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Årsmötet 2020
Årsmötet genomfördes i Teaterförbundets lokal Stallet, Kaplansbacken 4B, lördagen den
7 mars 2020 klockan 14.00 och 36 medlemmar deltog. Enligt tradition inbjöds
medlemmarna att stanna kvar till en liten trivselfest med dryck och tilltugg.
Före årsmötesförhandlingarna talade MajBritt Theorin på temat ”Helga Henschenfredsaktivist”. Hon berättade initierat och utifrån egna erfarenheter tillsammans med
Helga Henschen och om Helgas engagemang i fredsrörelsen.
MajBritt Theorin föreslog också att årsmötet skulle uppvakta statsministern med
synpunkter och förslag från årsmötet.
Årsmötesfunktionärer:
Till ordförande valdes MajBritt Theorin och till sekreterare valdes Ewa Rönnberg.
Till att justera protokollet valdes Margareta Ingelstam tillsammans med
mötesordföranden.
Årsavgiften för 2021 fastställdes till 175 kronor för enskild medlem plus 75 kronor för
sammanboende familjemedlem.
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter
Ordförande Lilian Larsell omvaldes på två år till 2022.
Kassör Eva Eriksson kvarstår till år 2021.
Omval av Laila Nygren, nyval av Gallie Eng, Marie-Thèrése Sarrazin som ordinarie
ledamöter på två år till 2022.
Fredrik Schwarz och Ewa Rönnberg kvarstår som ordinarie ledamöter till 2021.
Suppleanter
Lena Haapala, Mary Blomberg och Jenny Henschen valdes på ett år.
Revisorer
Kerstin Arbelund omvaldes till revisor och Kerstin Ståhl omvaldes till revisorssuppleant.
Valberedning
Till valberedning på ett år valdes Kristina Henschen samt
Kent Malte Malmström
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Medlemsantal
Vid årsskiftet 2020/2021 var medlemsantalet 150 personer (inklusive två
hedersmedlemmar).
Under året har det tillkommit några nya medlemmar medan andra har valt att lämna
föreningen.
Helga Henschens Vänners första ordförande Barbro Werkmäster avled under 2020
Barbro Werkmäster var med och bildade Helga Henschens Vänner den 8 mars 2004 och
hon var föreningens ordförande fram till årsmötet 2010. Barbro var författare, konstvetare
och filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon blev tidigt medlem i Grupp 8 och
har skrivit flera böcker om kvinnor och konst och bilderböcker för barn.
Barbro var mycket aktiv under sin ordförandetid i Helga Henschens Vänner och
medverkade bland andra i firandet av Tensta tunnelbanestations 30 års-jubileum 2005.
Helga Henschen skapade den konstnärliga utsmyckningen 1975 och stationen fick
namnet ”En ros till invandrarna. Solidaritet. Syskonskap.”
Britt G. Hallqvist-sällskapet och Kvinnor för Fred är så kallade bytesmedlemmar, vilket
innebär att vi byter medlemskap utan avgifter. Föreningarna kan på så sätt ha kontakt
med varandra, utbyta erfarenheter och information och skapa tillfällen för samarbete.
Fredsutställningen
I samband med att föreningen Kvinnor för Fred fyllde 40 år tillverkade våra båda
föreningar tillsammans en affischutställning med Helga Henschens fredsbilder. Helga var
en aktiv fredsvän och var med och bildade Kvinnor för Fred 1978. Utställningen som
omfattar 20 bilder i A3 format kan hängas upp i en lång rad i ett snöre. Utställningen kan
lätt skickas runt och den åtföljs av en folder med text om Helga Henschen och
presentation av de båda föreningarna. Utställningen kan kompletterat med filmen
”Det är den totala människan det gäller” av Babis Tsokas. Filmen finns på USB-minne
och kan lätt skickas med post.
Styrelsens arbete
Helga Henschens Vänners konstituerande sammanträde den 17 mars 2020
genomfördes per capsulam. Laila Nygren valdes till vice ordförande. Till sekreterare och
medlemsansvarig samt ansvarig för föreningens hemsida och Facebook
valdes Ewa Rönnberg.
Till att teckna föreningens firma och bankkonton valdes var för sig kassören Eva Eriksson
och ordföranden Lilian Larsell.
På grund av Corona pandemin har styrelsen endast kunnat genomföra 2 protokollförda
sammanträden.
Dessa har hållits 6 februari i Stallet på Kaplansbacken 4B och den 27 augusti hos Gallie
Eng på takterrassen i Liljeholmen.
