
Värmlands Museiförening      
Augusti 2019 

 
 
 
 
Bäste museivän! 
 
När dessa rader skrivs är vi redan en bra bit in i augusti. Skolstarten brukar signalera 
start även för föreningsverksamhet av olika slag.  
 I juni hölls vårt årsmöte med ett 60-tal närvarande medlemmar. Förre 
landshövdingen och tillika förre ordföranden i föreningen, Kenneth Johansson, utsågs 
till hedersmedlem i föreningen i samband med mötet. Efter årsmötesförhandlingarna 
berättade museichefen Åsa Hallén om museets ombyggnad och därefter fanns 
möjlighet att se de nya utställningarna.  
 Årsmötet tog beslut om höjd medlemsavgift från och med 2020. Mer 
information om detta får du i samband med medlemsutskicket i december. 
 Efter en fin nystart för Värmlands Museum ser vi nu fram mot en innehållsrik 
höst. Museiföreningen arrangerar som vanligt ett program med museiträffar, 
preliminärt program för dessa skickades ut i samband med kallelse till årsmötet. 
Höstens programpunkter är: 
 
31 augusti – medlemsresa till Svanskog 
11 september – Arkeologi, gamla och nya fyndplatser i Värmland 
2 oktober – Att skildra värmlandsliv under 10 000 år, en didaktisk utmaning 
20 november – Konst, inblick och utblick 
 
 I  oktober tillkommer ett arrangemang i samband med utdelning av Helge 
Kjellin-stipendiet. Mer information om detta och om museets övriga arrangemang 
finner du enklast på museets hemsida www.varmlandsmuseum.se  Där finns också en 
länk till museiföreningens sidor med information om den nya styrelsen, program, 
årsberättelse m m. 
 Museiföreningen kommer att delta vid årets Värmlands Bokfestival som äger 
rum den 22-23 november. Vi vill också flagga för att årets Höstsalong firar 100 år och 
invigs på Värmlands Museum den 12 oktober. Den kommer att vara öppen till den 1 
december.  
 Du som ännu inte hämtat din årsbok får den i detta utskick. Vi hoppas du får 
stor glädje av den! 
 
Till sist en påminnelse… 
Glöm inte att meddela förändringar av adress eller e-post. Du kan göra det till 
Susanne Alexandersson, 054 701918 eller via mejl 
susanne.alexandersson@varmlandsmuseum.se  
 

 
Varmt välkomna till höstens aktiviteter! 

Styrelsen 


