjerres liv och verksamhet och visar runt i huset.
Hembygdsföreningens utställning och Amelie Posse
Amelie Posses fascinerande liv stod i centrum när Birgitta Bridell söndag den
12 februari berättade kring sin faktainsamling om Poul Bjerre och Amelie
Posse. Deras liv och öden ingick i utställningen Grödingeprofiler som visades
i Vasastugan under februari. En rejäl dokumentation har samlats in genom
Birgittas och andras arbete och förhoppningen är nu att delar av den stora
utställningen ska bevaras och eventuellt samlas i en skrift.
Att Amelie började skriva sina läsvärda berättelser om sitt liv var Poul
Bjerres förtjänst. Åtminstone enligt vad han själv skriver i en anteckning på
gamla dar i samband med att styvdotterns/svägerskans samlade verk ges ut:
”Jag brukar säga att Amelie Posse var det bästa fallet i min praktik. Att hon
aldrig kommit till att skriva min hjälp förutan kan hon inte ens själv förneka –
hon tycker naturligtvis mycket illa om att den saken vidrörs.”
Citatet hämtat i Poul Bjerre Sällskapets årsskrift 2002, där Björn Sahlin redogör för Poul
Bjerres roll i författarskapet.

Förnyelsetankens mål och mening
Poul Bjerre trodde på mänsklighetens slutliga fredstillstånd. I kapitel 7 i
Poul Bjerre. Själsläkaren och konstnären citerar John Landquist Bjerre:
"Kärleken är vår förnimmelse att förnyelsen sker. ------- I den stora
förnyelsestunden förnyas ej enbart din lycka; också din tro, ditt mod och
din vilja". Landquist fortsätter: ’Kärleken är en sammansatt känsla. Däri
ingår en drift som också uppträder självständigt, nämligen samhörighetsdriften…Bjerre betraktade dess verksamhet som en världshistorisk
process som inger förhoppning om en livsprocessens slutgiltiga jämvikt
och försoning. Människan vill "i grunden bli ett med allt som varit och
skall bli".’ Landquist sammanfattar: ’Vi upplever meningen med vårt liv
först när vi känner oss delaktiga i det hela.’ Ritva Hansson har valt stoff i
kapitel 7 ”Förnyelsen” i Poul Bjerre. Själsläkaren och konstnären (Landquist, John
1964; 2002)
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Prins Eugens tavla tillbaka på Vårstavi
Strax för jul kom den vackra
oljemålningen äntligen tillbaka till
Vårstavi. Inför utställningen på
Waldemarsudde häromåret om prins
Eugen, hans liv och konst, lånades
det magnifika konstverket ut. Nu
har målningen renoverats av
kunniga konservatorer och fått en
ny säker upphängning på sin rätta
plats mellan trappan och biblioteket
på Vårstavi.
Tavlan heter ”Popplarna på
Sundbyholm” och är en gåva till
Gunhild från prins Eugen, som hon
lärt känna i barndomen.
Sundbyholm är ett gods i Sörmland
där prins Eugen tillbringade
sommaren 1893. Flera av hans mest
betydande verk tillkom där, bland
annat den välkända ”Det gamla
slottet”.
Foto: Anders Junborg

Bjerreböcker och skrifter kan köpas via nätet
Sällskapets böcker finns tillgängliga på www.bokborsen.se.
Sällskapets boklager innehåller inte bara böcker av och om Poul Bjerre. Vi kan
erbjuda våra fina årsskrifter, en del uppsatser och böcker som på ett eller annat
sätt knyter an till Bjerre och dennes verksamhetsområden.
En bra överblick av vårt lager finner du genom att gå in på adress
www.bokborsen.se. I sökrutan skriver du "bjerresällskapet" Vill du sedan
beställa böcker så klicka på den blå rutan där pris anges. I den ruta som då
framkommer klickar du på "Till kassa" och följer instruktionerna
Det är helt riktigt att Lars Seglare står angiven som vår säljare.
Det går även bra att få info och beställa genom vår styrelsemedlem Carsten
Cedegard, antingen per epost ccedegard@yahoo.se eller per mobil
076 709 99 33

Var med och påverka!
Som styrelseledamot i Poul Bjerre Sällskapet kan du påverka vilka program
vi ska ordna, delta i visningar och praktiska bestyr kring våra föredrag. Vi
ser gärna fler i vår styrelse samtidigt som vi värnar om kontinuitet. Vår
valberedning tar gärna emot förslag på lämpliga personer; du själv eller
någon du tycker skulle passa. Waltraut Neuschütz har epost
waltraut@neuschutz.se och telefon 08 551 56330 eller mobil 070 147 2317.
Välkommen!
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Dags att betala årets medlemsavgift
Med nyhetsbrevet som postas följer ett inbetalningskort. Medlemsavgiften är
fortfarande endast 150 kronor för enskild person och 200 kronor för personer
med samma adress. Betalas in till plusgiro 184 95 73-9. Vi uppskattar att
även få ta del av din/era epostadresser. Då skickas programinformation ut
per mejl och ger en påminnelse om vad vi har att erbjuda. Vänligen kontakta
anita.widen@gmail.com så förs aktuell epostadress in i medlemsregistret!

Poul Bjerre Sällskapets program:
♥ Lördag 25 mars 2017 kl. 13.30
Psykolog Liria Ortiz, som bl. a. svarar på frågor i Dagens Nyheter,
berättar om sin metod Motiverande samtal. Nu senast aktuell med en
bok som hjälper föräldrar att skapa bättre samtalskontakt med sina
tonåringar.
♥ Lördag 22 april 2017 kl. 13.30
Gunilla Palmstierna Weiss berättar om sitt liv som scenograf,
kostymtecknare och keramiker samt äktenskapet med författaren
Peter Weiss. I hennes memoarer Minnets spelplats från 2013
beskriver hon även samarbetet med kända regissörer, bl. a Ingmar
Bergman.
♥ Lördag 20 maj 2017 kl.13.30 Program och årsmöte
Marta Cullberg Weston berättar om sitt arbete med symboldrama och
Folke Larsson skildrar hur symboldramat kom till Sverige och
Vårstavi. Därefter håller sällskapet ÅRSMÖTE
♥ Visningar i sommar lördagar kl. 13.30
Sällskapet inbjuder till två öppna visningar denna sommar. Den 17
juni och den 12 augusti samlas de intresserade på loggian för en
kaffestund och introduktion om Poul Bjerres liv och person och om
husets historia. Kostnad 100 kr inkl. kaffe för personer över 18 år. En
intressant sommarutflykt.
PS. Intresserad av Gunnar Wennerberg? 200-årsjubileum av
gluntskaldens födelse firas i år. Mer info på https://wennerbergsallskapet.se/
Poul Bjerre Sällskapets program äger rum lördagar kl. 13.30 på Vårstavi. Efter
programmet serveras kaffe/te och bröd. Kostnad för föredrag och kaffe är 100
kronor, medlem 80 kronor. Möjlighet finns att köpa böcker och kort.

Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger till vänster, ca 200 m från rondellen i
Vårsta C. Från Tumba C reser man med buss i riktning Bremora, hållplats
Vårsta. Har du frågor ring Anita Widén 070/1171154 eller mejla enl. ovan.
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