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NYTT ÅR
När nu det nya året så smått har börjat komma igång och vi så sakteliga har börjat
vänja oss vid att skriva 2011, kan det kanske passa bra att säga God Fortsättning på
det nya året. Vi hoppas att alla har klarat sig igenom julens och nyårets firande med
hälsan i behåll och att ni nu med glädje och förväntan ser fram emot ännu ett år med
INDIANKLUBBEN. Och vad tänker vi då bjuda på? Ja, så där radikalt mycket nytt blir
det kanske inte. Tidningen ska naturligtvis fortsätta att ramla ner hos er. Där hoppas
jag främst att vi ska kunna hålla utgivningstiderna. Vi lyckades ju tämligen bra med
det under 2010. I år har vi heller inga stora åtaganden i form av resor eller liknande
som kräver mycket förberedelsearbete. Så det borde finnas goda förutsättningar att
lyckas med den föresatsen. Men tidningens utformning blir det inga, eller mycket
små, ändringar på.
MEDLEMSRESOR
Resor, ja, jag vet att det nog finns några som skulle tycka att det vore kul med en ny
tripp. Jag har fått vissa påstötningar. Men det här året kommer det definitivt inte att bli
något. Om det sedan under kommande år kan tänkas bli något - ja, det får vi väl i så
fall komma tillbaka till. Mycket beror på hur intresset ser ut och om vi tycker att vi
känner för att göra det jobbet igen. Men som ni vet så har vi nu avverkat merparten
av de områden som innehåller de mest intressanta sakerna och om vi skulle göra
ytterligare någon resa så blir det svårt att bjuda på något helt nytt. Det kommer i så
fall med nödvändighet att bli vissa upprepningar. Men å andra sidan finns det ju
många medlemmar som inte har varit med oss tidigare. Så, vem vet, kanske finns det
intresse tillräckligt. Ni får väl höra av er. För det är ert visade intresse som kommer
att vara den första impulsen till att eventuellt starta en process. Men se det inte som
ett löfte!
MEDLEMSMÖTE
Däremot är det klart att vi kommer att ha ett återsamlingsmöte för de medlemmar
som var med oss upp till Nordvästområdet i augusti 2010. Det kommer att bli i
Helsingborg under Kristi Himmelfärdshelgen, men några närmare detaljer är ännu
inte planerade. Ni som vill vara med kan väl ändå preliminärt planera in fredag den 3
juni och lördag den 4 juni som dagar då det kan bli aktuellt att åka till Sundets Pärla.
Och visst, det kommer att vara möjligt att få vara med på återsamlingen, även om ni
inte tillhörde gruppen som var med oss på resan. Vi återkommer med mera
information. Naturligtvis kommer det att gå bra att bara vara med på den ena av
dagarna om ni inte vill lägga mera tid.
URSÄKT FÖR UTSKICKSMISS
Så till något annat. Jag får be om ursäkt för att jag i det förra massutskicket glömde
att trolla bort utskicksadresserna. Det är alltså inte meningen att det ska visas alla
mailadresser som utskicket går till, men jag glömda att ställa om det innan jag tryckte
på sändknappen. Ursäkta! Det ska inte upprepas.
EPOSTADRESSER

Det förra informationsmailet gick ut till 135 medlemmar. Det innebär att jag då hade
adresser till 77% av våra medlemmar. Av dessa var det dock tyvärr 13 stycken som
tydligen har bytt adresser utan att meddela mig, varför mitt utskick inte hade gått fram
till dem. Så tänk på det här, att om ni vill fortsätta att få information via mail så
meddela mig när ni byter mailadresser, eller låt även era gamla adresser ligga kvar
som mottagaradresser i ert system! Och sådan här mailinformation kommer vi att
fortsätta med. Vi räknar även med att kanske utöka aktiviteterna via de här
kanalerna. Men hur och vad det kan bli är inte klart ännu. Först ska nu hemsidan få
sin uppdatering. Sedan får vi se. Ni får gärna höra av er med önskemål om vad ni
skulle vilja se på en sådan här sida. Ni får gärna själva komma med information som
ni tror att andra medlemmar kunde ha nytta av.
FILMTIPS FRÅN MORTEN
Och här kommer just ett sådant inlägg. Det är från Morten Krogh i Oslo, som är vår
filmspecialist. Så har ni frågor om film kan ni med förtroende vända er till honom på
mailadressen : sunnation@hotmail.com
Hei alle sammen.
Har akkurat fått beskjed fra noen film regisørere at boken Empire of the Summer Moon skal bli film.
Hvem som skal spille Quanah Parker er ennå ikke sikkert, da de holder på med forarbeid, casting
osv....men det ser ut som de begynner evt. å filme en gang om sommeren 2011 (eller senere). Får vite
mer etter hvert. Ellers er det noen filmer som er verdt å få med seg...som feks. Bury My Heart at
Wounded Knee (EN SPESIELL DAG IDAG, HUSK 29 DESEMBER, 1890), Dream Keeper, og ikke
glemme True Grit, som kommer snart. (Ny version av en film med John Wayne) Flere indianske
venner av meg er med i filmen, så den ser jeg frem til når den kommer på kinoene.
Hvis det er noen som er interessert i å vite mer om kommende filmer, nye eller gml. filmer er det bare
å ta kontakt med meg, enten på facebook http://www.facebook.com/nativecelebs?ref=ts, pr mail eller
på min facebook profil.
Morten Krogh

