
2016 är till ända och vi kan i sällskapet glädja oss åt ett aktivt år. Intresset för Selma Lagerlöf är stort både 
i Sverige och inte minst internationellt. Tack för ert stöd, genom ert medlemskap är det möjligt att utföra 
vårt gemensamma uppdrag att hålla Selma Lagerlöfs liv och författarskap levande.

Tack för att ni är medlemmar i sällskapet och delar ert litterära intresse för Selma Lagerlöf, det är avgörande 
med ert stöd. Ert medlemskap gör det möjligt att genomföra ett stort antal aktiviteter, så som föreläsningar, 
seminarier, bokutgivningar och att levandegöra Selma Lagerlöfs litterära verk och hennes fantastiska liv. 
Det är för ett litterärt sällskap avgörande att ha medlemmar, som hedrar författaren genom att vara en del 
av sällskapet. Det är ni som gör det möjligt att vidmakthålla intresset för Selma Lagerlöf. Vi i styrelsen 
arbetar på ert uppdrag med förtroendet att utveckla och stimulera intresset för Lagerlöf.

Grupperna i Göteborg, Landskrona och Stockholm ha under året haft flera aktiviteter. Sällskapet deltog 
bland annat på Värmländska Sällskapets jubileum på Skansen i augusti.

Årsmöte 2016 hölls i Berättarladan i Sunne. Efter sedvanliga förhandlingar presenterade årets medlems-
bok. En mycket uppskattad genomgång av Jerusalem gjordes av Lena Gynnemo, intendent på Mårbacka.

Greger Nilsson berättade om Lagerlöfgruppen i Landskronas arbete med Selma Lagerlöfs verk.

Karin Söder-stipendiet delades ut. Det gick i år till Skälltorpsskolan i Backa i Göteborg för deras arbete 
att levandegöra Selma Lagerlöf i undervisningen. Läs gärna mer om detta på vår hemsida.

En magisk stund fick vi också uppleva när Björn Söderbäck framförde Selma Lagerlöfs novell ”Frid på 
jorden”.

Dagen avslutades som sig bör med teater. Vi fick se Västanå teaters fantastiska föreställning Löwensköldska 
ringen.

Bästa medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet. 
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Vi har under året deltagit, som traditionen bjuder, på bokmässorna i Göteborg och i Karlstad. Våra 
montrar var välbesökta. 

Vårt arbete med det internationella forskarseminarierna fortsätter. 2016 har vi varit i Moskva och Berlin. 

Gå gärna in på vår hemsida www.selmalagerlof.org och läs mer. Där får ni en kontinuerlig uppdatering 
av vår verksamhet.

Årsmötet 2017 kommer att hållas lördagen12 augusti i Berättarladan i Sunne. Planera in detta i kalendern 
redan nu. Vi ser er gärna där. I år spelar Västanå teater, till vår stora glädje, åter igen Selma Lagerlöf och 
visar ”Charlotte Löwensköld”. 

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:SE78000083600130583198 BIC/SWIFT:SWEDSESS Fryksdalens Sparbank.

Det är en stor glädje för oss att som medlemsbok 2017 få skicka er en otroligt vacker bok om Selma 
Lagerlöfs resor. Boken illustreras bland annat med Selma Lagerlöfs och Sophie Elkans privata foton. Den 
kommer att tryckas under våren.

Du som är medlem är vår bästa Selma Lagerlöf-ambassadör. Tipsa gärna en vän om medlemskap i 
vårt unika sällskap. Vårt uppdrag och mål att hålla Lagerlöfs författarskap och liv levande är inte möjligt 
utan medlemmar. Kom ihåg att betala medlemsavgiften. Utan den kan vi inte hålla aktiviteter eller ge ut 
publikationer. Tack för ditt stöd.

Tidaholm i januari 2017 

Med vänlig hälsning

Eva Eriksson


