
Lund i januari 2019 

Medlemsavgift för 2019  
och inbjudan till julgransplundring 

fredagen den 26 januari 2019 kl. 19.00  
på Valvet*, Lund 

Kära medlem i Skånes Författarsällskap! 

Ett nytt författar- och översättarår har börjat, tjugondag Knut är passerad och snart är det 
dags för sällskapets årliga julgransplundring. I år beger vi oss till Valvet i Lund, där det ges 
goda möjligheter till samtal, uppläsning och kanske en och annan sång. För en av kvällens 
höjdpunkter svarar vår medlem Bengt Adlers. 

Det har också blivit dags att betala medlemsavgiften. Tänk på att vi är beroende av din 
medlemsavgift. Avgiften, 300 kr, kan sättas in på sällskapets plusgirokonto, nr 61 25 56-1. 
Glöm inte att ange avsändare! 

På årets julgransplundring bjuder vi på en kötträtt, en fiskrätt eller en vegetarisk rätt. 
Drycker betalar du själv. 

Välj ett av följande tre alternativ: 

1. Ryggbiff med rödvinssås, ugnsbakad klyftpotatis och sauterade grönsaker 
2. Laxfilé med kall romsås, kokt potatis och sauterade grönsaker 
3. Tortelloni fylld med spenat och ricottaost i krämig pestosås 

Anmäl dig till Hans Magnusson, hans.mag@swipnet.se, tel. 073-616 01 92. Ange vilket 
alternativ du väljer. Sista anmälningsdag är den 21 januari. 

Vänta inte för länge med din anmälan! Antalet 
platser är begränsat och anmälan är bindande. 

Medföljande icke-medlemmar är välkomna och 
anmäler sig genom att sätta in 225 kr på 
föreningens plusgirokonto, nr 61 25 56-1. På 
inbetalningen anger du »Jul« och vad du vill äta (t. ex. 
»Jul 2«). 

Varmt välkommen! 

För styrelsen i Skånes Författarsällskap 

Thomas Grundberg, ordförande 

* Valvet, Allhelgona kyrkogata 7, Lund

☞

www.skanesforfattarsallskap.se

Skånes Författarsällskap

℅ Thomas Grundberg


Runslingan 8 A

224 77 Lund

Under kvällen får du gärna presentera en bok eller läsa en dikt, skriven eller översatt av dig själv eller en kollega.

Hårdkokt och svårsmält – vad som 

döljer sig bakom denna titel avslöjar 

poeten, galleristen, konstvetaren, 

joyceanen m.m.m. Bengt Adlers.


