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Styrelsen har under året bestått av: 

Fram till årsmötet 21 maj 2016: Anita Widén, ordförande 

                                                          Carsten Cedegard, kassör 

            Ritva Hansson, ledamot 

                                                          Rolf Kenmo, suppleant 

Efter årsmötet 21 maj 2016:       Anita Widén, ordförande 

                                                          Carsten Cedegard, kassör 

                                                          Ritva Hansson, ledamot 

                                                          Rolf Kenmo, suppleant, tillika sekreterare 

                                                          Jan O Olofsson, suppleant 

Vid årsmötets valdes även Fadime Öz till ledamot på två år men hon har tyvärr avsagt sig 
uppdraget. 

Revisor har varit Johanna Hammarström, revisorssuppleant Eva Holm. 

Årsmöte hölls 2016-05-21   Före årsmötet framträdde Sten Ekman som fått en unik inblick i 
Poul Bjerres s. k.  krönikeböcker. Utifrån det digra materialet har han valt ut texter som 
illustrerar olika delar av Poul Bjerres liv och verksamhet.  Boken heter Poul Bjerres egna ord 
om sitt eget och andras liv och var till försäljning vid årsmötet.  

Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen under året, varav ett extrainsatt styrelsemöte 
hölls inför årsmötet. Styrelsen har även haft underhandskontakter, mestadels genom 
mejlväxling. 

Fyra nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna och inför programmen har påminnelse 
gått ut per e-post.  

Antalet betalande medlemmar och samboende i sällskapet var fram till 2016-12-31 

95 personer. Ulla Sjöström är sällskapets hedersledamot. 

Under året har följande program presenterats för medlemmar och allmänhet vid sidan av 
årsmötets program med Sten Ekman: 

Lördagen 12 mars berättade Kristina Lundgren och Cecilia Alfvén Gyllang  under rubriken  
Ada och Anna Clara – två  kvinnliga läkare samtida med Poul Bjerre. Ada Nilsson, välkänd 
läkare och kulturpersonlighet i Stockholm och Anna Clara Romanus Alfvén, den första 
kvinnliga läkaren i Östergötland, stod i fokus.  

Lördagen 16 april berättade äkta paret Clarence Crafoord och Gunnel Saxon Crafoord om 
sin intervjubok kring människor i långvariga relationer. Guldbröllop: En bok om livslånga 
relationer är titeln på deras bok. 



 

Lördagen 23 maj beskrev Sten Ekman sitt arbete med Poul Bjerres krönikeböcker, hur han 
sovrat och lagt upp bokens innehåll och teman. Därefter hölls årsmöte, som leddes av 
Birgitta Mörk.  

Under sommaren arrangerades två öppna visningar för allmänheten på Vårstavi, då Poul 
Bjerres liv och verk presenteras, följt av en rundvandring i huset och i parken. Det var 
lördagarna 18 juni och 13 augusti. 

Höstprogrammet inleddes den 24 september då psykoterapeut Lars Widén, verksam vid 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping, beskrev hur teamet möter barn och unga som upplevt svår 
sjukdom och plötslig död i sin närhet. 16 års verksamhet har gett teamet djupa insikter i 
denna form av krishantering.  

Lördagen 15 oktober stod drömlivet i centrum. Lennart Furenhed, föreläsare i drömkunskap 
och livsfrågor berättade om hur själen leker och läker i drömmen och kopplade sina tankar 
både till Tranströmers poesi och Bjerres beskrivning av en läkande drömutveckling.  

Advent firades sedvanligt lördagen 26 november då en grupp flickor i mellanstadieåldern 
sjöng och spelade under ledning av sin musiklärare Hanna Malecki. Carsten Cedegard läste 
dikter, ljus var tända och saffransbröd och pepparkakor passade som årsavslutning. 

Övrigt under året: 

Styrelsen har arbetat med bokförrådet i Lillstugan och även sålt reaböcker vid våra 
sammankomster. Flyttning blev inte aktuell under hösten eftersom det varit oklart var 
bokbeståndet kan placeras. Kontakterna med stiftelsen har mestadels gått via Anders 
Junborg, intendent på deltid. Ekonomin har  förbättrats och utskicken av programblad har 
varit uppskattat bland de medlemmar som meddelat sin epostadress. Information om vårt 
program skickas till bibliotek och lokaltidningar samt skrivs in på vår hemsida 
www.poulbjerre.org. 

Ett gott samarbetsklimat har rått i styrelsen men önskemålet om fler aktiva personer 
kvarstår. 

 

Stockholm i maj 2017 

 

 

______________________                                                         __________________________ 

Anita Widén             Carsten Cedegard 

 

 

________________________                                                    ___________________________ 

Ritva Hansson            Rolf Kenmo 

 

 

____________________________ 

Jan Olofsson 


