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Välkommen till våren på Vårstavi!
Vi började våren med en rivstart. Barbro Gramén berättade om forskningen
bakom sin uppsats i konstvetenskap som beskriver tillkomsten av Vårstavi. Hon
utgick från trädgården, parken och huset samt de synliga resterna av ursprunglig
planering. På Kungl. Biblioteket läste hon in sig på Poul Bjerres brevsamling och
fick även fina inblickar i Gunhild Bjerres fickkalendrar, med personliga
anteckningar om trädgård, loggia, väder och växtlighet. Uppsatsen är mycket
läsvärd och klargörande och visar att Vårstavi var en supermodern bostad, helt i
takt med tidens strömningar. Vi var 23 personer som tog del av berättelsen.
Sällskapets nytryck av uppsatsen sålde slut. Många efterlyser nu att Barbro
Gramén genomför en trädgårdsvisning längre fram i vår.

Milles, Bjerre och tomten
för Millesgården
Redan lördag 21 mars fortsätter vårens
program. Då kommer skådespelaren Jerk
Liljefors att läsa utdrag ur brevväxlingen
mellan Carl Milles och Poul Bjerre.
Bjerre hade fått förtroendet att förhandla
fram ett köpeavtal för tomten på Lidingö.
Carl och Olga Milles vistades i utlandet,
Poul och Gunhild hade flyttat till Stockholm och Bjerre hade nyligen övertagit
Otto Wetterstrands hypnosläkarpraktik.
Vänskapen mellan Carl och Poul, som
inleddes i Paris 1903, höll i sig i många
år men bröts. Men båda männen har
senare uttryckt hur viktig denna
ungdomskontakt var i deras fortsatta liv.

Adventstid kom till mitt ensamma hus”, sjöng barnen från Grödinge församlings barn- och
ungdomskör, ledda av Maria Frisk, församlingspedagog och Ingrid Baumgarts på flygeln.

Solen lyste över adventsfirandet på Vårstavi
Stämningen var hög och förväntansfull när Poul Bjerre Sällskapet bjöd in till
adventsfirande. Många, både äldre och nyare medlemmar, njöt av sång och
musik, dikter upplästa av Christina Ekenstedt, kaffe och saft, färskt
saffransbröd och pepparkakor. Trots kort varsel kunde en grupp av barnkörens
medlemmar ställa upp. Stort tack till Maria Frisk och Ingrid Baumgarts som
höll i trådarna!

Många välbekanta ansikten och några av våra nya medlemmar deltog i adventsfirandet. Inte
var det väl sista gången? Foto: A. Widén

Bevara Vårstavi – plusgiro för att samla in pengar
Om Bevara Vårstavi-gruppen måste inleda förhandlingar behövs pengar. Därför
har Poul Bjerre Sällskapet öppnat ett särskilt konto, öppet för alla.
Plusgirokontot har nummer 95 32 59-9. Pengar kan även skickas med SWISH
på nummer 1236780431. Kontot heter Bevara Vårstavi!
Den 4 mars fanns 18 366 kronor på kontot. Varmt tack till alla som bidrar!

Så här såg det ut inför höstens föreslagna tömning av köket. Föremål av värde plockades bort och Erikshjälpen
var vidtalad att tömma köksskåpen. Denna utveckling bromsades. Foto: A. Widén

Stiftelsens planer – pengarna styr och det är
bråttom!!!
Vid möte med Stiftelsen Vårstavi tisdag 3 mars kom det fram att Stiftelsen
tackar nej till ett intressant anbud för att genomföra en ordentlig dokumentation och katalogisering av föremålen som ingår i Stiftelsen. Som skäl anges
kostnaden och tidsbrist. Inriktningen nu är att bjuda ut fastigheten till
försäljning senast 1 maj. Två mäklarföretag har kontaktats och de anger ett
utgångspris på mellan 5 och 7 miljoner.
-En köpare kan vänta med tillträde tills huset är tömt och tomtgränser, infart
och servitut har lösts, sades det. Bara köpet är klart…
I stället för att göra en rejäl inventering med märkning av föremål vill
Stiftelsen anlita en auktionsfirma som GRATIS går igenom huset, givetvis med
avsikt att stå för försäljning och så få provision på intäkterna. Man räknar med
en till två veckors arbete för en sådan genomgång. Då skulle föremål värda
mer än 5000 kronor dokumenteras mer omsorgsfullt medan mindre värda ting
endast räknas upp i en förteckning. Poul Bjerre Sällskapets styrelse beklagar!

Medlemsavgifter för 2020
Medlemsavgiften är fortfarande 150 kr för enskild och 200 kr för personer
med samma adress. Glädjande många har redan betalat avgiften för 2020.
Betala till plusgiro 184 95 73-9. E-postmottagare som missat får detta
nyhetsbrev i separat mejl med påminnelse.
Nya medlemmar Betala avgiften till plusgirot ovan. Mejla namn, adress
och e-postadress till kassör Sören Strid på adress stridsor@gmail.com eller
till Anita Widén på adress anita.widen@gmail.com

Program på Vårstavi våren 2020
Med hänsyn till Stiftelsens planer på värderingsarbete med sikte på snabb
försäljning publicerar Poul Bjerre Sällskapet ett rikt vårprogram med
reservation för eventuella ändringar.
• Lördag 21 mars kl. 13.30: Bästa vännerna som blev osams
Skådespelaren Jerk Liljefors läser valda delar ur brevväxlingen mellan Carl
Milles och Poul Bjerre i samband med köpet av tomten för Millesgården.
OBS förhandsanmälan!!! Senast 18 mars till anita.widen@gmail.com
• Lördag 28 och söndag 29 mars kl. 13:30: Offentlig visning
• Tisdag 14 april från kl. 10: Trädgårdsarbete. Sopplunch.
Välkommen!
• Lördag 18 april kl. 13.30: Rörelsen i stillhet och kraft
Författaren Ingvar Bengtsson berättar om S:t Lukasstiftelsens 80 år och
bilden av Poul Bjerre bland samtida psykologer, psykiatrer och själasörjare
• Söndag 19 april kl. 13.30: Offentlig visning
• Tisdag 5 maj från kl. 10: Trädgårdsarbete. Sopplunch.
Välkommen!
• Lördag 16 maj kl. 13.30: Vårstavi som inspiration och läkekraft.
Ylva Eggehorn, poet och Anna Strååt, pianist, framför tankar i ord och ton
• Poul Bjerre Sällskapets Årsmöte följer efter framträdandet.
•
Lördag 6 juni och söndag 5 juni kl. 13:30: Offentlig visning
PS – med en fungerande epostadress till anita.widen@gmail.com kan medlemmarna
snabbt få information om aktuella händelser, ändringar och övrigt! Eventuella nyheter
publiceras ofta på hemsidan www.poulbjerre.org
Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger ca 200 m från rondellen i Vårsta Centrum.
Från Tumba C reser man med buss 716 eller 717 till Vårsta. Har du frågor ring Anita
Widén 070/1171154 eller mejla anita.widen@gmail.com. Oftast ingen föranmälan. Entré
100 kr inkl. kaffe eller 80 kr för medlemmar. Parkeringsplats finns omedelbart ner till
höger efter rondellen.
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