YTTERLIGARE FILMTIPS
Ytterligare ett filmtips kommer från Leif Hansson i Laholm. Här är en mailtext han
skickade till mig nyligen.
Hej Bertil
Tack för ett givande meijl . Visste ej om frågorna på hemsidan annars hade jag nog svarat.
En sak till Bertil, jag har just fått hem ytterligare en DVD ifrån USA. Filmen heter:
”The War That Made America”. Ok den är 5 år gammal, men den handlar om
De Franska och Indianska Krigen 1754 -1763. Det är 2 discar och speltiden
är 4 timmar - både färg och svartvit . En central figur är George Washington,
då en ung man i början på 20 årsåldern, nyutexaminerad officer, som gärna
ville glänsa. Har sett att denna film också finns att köpa här i Sverige
på www.suntower.se Jag har köpt min genom www.zangomusic.com
En köpsite som presenterades i vår eminenta tidning för ett antal nummer sedan
Hälsningar Leif Hansson

Här kan det ju passa att också nämna, att man nu ger ut filmen ”Dances With
Wolves” på nytt, när det nu är 20 år sedan den ursprungligen gick upp på
biograferna. I det här fallet är det en DVD i Blu-ray-format som innehåller alla de där
extra klippen som saknades i ursprungsversionen plus ytterligare lite nyinspelat
bakgrundsmaterial. Speltid 236 minuter mot ursprungliga 183. Alltså 4 timmar i stället
för 3! Utgåvan kallas Dances With Wolves 20th Anniversary Edition. Observera dock

att ni måste ha en DVD-spelare som klarar det amerikanska systemet (region 1) Se
vidare på Amazon.com

Dances with Wolves (20th
Anniversary Edition) [Bluray] (1990)
Kevin Costner (Actor), Mary McDonnell (Actor), Kevin
Costner (Director) | Rated: PG-13 | Format: Blu-ray

List Price: $29.99
Price:

$19.99

BOKTIPS
Några ytterligare bokrecensioner får ni först i nästa informationsutskick, men Kenneth Sand i
Borlänge har meddelat mig att han har ett antal böcker och filmer, som han är villig att sälja,
om intresse finns. Kontakta Kenneth via mailadress :
kensa@bredband.net

ANTAL MEDLEMMAR
Det är för tidigt att redan nu ha någon uppfattning om hur många medlemmar vi kommer att
bli i år. Men just nu är det 35 av de tidigare medlemmarna som ännu inte har betalat. Om alla
dessa betalar - vilket kanske inte är så realistiskt att tro - så kommer vi att vara 1 mera än
förra året, alltså 177 stycken. Beroende på hur många som väljer att betala för mera än ett år
kommer vår ekonomiska ställning att försämras mer eller mindre, men under alla
omständigheter ändå något. Men hur mycket går alltså inte att förutse ännu. Med hjälp av att
några valt att betala lite extra genom att anmäla sig för det nya familjeabonnemanget och
genom att vi också har fått ett antal donationer så har vi ändå en viss marginal. Men redan
nu har jag bestämt mig för att till nästa år öka priserna för två- respektive
treårsabonnemangen något. Den gamla prisbilden förutsatte en medlemsskara på omkring
200 stycken.
Utvecklingen de senaste åren har varit så här:
2008 : 213 stycken (här fanns ett ekonomiskt överskott)
2009 : 188 stycken (ett överskott som krympte här)
2010 : 176 stycken (överskottet hade därmed nästan försvunnit om vi inte hade fått lite
stödbetalningar)
Och just nu är vi alltså 142 stycken, med möjlighet att få in betalningar från ytterligare 35
stycken.
DONATIONER
Uppropet om ekonomisk hjälp genom donationer resulterade i att flera medlemmar har
bidragit till vår tidningskassa med donationer av olika storlek. Det tackar vi för. Och alldeles
speciellt uppmärksammar vi Tomas Olsson, en av våra verkliga veteranmedlemmar, som har
bidragit med ett oerhört generöst bidrag. Det här har, om inte räddat vår ekonomi, så
åtminstone bidragit till att vi överlever ett tag till. Tack alltså ännu en gång alla bidragsgivare!

NÄSTA TIDNING
Till 2011 års första nummer av vår tidning är två bidrag redan klara. Ett handlar om det något
kontroversiella ämnet ”Skinwalkers”. Alltså sådana föreställningar hos vissa indianstammar
som gränsar till det övernaturliga. Ett annat kapitel handlar om Sitting Bull. Men inte den
Sitting Bull som de flesta då förmodligen tänker på, utan den oglalasioux som fanns med på
bild i artikeln om Black Hills, i vårt förra nummer.
Därmed är halva tidningen klar. Men sedan får ni gärna hjälpa till med mera material.