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Trycksaker och medlemsutskick
Som tidigare år har Helga Henschens Vänner tryckt en presentationsfolder som används
för att sprida kunskap om vänföreningen. Broschyren brukar vanligen placeras ut på
bibliotek och i utställningslokaler samt delats ut vid föreningens offentliga arrangemang
och finns också i nätupplaga.
Medlemsbrev
Föreningen har under året sänt ut 5 medlemsbrev vilka innehållit information samt haft
medföljande bilagor såsom information om medlemsavgiften, MajBritt Theorins anförande
på årsmötet (Helga Henschen Fredsaktivist) en nekrolog över Barbro Werkmäster,
Särtryck av Helga Henschen: ”En rövarhistoria från Korsika”, Skrivelse till
Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven angående - signering och ratificering
av kärnvapenavtaletDessutom en presentation av Helga Henschen hos Satirarkivet.
E-post
Föreningens e-postlista har fungerat bra och de allra flesta av medlemmarna når vi lätt
med medlemsbrev och information. Denna hantering sparar föreningen både tryck- och
portokostnader, men det är förstås viktigt att e-postlistan hålls aktuell. Så meddela gärna
oss när e-postadressen byts. De medlemmar som inte har e-postadress eller som önskar
pappersexemplar av handlingar har fått informationen hemskickad per post.
Hemsida och Facebook
Föreningen har under året utvecklat både hemsidan och Facebook och många besöker
dem för att få information och köpa böcker, trycksaker och vykort.
https://helgahenschensvanner.org eller Facebook Helga Henschens Vänner.
Böcker, Uppmuntringar, vykort med mera
På alla arrangemang som Helga Henschens Vänner deltagit i eller arrangerat har vi
bokbord där vi säljer böcker, skrifter och vykort. Nytrycket av Helgas bok ”Flygblad”
(1982), Birgitta Holms bok ”Som av fåglar genomflugen. Helga Henschen, bildmakare,
multikonstnär och aktivist” har varit uppskattade. Vår lilla skrift ”Uppmuntringar” är lätt att
skicka till vänner och bekanta som en liten uppmuntring.
Apecs tryckeri i Spånga har snabbt kunnat trycka fler med kort varsel.
Det finns idag 10 olika motiv på vykort till försäljning och de och övrigt material kan också
köpas via hemsidan.
Väggalmanacka 2021
Vår uppskattade väggalmanacka med Helga-bilder för 2021 har sammanställts av Laila
Nygren och Gallie Eng. De har tagit fram bilder och texter och vår vän Mari Horn har varit
behjälplig med layouten. Almanackan trycktes hos Apecs tryckeri i 160 exemplar och
skickades ut per post till alla medlemmar.
Almanackan har också delats ut som ett litet tack och visad uppskattning till våra
samarbetspartners.
Medlemslotteri.
Nytt för i år var att vi anordnade ett digitalt medlemslotteri med två
akvareller av Helga och tre böcker som vinster. Fem lyckliga
vinnare fick ta emot priserna. Grattis till er!
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Speciellt ansvar
Styrelsen vill gärna ha ett extra ansvar för några lokala platser med anknytning till Helga
Henschen. Det är Sundbybergs stadsbibliotek, Signalfabriken, Dafnefontänen i
Lunagallerian i Södertälje, utsmyckningen på Tensta t-banestation, Helga Henschens
rum på Eggeby Gård samt de båda litterära skyltarna, på Djurgården vid Rosenvik och i
Solparken, Duvbo/Sundbyberg. På samtliga av dessa platser finns Helga Henschens
konstnärs- och författarskap representerade och här vill styrelsen gärna visa ett extra
engagemang.
Dafnefontänen i Lunagallerian i Södertälje
Den vackra Dafnefontänen är Sveriges största fristående keramiska skulptur och
invigdes1978. Här tolkar Helga Henschen myten om Dafne på sitt sätt och det stora
arbetet genomförde hon tillsammans med bland annat Eric Matteoni och brodern Lasse
Henschen.
”Mitt Dafneträd ska växa med rötterna i friskt vatten som en protest mot grå byråkrati och
känslotorka i robotens och lönsamhetstänkandets tid. Som en symbol för en annan livshållning
som har med glädje att göra. Med fantasi och sång och poesi och livsmod. Med kvinnokraft och
internationell solidaritet. Och vår samhörighet
med naturen, allas vår källa och moder.”

