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I Ernst Westerlunds sällskap 
Dec 2019,  nr 94 

 
 

Julen 2019 
Julhälsning från Westerlundsällskapet 

 

I N N E H Å L L : 
Sid. 2      Festliga foton, Forskargrupp Sid. 14        Storlien, Blomsterstigen 

Sid. 3,4   Ordförande har ordet Sid. 15, 16   Höstmötet med föredrag 

Sid. 5,6   Barndomsminne, Öregrund Sid. 17, 18   Spännande bekantskap 

Sid. 7,8   Tolstoys släkt årsmöte Sid. 19         Eson rummet 

Sid. 9-13  Hedvig Ulfsparre  Sid. 20        Medlemsbladets tillgängl. 
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(Adressutrymme) 

Första och sista sidorna är ett “smakprov” på senaste medlemsbladet. 

Medlemmar erhåller “bladet” som papperstidning hemskickad. 

I papperstidningen finns kod för att komma in här på hemsidan och läsa 

digitalt för de medlemmar som så önskar. 

 

 

I Ernst Westerlunds sällskap  Dec 2019 nr 94 

Medlemsbladets tillgänglighet på Westerlundsällskapets hemsida 

I flera år har vi öppet och fritt presenterat hela vårt medlemsblad för alla som 

hittar till vår hemsida. Nu har styrelsen diskuterat sig fram till en ny linje : 

     Som medlem i Westerlundsällskapet ska du få lite mer än vem som helst. 

Medlemsbladet i sin helhet ska reserveras för just medlemmar. 

     Därför kommer vi från och med decembernumret 2019 att lägga ut bara 

första och sista sidan öppet för alla, med en hänvisning till intresserade som 

hittar till hemsidan hur de kan bli medlemmar i Westerlundsällskapet. 

     Om du som medlem slarvar bort ditt medlemsblad i pappersform och vill 

läsa medlemsbladet igen - detta och förstås de kommande medlemsbladen - 

via hemsidan, då ska du använda dig av en kod som endast medlemmar får. 

Den kod du ska använda finns på sida 19. 

 

************************************************************* 
Postadress till Westerlundsällskapet 

Från månadsskiftet september/oktober har Westerlundsällskapet en ny egen adress: 

Westerlundsällskapet, Kyrkogatan 29, 745 31 Enköping. 

Brevlådan töms regelbundet av styrelsen. 

******************************************************************* 

Adressändringar, kontakta  Göran Karlin, tel 070-416 46 46 

epostadress : gorkar48@hotmail.com  

Bankgiro 374-6773      Swish 1235716816     Sällskapets org.nummer är: 817605-7506 
Hemsidan :   www.westerlundsallskapet.se            epost : info@westerlundsallskapet.se  

Bokning av guidning: Anders Lundkvist, tel 070-210 14 34 info@westerlundsallskapet.se  

Medlemsbladets redaktionskommitté består av Maire Sarenhammar tel  076-632 49 34 och 

Kerstin Maurd, tel  070-714 88 05 samt Kristian Lundeberg, tel  070-23 17 953. Ansvarig 

utgivare är Monica Hallgren, tel  070-663 55 42. monica.hallgren@westerlundsallskapet.se 
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