
JUBILEUMSÅRET BLEV ALLDELES FANTASTISKT 

Antalet deltagare ökade med 65% och vi fick 110 nya medlemmar under vårt trettionde 

verksamhetsår! 

 

Tack till alla Er medlemmar och Er som deltar i våra historiska aftnar för Ert stora intresse! 

Tack också för de förslag till nya ämnen och föreläsare liksom synpunkter på våra 

arrangemang som vi fått. Vi riktar även ett varmt tack till alla kunniga, engagerade och roliga 

föreläsare som underhållit oss och gett oss nya spännande kunskaper inom historia. 

 

VÄXTVÄRK 

Men tyvärr har tillväxten medfört att flera vid ett par tillfällen tvingats vända om då lokalen 

varit full. Vi ska försöka bli mer förutseende så att vi bättre kan anpassa lokalen till det 

intresse som finns. Det är inte bara en praktisk fråga utan även en kostnadsfråga. Men vi 

arbetar på det och hoppas kunna undvika sådana tråkiga situationer i fortsättningen. 

 

HJÄLP SÖKES 

När verksamheten växer behöver vi nu bli fler frivilliga som arbetar med att möta denna 

utveckling. Vi vill att Ni som har en stund över och har lust att hjälpa oss med föreningen och 

verksamheten - allt från idé till praktiskt genomförande - hör av Er till oss. Svara på detta mejl 

och ange namn och telefonnummer så ringer vi upp för ett förutsättningslöst samtal om hur Ni 

skulle kunna bidra. 

 

VAD HÄNDER 2018 

Vi har under året tagit till vara på Era idéer och förslag. Vi har i små steg gjort förändringar 

som vi hoppas ger Er både intressantare och bättre genomförda föreläsningar under 2018. Ock 

vi kommer fortsätta att be Er ge oss förslag och idéer. 

 

2018 kommer vi att få två publikfavoriter tillbaka - Ingmar Karlsson i september och Herman 

Lindqvist i oktober. Vi kommer också att få lyssna till många nya föreläsare hos Clios vänner 

- Anna-Lena Gerdin, Aron Erstorp, Christina Florin, Ola Larsmo, Kurt Villads Jensen samt 

Anna Larsdotter. 

 

Boka redan nu in följande datum i Er almanacka: 

 

18 januari talar Anna-Lena Gerdin, arkeolog och författare, om 

VITTENE - guld och en verkstadsplats från järnåldern 

 

8 februari talar Aron Erstorp, intendent vid Armémuseum, om 

GYLDENLÖVEFEJDEN - Västsverige skövlas av danskarna 

 

27 februari kallas medlemmarna till årsmöte med föreläsning om Trollhätte Kanals 

historia och framtid 

 

6 mars talar Christina Florin, professor emeritus i kvinnohistoria och författare, om 

KVINNOR FÅR RÖST - kamp, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse 

 

11 april talar Ola Larsmo, författare och kulturjournalist, om 



SWEDE HOLLOW - om svenskarna i Saint Paul, Minnesota 

 

Välkomna till ett nytt spännande år med Clios vänner! 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

Styrelsen 


