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Medlemsutskick nr 4 Aug 2017, 3 sidor 

Välkommen till medlemsdag lör 2/9  
 
Tid och plats: Huset ”Klaraborg” på Kårgränd 2B i Karlstad lör 2/9 kl 10-15 (se karta) 
Anmälan görs till föreningens mejladress medlemvfs@bredband.net senast ons kväll 30/8. 
eller per sms eller telefonsamtal till v ordf Petra Svedberg 0734-11 83 22. 
Tala om vid anmälan om du har någon form av specialkost som du vill att vi tar hänsyn till. 
Tala också om ifall du kan tänka dig att läsa någon av dina texter. 

 
Program för dagen: 

10.00 ankomstfika som föreningen bjuder på. 
10.30 Medlemsmöte med bl a inval av nya medlemmar 
Louise Alvarsson informerar om sitt nya skrivprojekt 
11.00-12.00 vfs-medlemmar läser egna texter ca 10 min var 
12.00-13.00 Lunch på stan 
13.00-14.00 Minnesberättelser från vfs historia/ev ordverkstad 
14.00-15.00 Medlemmar läser egna texter ca 10 min var 
 

 
 
 
 

mailto:medlemvfs@bredband.net


2 
 

Nu börjar den, i mina ögon, bästa årstiden för att kura ihop sig med en bok i soffan. 
Sommarens äventyr värmer gott i minnet och med en bok vankas många möjligheter till 
fantastiska resor i fantasin och kanske till och med skrivandet kommer igång för många 
denna tid på året. Jag tänker att ord kan förändra både en människas syn på världen och sig 
själv och känner en enorm tacksamhet över den möjlighet till yttrandefrihet som vi har i 
denna del av världen. Läs, skriv och se till att njuta ordentligt av denna möjlighet. För de som 
vill träffa andra med samma intresse och dela med sig av sina nedskrivna tankar och känslor 
blir det möjlighet till det på kommande medlemsmötet 2/9 i Karlstad. 

Petra Svedberg, vice ordförande 
 

Berättarverksamhet 
Vi har bildat en grupp där vi diskuterar hur Värmländska Författarsällskapet kan jobba med 
och utveckla berättarverksamhet i länet. Detta på initiativ av Louise Alvarsson som även är 
samordnare. Grundidén handlar om att jobba med kreativt skrivande och skapande för att 
utveckla och hålla liv i berättartraditionen i Värmland, främst bland barn och unga men även 
vuxna. 
 
Louise har tidigare varit projektledare för ”Värmland läser” på uppdrag av Region Värmland 
och är nu projektledare för ”Värmland skriver” på uppdrag av Karlstads universitet. Hon är 
även med i referensgruppen för Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg och 
bokfestivalen i Värmland. Hon fick i våras projektmedel från Karlstads kommun för att 
utveckla berättarverksamheten i kommunen och har bland annat jobbad med det i 
Skaparverkstan i Bibliotekshuset i sommar. Nästa steg är alltså att utveckla detta på regional 
nivå och det finns många idéer på hur, men det kan vara någon form av skapar- och 
berättarverkstad, eventuellt ambulerande sådan, men kan även bli stationär/etablerad på 
olika platser, t.ex. på bibliotek eller studieförbund. Louise har redan börjat föra samtal med 
intressanta samarbetspartners, som studieförbund, och det ser positivt ut.  
 
I den grupp VFS har bildat sitter just nu, förutom Louise Alvarsson, Petra Svedberg, Elisabeth 
Björkman och Robert Halvarsson.  
Nästa möte är planerat till 4 september klockan 16.00 på studieförbundet vuxenskolans lokal 
i Karlstad. Är det fler som är intresserade av att vara med är ni varmt välkomna att höra av er 
till Louise Alvarson på mejladress: la@louisealvarson.se 

 
Rapport från poesi- och berättarafton den 5:e augusti på Värmlands Vikingacenter 
Ett 15-tal poeter och åhörare samlades för poesivandring runt Vikingacentret, 
Hembygdsgården och Vikingabyn under ledning av Peter Olausson. 
Poesi- och berättarkvällen började kl 18.00. 
Det blev blandade uttrycksformer när Peter Olausson, Alexander Mihlzén, Karl-Olov Sävö, 
Monica Rogne, Sonja Söderqvist, Maria Nyborg, Carina Bartholdsson, Elin Olausson och 
Elisabeth Björkman framförde poesi, berättelser och noveller.  
Kaj Branzell deltog under poesivandringen med stycken ur sin bok. 
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Kommande styrelsemötesdatum  
med reservation för ev ändringar.  
Hör av dig om det finns något du vill att styrelsen ska ta upp till diskussion. 
Skicka mejl till föreningens mejladress medlemvfs@bredband.net 
eller sms till v. ordf Petra Svedberg 0734-11 83 22. 
Styrelsemötena äger rum i studieförbundet vuxenskolans lokaler i Karlstad 
11/9, 9/10, 6/11 och 4/12 
 

Kanske vi ses på någon bokmässa? 
 
28/9 – 1/10 Bokmässan i Göteborg 
Region Värmland har som förra året hand om arrangemanget runt Värmlandsmontern. 
 
 
17-18/11 Värmländska bokfestivalen äger rum på Nöjesfabriken, Karlagatan 42 i Karlstad 
Temat för i år är ”jämställdhet och mångfald" Det här är festivalen för dig som gillar 
berättelser. Programmet innehåller allt från traditionell litteratur och föreläsningar till 
spelkultur, serier och praktiska workshops.  
Målet är att det ska finnas något för alla oavsett ålder. 
Inträde: Vuxna 70 kr, pensionärer 35 kr och studenter 35 kr, Barn och skolungdom fri entré 
Öppet: fre 17/11 10.00-18.00 och lör 18/11 10.00-17.00 
Region Värmland har som förra året hand om arrangemanget.  
Vfs kommer att ha ett bord för sällskapets medlemmar. 
Du som vill sitta och bevaka bordet och ha böcker på vfs-bordet kan anmäla dig snarast till 
Elisabeth Björkman som har hand om samordnandet runt detta. Tala om dag och tider du 
kan sitta. Skickas per mejl till Elisabeth på ebsilvia@gmail.com 
 
Det blir ingen bokmässa i Säffle i år. 
 
Din egen profil på hemsidan 
Skicka gärna in din profilbild till hemsidan med formulering till presentation av dig själv. 
Detta ska mejlas till hemsideansvarig Elisabeth Björkman på mejl: ebsilvia@gmail.com 
 

Påminnelse 

till er som ännu inte betalat in medlemsavgift för 2017 
Är du osäker på om du betalt in så kan du mejla och fråga på medlemvfs@bredband.net 

Endast de som betalat in medlemsavgiften får ha med böcker på vfs-bordet på bokfestivalen. 
Betalas in till vfs´ föreningskonto på Nordea plusgironummer 43 00 37-2 
 
Mer info om föreningens verksamhet kan du hitta på föreningens hemsida 
www.varmlandskaforfattarsallskapet.se   samt på vår facebooksida. 
Postadress: Värmländska FörfattarSällskapet, C/o Carl-Göran Gustafsson, Stenhagsgatan 4A 
1103, 653 44 Karlstad.   Epost: medlemvfs@bredband.net 
 

Väl mött önskar styrelsen 

mailto:medlemvfs@bredband.net
mailto:ebsilvia@gmail.com
mailto:ebsilvia@gmail.com
mailto:medlemvfs@bredband.net
http://www.varmlandskaforfattarsallskapet.se/
mailto:medlemvfs@bredband.net

