Bästa medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet.
2019 är till ända och vi kan i sällskapet glädja oss åt ännu ett aktivt år. Intresset för Selma
Lagerlöf är, till vår stora glädje, stort. Genom ert medlemskap är det möjligt att utföra vårt
gemensamma uppdrag att hålla Selma Lagerlöfs liv och författarskap levande. Tack för ert
stöd.
Ert medlemskap gör det möjligt för Selma Lagerlöf-sällskapet att genomföra ett stort antal
aktiviteter.
Medlemsavgiften för i år är 250 kr för enskild medlem eller 300 kr för familj och betalas
in på bankgiro 5722-1269 . Glöm inte att tydligt ange ditt namn och adress.
For international payment, IBAN:SE978000083600130583198
SE9780000833600130583198 BIC/SWIFT:SWEDSESS
Fryksdalens Sparbank.
2020 års medlemsbok blir Anna Karin Palms fantastiska bok
Jag vill sätta världen i rörelse – en Lagerlöf biografi. Förlaget
kommer för Sällskapets räkning göra en separat tryckning av
boken och måste redan i februari veta hur många böcker vi behöver.
Det är därför viktigt att du betalar in din medlemsavgift så snart du kan.

Under 2019 har vi haft glädjen att till er skicka ut Lena Carlssons fina bok Selma och
Sophie reser till Jerusalem som medlemsbok.
Vi har under året deltagit på Bokmässan i Göteborg och på Bokfestivalen i Karlstad.
Årsmöte 2019 hölls i Berättarladan i Sunne. Efter sedvanliga förhandlingar talade Lena
Carlsson om årets medlemsbok.
Anna Karin Palm talade om sin nya Lagerlöf-biografi.
Från Karen Blixen museet deltog Cathrine Belle Gower-Poole och Annmari Brogaard och
talade om Karen Blixen, hennes författarskap, författarhemmet och det nordiska samarbetet
kring Blixen, Lagerlöf och Undset – ett samarbete som bland annat har resulterat i skriften
Nordens diktardrottningar, utställningen De nordiske norner och flera evenemang.
Björn Söderbäck avslutade den första delen av årsmötet genom att framföra Kvädet om
trädet – ett kväde om världsträdet Yggdrasil och berättelser ur den nordiska mytologin.
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Karin Söder-stipendiet delades ut till Cilla Dalén och Annelie Drewsen för sitt arbete med
den lättlästa biografin Selma Lagerlöf – Ett liv.
Dagen avslutades som sig bör med teater. Vi fick se Västanå teaters fantastiska
föreställningen Eddan.
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