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Kirsti Johnson, gav oss en inblick i Sigrid Undset-sällskapet och de framtida aktiviteter som
man planerar att genomföra tillsammans med Selma Lagerlöf-sällskapet.
Björn Söderbäck avslutade den första delen av årsmötet genom att framföra ”Vägen mellan
himmel och jord” berättelsen om överste Beerencreutz sista timmar i livet.
Karin Söder-stipendiet delades ut till Unga Västanå. Leif Stinnerbom tog tillsammans med
ungdomarna Saga och Albin emot priset och berättade om Unga Västanås verksamhet.
Dagen avslutades som sig bör med teater. Vi fick se Västanå teaters fantastiska föreställning
Anna Svärd.
Gå gärna in på vår hemsida www.selmalagerlof.org och läs mer. På hemsidan finns en hel
del information bl a om forskning om Selma Lagerlöf, föredragshållare och om aktuella
programpunkter. Skicka också gärna in din epostadress.
Selma Lagerlöf-sällskapet är också aktiva på Facebook, där målet är att samla nyheter och annat
aktuellt om Lagerlöf på Internet. Det publiceras material nästan dagligen – så gå gärna in, gilla
vår sida och interagera med oss där.
Årsmötet 2019 kommer att hållas lördagen 10 augusti i Berättarladan i Sunne. Planera in detta
i kalendern redan nu.
För 2019 hoppas vi förstås först och främst på många innehållsrika arrangemang i sällskapets
regi men också med andra samarbetspartners.
Den 20 januari kl 15 har ni möjlighet att få se storfilmen Jerusalem, baserad på Selma
Lagerlöfs roman. Detta är ett samarbete med Sofia Församling. Välkomna till Sofia
Församlingshem, Borgmästargatan 11, Stockholm. Fri entré.
Du som är medlem är vår bästa Selma Lagerlöf-ambassadör. Tipsa gärna en vän om
medlemskap i vårt unika sällskap. Vårt uppdrag och mål att hålla Lagerlöfs författarskap och liv
levande är inte möjligt utan medlemmar. Kom ihåg att betala medlemsavgiften. Utan den kan
vi inte hålla aktiviteter eller ge ut publikationer. Tack för ditt stöd.

Med vänlig hälsning
Tidaholm i januari 2019

Eva Eriksson

