Tack Tomas ...
Berndt Carrington
Så har då äntligen ett nytt nummer av Trollius kommit. Vi är många som väntat och
sett fram emot detta. Trollius har genom åren gett mig mycket intressant, lärorik
och rolig läsning. En stor skillnad mellan detta och tidigare nummer är att för första
gången sedan Trollius började ges ut är inte Tomas Ljung redaktör för tidningen.
Tomas har varit ansvarig för Trollius sedan starten i maj 1986. Då Tomas privata
arbetsbörda ökat har han avsagt sig redaktörskapet för Trollius i fortsättningen. Vi
som på nära håll följt Tomas arbetsinsats vet vilket stort arbete han lagt ner för att
tidningen skulle komma ut. Beställa artiklar, påminna författare, skriva om,
redigera, skaffa foton, göra egna teckningar, hålla kontakt med tryckeriet, skriva
egna artiklar och inte minst skriva tänkvärda poetiska ledare. Tomas har dock lovat
att även i fortsättningen medverka med artiklar i tidningen. Tack Tomas för allt
ideellt arbete du gjort för Trollius.
För att säkra att Trollius kan komma ut även i framtiden behöver vi vara fler som
hjälps åt. Är Du intresserad att arbeta med Trollius, som redaktör eller som medlem
i redaktionen så kontakta undertecknad eller någon annan i styrelsen. Våra adresser
finner Du på sidan två i tidningen. Flera artiklar behövs till Trollius, så passa på nu
under de mörka vinterkvällarna och dela med Dig av den gångna sommarens
botaniska upplevelser eller spännande fynd.
Närmast på föreningens program står årsmötet som kommer att hållas den 18 mars,
se kallelse i detta nummer av Trollius. I samband med årsmötet har styrelsen tänkt
att höra efter hur föreningens medlemmar önskar att programverksamheten ska
utformas. Så, inför årsmötet, tänk efter vilka programpunkter Du skulle vilja se på
programbladet inför sommaren. Kom och framför Dina synpunkter. Kanske kan Du
också själv bidra med någon programpunkt. Som avslutning på årsmötet får Du
njuta av Rolf Lundqvists bilder och berättelse.
Tisdagen den 3 april avslutas vårprogrammet med att Lennart Bratt leder en
herbariekväll. Detta brukar vara spännande kvällar och vi lär oss massor.

