Till alla medlemmar i, och vänner till, Karlstads Humanistiska Förening
Då var det dags för vår sista punkt för året, den (numera) traditionella
mellandagssammankomsten med årsboken som tema.
Föga överraskande blir det en digital variant i år, då vi stiftar
bekantskap med årsboken Stort, smått, fint och fult – om utbytet av
museisamlingar. Förhoppningsvis har du som är medlem i vår förening redan
hämtat ditt exemplar på Kleynes antikvariat i enlighet med tidigare
meddelande.
Välkommen att ta del av ett digitalt panelsamtal som äger rum på Zoom med
start tisdag 29 december kl 14.
Från kl 13.45 kan du gå in på länken https://us02web.zoom.us/j/87454797743.
Om alla inställningar är korrekta kommer du då strax att släppas in i
Zoom-konferensen, utan att själv höras eller synas. För säkerhets skull ber
vi dig uppträda vid datorn som om du var på bio snarare än framför tv:n, dvs
undvik eget tal och försök att hålla undan eventuella bakgrundsljud.
Kl 14.00 börjar vi själva sammankomsten, där vår ordförande Carlgöran Holm
fördelar ordet till dagens panel som utgörs av
*
Katarina Ek-Nilsson, bokens redaktör och tillika ordförande i vårt
riksförbund
*
Larseric Vänerlöf, initiativtagare till Lesjöfors museum och f d
intendent vid Långbans gruv- och kulturby
*
Åsa Hallén, landsantikvarie och chef för Värmlands Museum
*
Susanne Olsson, verksamhetschef vid Värmlands Museum
*
Bengt Schüllerqvist, professor emeritus i historia, Karlstads
universitet
Vill du ställa frågor eller diskutera något med panelen skriver du ett
meddelande i den chat-funktion som ingår i Zoom. Vi fångar upp de frågor som
ställs där och ser till att de framförs till panelen. Blir det många frågor
gör vi förstås ett urval.
Vårt abonnemang på Zoom ger oss möjlighet att ha totalt 100 enheter
uppkopplade samtidigt. Vi tillämpar först-till-kvarn-principen med start,
som sagt, kl 13.45.
Medlemmar i Karlstads Humanistiska Förening deltar gratis. Icke-medlemmar uppmanas att
betala den sedvanliga entréavgiften om 50 kr via swish 123 133 56 29.
Sammankomsten avrundas någon gång kl 15.00-15.30 och vi får då önska
varandra ett Gott Nytt År.
Vårens program är på väg att färdigställas och kommer inom kort att
presenteras såväl i nya utskick som på vår hemsida och i form av en folder
som går att hämta på bl a Stadsbiblioteket. Vi är inställda på att hålla
vårens alla sammankomster digitala, men hoppas att situationen medger en

bussutflykt till några av Värmlands runstenar i slutet av maj. Vi kan redan
nu tipsa om vårens första sammankomst som äger rum onsdag 20 januari kl
19.00, då religionshistorikern Per Faxneld talar om ”det ockulta
sekelskiftet 1900” som fått förnyad uppmärksamhet genom de senaste årens
intresse för inte minst konstnären Hilma af Klint.
Dessförinnan ska vi alla fira jul – för de flesta på andra premisser än
tidigare jular. Vi hoppas förstås att du får en så angenäm helg som någonsin
är möjligt!
Styrelsen

