
Kära medlem!
Ett säkert hösttecken är inbjudan till sällskapets årliga gåsmiddag, och den kommer här! I 
år begås det skånska mårtensfirandet på Rådhuskällaren i Malmö, där vi får ett eget rum
med möjligheter till såväl samtal som uppläsning. 
Inbjudan finns på nästa sida. Varmt välkommen den 
9 november!

Litterär kyrkogårdsvandring

I fjol bjöd vi in till en guidad vandring på två av Lunds 
äldsta kyrkogårdar, där åtskilliga litteratörer vilar. 
Denna fick ställas in på grund av klent intresse. En 
sådan vandring ska givetvis genomföras på hösten när 
man kan vada genom prasslande löv.

Lördagen den 27 oktober kl. 11.00 träffas hugade 
kyrkogårdsvandrare vid södra ingången till 
Klosterkyrkan i Lund.

Strax väster om kyrkan finns en stor parkering, och 
norr om kyrkan ligger Lund C för dig som kommer 
tågledes.

Program 

11.00 Samling vid Klosterkyrkan, visning av kyrkan 
och kyrkogården.

12.30 Promenad genom centrum med lunch (på 
egen bekostnad).

14.00 Visning av Östra kyrkogården.
16.00 Slut.  
(Tiderna är ungefärliga.)

För guidningen svarar författaren, konstvetaren och 
f.d. museichefen Jan Torsten Ahlstrand.

Anmälan 

Anmäl dig till Hans Magnusson via mejl 
hans.mag@swipnet.se eller telefon 046-14 36 23 
senast 25 oktober (behövs för lunchbokning).

Jubelboken

Du som ännu inte hämtat ditt exemplar av sällskapets 
jubileumsbok har chansen vid något av höstens 
evenemang.

Författare skingrar mörkret

Tid: Lördagen den 1 december kl. 13–15  
Plats: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek

Författarcentrum Syd och Skånes Författarsällskap 
fortsätter fjolårets folkkära framföranden med 
uppläsningar och boktips i samarbete med Lunds 
stadsbibliotek.

Vi välkomnar din intresseanmälan för en 
bokpresentation om du har en nyutgiven bok 2018. I 
urvalet av uppläsare kommer vi att reservera hälften 
av platserna för olika genrer och hälften åt genren 
barn och unga. Det går bra att ta med sig böcker till 
försäljning i anslutning till uppläsningarna.

Klockan 16 blir det gemensamt glöggmingel för 
medlemmar på Författarcentrum Syds kontor hos 
Lönegård & Co, Lilla Fiskaregatan 5 i Lund.

Intresseanmälan till uppläsning och/eller glöggmingel 
mejlas till thomas@skanesforfattarsallskap.se eller 
anna.alsmark@forfattarcentrum.se med en rubrik för 
din uppläsning, t. ex. en titel på en bok/text/dikt som 
du kommer att framföra.

Lund i oktober 2018

Nästa sida:

Gåsinbjudan
http://skanesforfattarsallskap.se
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Lund i oktober 2018  

Inbjudan till gåsmiddag 
fredagen den 9 november kl. 18.30  

på Rådhuskällaren, Malmö 

Kära medlem i Skånes Författarsällskap! 

Skånes Författarsällskap inbjuder sina medlemmar till höstens traditionella 
gåsmiddag. 

På menyn står svartsoppa, gås och äppelkaka. I stället för svartsoppa kan 
du välja hummersoppa. Kalaset kostar 525 kr och subventioneras av 
föreningen med 425 kr, så att medlem betalar 100 kr och medföljande 
gäst (icke medlem) 525 kr. 

Samtliga drycker beställs och betalas på plats. 

Anmälan sker genom inbetalning av 100/525 kr till Skånes 
Författarsällskaps plusgiro 61 25 56-1 eller bankgiro 5171-2610. Kom 
ihåg att skriva namn i meddelanderutan samt om alternativet till 
svartsoppa önskas! 

Sista anmälnings- och inbetalningsdag 2 november. 

Kvällens underhållning består av oss själva. Presentera en ny bok, läs en 
dikt eller berätta om något som hänt dig under året som gått! 

Varmt välkommen! 

För styrelsen i Skånes Författarsällskap 

Thomas Grundberg 
ordförande 
0730-298528

http://skanesforfattarsallskap.se

☜

Medlemsbrevet hittar du på andra sidan!

↺


