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Årsmötet närmar sig – utomhus på Vårstavi! 
Lördag den 16 maj kl. 13.30 får vi lyssna när Ylva Eggehorn läser dikter om 

våren och om Vårstavi som inspirationskälla och kraft. På flygeln i salongen 

spelar Anna Strååt.  

    P g a Coronasmittan hoppas vi på fint väder. Då kan vi som är friska och vill 

delta sprida ut oss i stolar utomhus.  Omsorg förstås om avstånd och egen och 

andras hälsa! I värsta fall – busväder eller nya restriktioner – så får vi skjuta 

årsmötet på framtiden. Då meddelas detta senast torsdag 14 maj via e-post eller 

på webben: www.poulbjerre.org.  

Vårstavi och parken i försommargrönska är en fröjd att uppleva. 

 

Förhoppningar om Vårstavis framtid 
Att det finns ett stort intresse för att bevara Poul Bjerres Vårstavi vet vi. Poul 

Bjerre Sällskapet och gruppen Bevara Vårstavi skrev i januari till Stiftelsen 

Vårstavi med ett förslag till långsiktig lösning. Vi hävdar att Poul Bjerre inte 

behöver någon minnesplats så länge som Vårstavi är intakt. Vi föreslog en annan 

modell: en insamlingsstiftelse bildas som tar över fastigheten och inventarierna. 

Den nya stiftelsen bör ha en ändamålsparagraf som uttrycker att Vårstavi ska 

bevaras och förvaltas för framtiden. Men då behövs kapital… 

      Nu hoppas vi på en ljusning. Kontakter pågår. 

 
   

 

http://www.poulbjerre.org/


 

 

Nyplanterat på Kerstin Hultgrens grav 
Tyvärr har gravarna för Kerstin Hultgren och Signhild Forsberg inte skötts. 

Något har gått fel i hanteringen. Stiftelsen Vårstavi har åtagit sig att bekosta 

gravskötsel för dessa två trofasta värdinnor på Vårstavi. Enligt personal på 

Grödinge kyrkogård har inte avgiften betalats. Kerstin fick blommor i april. 
 

Trädgårdsdag med arbetsglada deltagare  
Det var kallt i skuggan men solen lyste när sex personer satsade några timmar 

tisdagen 14 april. Med handkraft och muskler knipsades buskar och rosor, 

räfsades gräs och rabatter, grävdes kompost och mängder av skräp släpades bort. 

Vi höll avstånden förstås men upplevde trevlig arbetsgemenskap och nådde 

imponerande resultat. Tisdag 6 maj blir det en ny trädgårdsdag. Alla välkomna! 

Bevara Vårstavi – plusgiro för att samla in pengar  
Poul Bjerre Sällskapet påminner om insamlingen för eventuella framtida 

kostnader. Plusgirokonto 95 32 59-9. Pengar kan även skickas med SWISH på 

nummer 1236780431. Kontot heter Bevara Vårstavi. Varmt tack till alla som 

bidrar! 



 

 
Utsikt i vårvintertid över Malmsjön från udden i Poul Bjerres park. Foto: A.Widén 

 

Poul Bjerre om sitt älskade hem 
”Sedan jag fått mitt hem behöver jag ej resa bort till främmande trakter; jag äger 

allt där jag slagit rot. Hemmet ligger vid en moränsjö. Jag känner igen åsar, 

inbuktningar och branta klippartier från de fjällsjöar, där jag så ofta vilat ut. Men 

på samma gång jag blir delaktig av rymd och storhet genom detta landskap, 

skänker det mig den yppiga vegetationens vällustiga lycka. På stranden mitt 

emot finns ej ett enda hus; endast al, björk, fur och gran.” Räfst och rättarting, 

s.229, Stockholm 1945 

 

Tänkvärt om död och förnyelse i Coronatider  
”Lika visst som vi en gång fötts och en gång skola dö, leva vi under vår vandring 

mellan vaggan och graven i en ständig spänning mellan död och förnyelse. 

Denna spänning kan under tider av harmonisk livsutbredning nå en viss 

utjämning, /…/  

Men det finns också kritiska punkter, när spänningen stegras till eller över 

bristningens gräns. Som jag ofta framhållit uppstå neuroserna i allmänhet på 

dylika omanpassningspunkter: det man måste lämna bryter sig mot det man 

måste nå. /…/Den bortdöende livsformen stannar kvar med den invuxna vanans 

oefterrättliga kraft. Om man ska framgå ur krisen som en ny människa, hänger i 

sista hand på den kraft till förnyelse och assimilering av det förgångna som man 

besitter.” Poul Bjerre i uppsatsen Behandlingskonsten; s.181, Själavård – 

själsvård, Stockholm 1942 

 

Inställda program och visningar 
Det ambitiösa vårprogrammet som Poul Bjerre Sällskapet planerade i februari 

har tyvärr till stora delar fått ställas in till följd av oron för smittspridning. Vi 

hoppas att stiftelsens försäljningsplaner stoppas så att vi kan erbjuda 

programmen under hösten 2020.  

 



 
Blomsterfröjd på loggian. 

Medlemsavgifter för 2020 
Medlemsavgiften är fortfarande 150 kr för enskild och 200 kr för personer med 

samma adress. Betalas till plusgiro 184 95 73-9. I utskicket inför årsmötet 

bifogas inbetalningskort till dem som ännu inte betalat.   

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  

 

Sällskapets program på Vårstavi sommaren 2020 
• 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. OBS! Utomhus! 

• Lördag 6 juni och söndag 5 juni kl. 13:30: Offentlig visning  

• Lördag 13 juni kl.13.30 Trädgårdsvandring med Barbro Gramén, 

ordförande i Grödinge hembygdsförening och författare till en uppsats om 

Vårstavis tillkomsthistoria. 

• OBS! Privata visningar för mindre grupper ev. kan ordnas efter kontakt. 
 

PS – med fungerande epostadress till anita.widen@gmail.com kan medlemmar snabbt 

få information om aktuella händelser, ändringar och övrigt. Nyheter publiceras ofta på 

hemsidan www.poulbjerre.org  
 

Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger ca 200 m till vänster 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. Öppnas en halvtimme före evenemanget.
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