Lund i januari 2018

Kära medlem!
Årets första medlemsbrev handlar om det som har varit och det som ska komma, bland
annat samarbete med andra författarorganisationer och inte minst den enastående
julgransplundringen den 2 februari i Lund. Inbjudan
hittar du på nästa sida.
50-årsfirandet
Som bekant firade
Författarcentrum 50årsjubileum i fjol, och Skånes
Författarsällskap passade på att
ansluta sig till detta – trots att
vi tekniskt sett är några år
äldre.
Den avslutande uppläsningen på Lunds stadsbibliotek
den 19 december lockade 33 författare och en hyfsat
stor publik. Intresset bland medlemmarna var så stort
att vi kommer att fortsätta med detta slags
arrangemang under året.
Alla hjärtans dag
Tiden: 14 februari kl 18. Platsen: Poeten på hörnet i
Malmö. Ämnet: Kärlek! Närmare bestämt
kärlekspoesi med de två huvudpersonerna
Karin Lentz och Guilem Rodrigues da Silva.
Ingår i Katarina Mazettis traditionella arrangemang,
där alla som vill är välkomna att läsa en kärleksdikt!
Litterär kyrkogårdsvandring
Några har undrat vad som hände med fjolårets
inställda kyrkogårdsvandring. En ny vandring med
sakkunnig guide planeras till våren.Vi återkommer
med närmare information.
Medlemskvällar
Temakvällar med samtal om poesi, skrivande, fakta
och annat. Planering pågår – idéer och förslag
välkomna!
Att synas utåt

Kursledare är Anna Maris, som till vardags är
programutvecklingschef på Sveriges Radio och arbetar
med att coacha och profilera programledare, bland
annat med hjälp av sociala medier. Hennes workshop
hjälper oss som författare att hitta vår väg. Anna
skriver i första hand lyrik och är medlem i
Författarförbundet.
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Om den digitala djungeln – förebilder och exempel
Vilka sociala medier passar dig – kartläggning
Ta fram din egen sociala medieprofil
Din strategi på sociala medier
Så utvärderar du och mäter effekterna av ditt
arbete

Tid: 4 mars kl. 10:30–15:00
Plats: Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C,Växjö
Kursen kostar 200 kr inklusive enklare lunch och fika.
Anmäl dig till Elisabet Norin, tel 0708-418480 senast
21 januari. I samband med anmälan betalar du
avgiften till bankgiro 5212-6646 eller Swish
1230738351.
Betalning av kursavgift = bokad plats.
Kursavgift/anmälningsavgift kan tyvärr inte betalas
tillbaka vid avbokning eller om du uteblir.
Inga förkunskaper. Ta med papper & penna och kom
och ha trevligt med oss andra!
Årsavgift
Det är dags att betala årsavgiften, och vi hoppas att du
vill förnya ditt medlemskap. Som sällskapets enda
inkomstkälla är det ditt och övriga medlemmars
bidrag som möjliggör sällskapets verksamhet.
Årsmötet beslutade att höja avgiften, som numera är
300 kr per person. Skånes Författarsällskap har
plusgiro 61 25 56-1.

Ett samarbete med Smålands Författarsällskap.
Att synas utåt har blivit allt viktigare också för oss
som gärna sitter inne och skriver. På begäran bjuder vi
därför in till kompetensutveckling och fortbildning.

http://skanesforfattarsallskap.se

Nästa sida:

Julgransplu

ndring

Lund i januari 2018

Inbjudan till
julgransplundring
fredagen den 2 februari kl. 19.00
på Kulturkrogen, Tegnérsplatsen 4, Lund
Kära medlem i Skånes Författarsällskap!
Varmt välkommen till årets julgransplundring! Vi bjuder på en kötträtt, en
fiskrätt eller en vegetarisk rätt. Drycker betalar du själv.
Välj ett av följande tre alternativ:
1. Oxfilé Wellington med madeirasky och pommes Anna
2. Lax med citronsmörsås, svartkålscrème och prästostpotatis
3. Svamprisottofylld piquillo med helbakad spetskål, tomatbuljong och
parmesan
dig till Hans Magnusson via mejl hans.mag@swipnet.se eller
☜ Anmäl
telefon 073-616 01 92. Ange vilket alternativ du väljer. Sista
anmälningsdag är den 28 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 250 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

P.S. Obs. att Kulturkrogen är kontantfri!

http://skanesforfattarsallskap.se

Under kvällen
får du gärna
presentera en
bok eller läsa
en dikt, skrive
n eller översat
t
av dig själv el
ler en kollega.

