Poul Bjerre Sällskapet
20180101 – 20181231
Styrelsen har under året bestått av:
Fram till årsmötet 26 maj 2018: Anita Widén, ordförande
Carsten Cedegard, ledamot, kassör
Lennart Furenhed, ledamot
Sören Strid, ledamot
Rolf Kenmo, suppleant
Jan O Olofsson, suppleant
Efter årsmötet 26 maj 2018:

Anita Widén, ordförande
Sören Strid, ledamot, kassör
Lennart Furenhed, ledamot
Rolf Kenmo, suppleant
Jan O Olofsson, suppleant
Marie Wängberg, suppleant

Adjungerade till styrelsen: Carsten Cedegard och Barbro Olsson samt från november Souad
Azar
Revisor har varit Johanna Hammarström, revisorssuppleant Eva Holm.
Valberedning: Waltaut Neuschütz, Anders Junborg
Årsmöte hölls 2018-05 26
Före årsmötet njöt deltagarna av en inspirerande cellokonsert. Lovisa Engdahl Nilsson,
cellopedagog och Åsa Strid, Kungl. Filharmonikerna, är spelkamrater sedan de lärde sig
hantera sina instrument i Kommunala musikskolan i Karlstad. De bjöd på en tidsresa genom
cellomusiken i Europa från 1500-talet till 1900-talet. Dessutom delgav de åhörarna hur
cellospelets grunder lärs ut.
Årsmötet leddes av Birgitta Mörk. Avgående kassören Carsten Cedegard avtackades med en
bok. Mötet uttryckte även stor oro inför Stiftelsens planer på att sälja fastigheten Vårstavi.
Styrelsen har sammanträtt vid åtta tillfällen under året inklusive ett konstituerande
styrelsemöte. Styrelsen har även haft många underhandskontakter, mestadels genom
mejlväxling. Arbetet i styrelsen har präglats av gott samarbete och kreativitet.
Fyra nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna med vanlig post och med e-post. Inför
programmen har påminnelse gått ut per e-post till de medlemmar som lämnat aktuell epostadress.
Information om sällskapets program har även spridits till biblioteken i Botkyrka, de lokala
gratistidningarna och DN På Stan.
Antalet betalande medlemmar och samboende i sällskapet var fram till 2018-12-31
98 personer. Ulla Sjöström är sällskapets hedersledamot.

Under året har följande program presenterats för medlemmar och allmänhet:
Lördagen 10 mars talade Åsa Nilsonne om sitt liv som psykiater och författare och
presenterade sina senaste verk. Hon beskrev även sin skepsis mot det alltför mekaniserade
sättet att kategorisera hjälpsökande patienter enligt ett formulär och menade att läkning
försiggår på många olika plan i en människa.
Lördagen 21 april besöktes Vårstavi av Sofie Bäärnhielm, psykiater och enhetschef för
landstingets center för transkulturell psykiatri. Hon berättade om sin långa erfarenhet av
möten med flyktingar och invandrare, ofta personer med traumatiska upplevelser bakom sig.
I boken Transkulturell psykiatri skildrar hon hur människor i vården kan bemöta dessa
grupper.
Lördagen 26 maj blev således en trivsam musikupplevelse med celloklang och diktläsning
innan årsmötet tog vid.
Öppna visningar har under sommaren arrangerats vid två tillfällen. Då presenteras Poul
Bjerres liv och verk, följt av en rundvandring i huset och i parken. Under 2018 var det
lördagarna 17 juni och 18 augusti.
Ett antal privata visningar har också kunnat genomföras enligt överenskommelse med
Stiftelsen Vårstavi. Snabba och intensiva visningar för skolbarn från Malmsjö skola i samband
med hembygdsföreningens skoldagar genomfördes vår och höst.
Höstprogrammet inleddes den 22 september då Lilian Montmar berättade om sitt
författarskap och den dokumentära bakgrund hon utnyttjar för sitt skrivande. Sist i raden är
boken De värnlösa om barnen som omhändertogs på Spiegelgrund i Wien under nazitiden.
Lördagen 27 oktober gav Alain Topor, välkänd psykolog och forskare, en beskrivning av
senare års forskning om faktorer som fungerar hjälpande och underlättar en persons
återhämtning från psykisk sjukdom och lidande. ”Small things” kallas detta och har stor
betydelse för det mellanmänskliga mötet patient – terapeut.
Advent firades lördagen 1 december och då stod sagornas betydelse i fokus. Att fantasi och
berättelser stöder både barns, ungas och vuxnas väg till klarhet och självförståelse visar
psykolog Lena Larsson i sin praktik. Hon berättade även om fantasistimulerande minnen från
den egna barndomen. Sylvia Karpe bidrog med trevlig julmusik på flygeln och många
stämmor sjöng med i den välkända melodiskatten.
Övrigt under året: Trädgårdsarbete, utfört av ideella krafter, gav rabatter och grusgångar
välbehövlig omsorg vid organiserade trädgårdsdagar och annars. Sällskapets ordförande,
numera ledamot i Stiftelsen, har följt utvecklingen ifråga om planerna för att sälja Vårstavi
men valde i september att reservera sig mot detta. Med Barbro Gramén för Grödinge
hembygdsförening och Birgitta Mörk, Mötesplats Vårsta, har ordförande drivit opinion mot
förslaget, både i Stiftelsen och i media. Ekonomin är fortsatt god, tack vare trogna
medlemmar, intäkter från visningar samt låga ersättningar till föreläsare. Styrelsen
välkomnar fler som vill ta aktiv del i arbetet vid sammankomster, visningar och i styrelsen.
Stockholm i mars 2019
______________________
Anita Widén
_________________
Lennart Furenhed

__________________________
Sören Strid
_____________________
Rolf Kenmo

_________________________
Jan Olofsson