Konstsamlingen i Sundbybergs stadsbibliotek/ Signalfabriken
Helga Henschens konst på biblioteket omfattar Sundbybergs stads egna inköp samt den
donation som gjordes efter hennes död 2002. Konstverken finns från år 2013 i
bibliotekets lokaler i Signalfabriken. Några av de större skulpturerna finns dock
fortfarande kvar i Hallonbergens kulturcentrum.
På Stadsbiblioteket är fler konstnärer representerade och Helga Henschen och de övriga
konstnärerna presenteras kortfattat i en broschyr.
Tensta tunnelbanestation
Utsmyckningen av Tensta tunnelbanestation är Helga Henschens största offentliga
konstverk och invigdes 1975 efter ett långt och mödosamt arbete i underjorden.
Stationen fick namnet ”En ros till invandrarna. Solidaritet. Syskonskap”. Utsmyckningen
är numera rengjord och renoverad och den röda rosen, den stora gula solen, alla
fåglarna på bergsklipporna och alla djuren på väggarna lyser med sina klara starka
färger. I de två böcker om Tenstastationen som HHV givit ut – ”Fantasin och glädjen”
2006 och ”Solidaritet, Syskonskap”, som utkom 2015 i samband med 40-årsjubileet av
Blå linjen – beskrivs Helgas arbete och tankar med utsmyckningen. Många besökare och
resenärer vill veta mer om denna ”underjordiska grotta” med alla spännande bilder och
texter.
Sedan december 2017 pryds montrarna med de färgstarka tygtryck som konstnären Pia
Sandström tagit fram i samarbete med eleverna i årskurs 6 i Enbacksskolan och som
uttrycker elevernas tankar kring Helga Henschens budskap ”Alla barn är allas barn”. Ett
projekt i samarbete med SL och Tensta Konsthall.
Jag vill göra en levande miljö – en blommande, glädjefylld, rik, fantasifull miljö. Detta är
långt viktigare än estetik. Detta behöver vi om vi inte ska förstenas i våra känslor och
förtorkas. Satsa på livslust, mod att leva i denna djävla värld. Satsa på aktivt
medskapande av människorna i Tensta.
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Litterära skyltar
På Djurgården utanför Helga Henschens barndomshem Rosenvik finns en litterär skylt
som sattes upp år 2006, med text ur ”Vägen till Rebella”.
År 2015 invigdes i Solparken i Duvbo ännu en litterär skylt till minne av Helga Henschen.
På skylten finns också här citat ur ”Vägen till Rebella” som beskriver Helgas funderingar
över duvorna i trädgården vid hennes hem i Duvbo där hon bodde i över 25 år.
Helga Henschens rum på Eggeby Gård
Helga Henschens rum på Eggeby Gård är möblerat med Rebella-stolar och bord från
Café Helga i Sundbyberg. På väggarna hänger tavlor och bilder och information finns att
läsa om Vänföreningen. Helga Henschen deltog med en utställning på Eggeby Gård
1996. Rummet används i kombination med husets övriga lokaler för program och
sammankomster.
Medlemskap i föreningar
Helga Henschens Vänner är medlemmar i föreningarna De Litterära Sällskapen i Sverige
(DELS), i Järva Folkets Park/ Eggeby Gård, dels som ”bytesmedlemmar” med Kvinnor för
Fred och Britt G. Hallqvist-sällskapet.
Medlemsmöten, offentliga arrangemang och samarbeten
Under detta coronapandemiår har föreningen inte kunnat genomföra några
medlemsaktiviteter förutom årsmötet som genomfördes, i sista minuten, den 7 mars
innan nedstängningen skedde. Vi hade hoppats på att kunna genomföra vandringen på
Djurgården i ”Helgas fotspår” men ingen sådan promenad gick att genomföra. Dock finns
Djurgården kvar och vi hoppas på att en dag kunna genomföra den och alla andra
programidéer föreningen har.
I samarbete med HSB:s seniorklubbar genomförde vi två planerade program dels i
Färgargårdens Trivselklubb den 30 januari och i Hökarängens Veteranklubb Toppsockret
den 9 mars.

.
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Slutord
Det har varit ett mycket annorlunda år 2020 där vi i Helga Henschens Vänner inte kunnat
genomföra aktiviteter eller verksamheter som vi brukar. Vi planerar förstås att komma
tillbaka och återuppta kontakter, aktiviteter och samarbeten med alla våra vänner. Vi
måste bara ”hålla i och hålla ut” så syns vi igen.
Styrelsen tackar för sig och för år 2020 och hoppas att ni ställer upp tillsammans med oss
för att föra ut Helga Henschens tankar och idéer, både när det gäller det konstnärliga
arbetet och det skrivna ordet, så att ännu fler kan få möta hennes fantastiska bilder och
texter. Välkomna med förslag och idéer för att förbättra och utveckla arbetet i Helga
Henschens Vänner.
Med detta tackar vi för oss.
Stockholm i maj 2021

Lilian Larsell

Eva Eriksson

Laila Nygren

Gallie Eng

Fredrik Schwarz

Ewa Rönnberg

Mary Blomberg

Jenny Henschen
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Lena Haapala
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