
 

Lund i januari 2020 

Medlemsavgift för 2020  
och inbjudan till julgransplundring 

fredagen den 31 januari 2020 kl. 19.00 
på Kulturkrogen*, Lund 

Kära medlem i Skånes Författarsällskap! 

Ett nytt författar- och översättardecennium har börjat, tjugondag Knut är passerad och snart är 
det dags för sällskapets årliga julgransplundring. I år återvänder vi till lundensiska Kulturkrogen, 
där vi får eget rum och goda möjligheter till samtal, uppläsning och kanske en och annan sång. 

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 plusgiro 61 25 56-1 eller bankgiro 
5171-2610. 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. Svensk älgentrecôte med palsternackscrème, rödvinssås med choklad och havtorn, rostad 
potatis 

2. Odlad regnbågsforell från Helsingborg med blomkålscrème, picklad blomkål, mandel, 
gräslöksolja och grönkål 

3. Parmesan och rödbetsrisotto med bakad rotselleri, smörstekt ostronskivling, friterad lök och 
krasse 

Anmäl dig till Hans Magnusson, hans.mag@tele2.se, tel. 073-616 01 92. Ange vilket alternativ du 
väljer. Sista anmälningsdag är den 26 januari. 

Observera att vi måste bli minst 20 personer för att få eget rum! 

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

Varmt välkommen! 

För styrelsen i Skånes Författarsällskap 

Thomas Grundberg, ordförande 

* Kulturkrogen, Tegnérsplatsen 4, Lund 
(vid Kulturen nära AF och Lundagård).

☞

www.skanesforfattarsallskap.se

Skånes Författarsällskap

℅ Thomas Grundberg


Runslingan 8 A

224 77 Lund

Nästa sida:

Att skriva för 

friheten …

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



Att skriva för friheten 

Tid: torsdagen den 12 mars kl. 18.00
Plats: Lunds stadsbibliotek

Uladzimir Njakljajeu är Lunds första fristadsförfattare. Nu gästar han 
Lunds stadsbibliotek för att samtala kring sitt författarskap, synen på 
poesins kraft och språkets betydelse med författaren och kulturjournalisten 
Maria Küchen. Samtalet tolkas från ryska av sällskapets sekreterare 
Hans Magnusson.

Uladzimir debuterade som poet 1970. Han har fram till idag fått tolv 
poesiböcker utgivna samt prosaverk, pjäser och ett dussintal populära 
sångtexter. Hans utgivning finns på flera språk, bland annat engelska, ryska, 
ukrainska, polska, ungerska, finska och svenska. 

Hans politiska aktivitet som oppositionspolitiker har lett till flertalet 
övergrepp i form av fängelsestraff och bevakning av säkerhetspolisen.

Trots motgångarna har Uladzimir alltid skrivit. Hans poesi har fått åtskilliga 
priser, däribland Tucholskypriset (2011), ett litterärt årligt stipendium som 
delas ut av Svenska PEN till en förföljd, hotad eller landsflyktig författare 
eller publicist.

Kom till en kväll med fokus på hur språket blir en viktig identitetsbärare, 
hur den kreativa kraften inom poesin blir en bärare av frihetslängtan och 
sanning samt hur det är att vara en yrkesverksam poet och politiker i ett 
land där avvikande politiska åsikter eller litteratur på det inhemska språket 
inte är välkomna!

Ett samarbete mellan Skånes Författarsällskap, Lunds Stadsbibliotek och 
Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.


