
Som sagt, vi summerar: 

C-G Gustafsson blev vår nye ordförande vid årsmötet i februari och Anita Andersson 

avtackades för hennes mångåriga arbete i föreningen. Världsbokdagen firades traditionsenligt 

för 12:e gången på Karlstads Stadsbibliotek med stor publik och fina framträdanden. Årets 

tema var "Berättelser från när och fjärran..." Tradition var det även med VFS deltagande i 

Kulturveckan i Sunne, författarkväll i Östra Ämtervik. 

 Medlemsmöten med ordverkstad har hållits på Gjuteriets café i Karlstad, Molkoms 

folkhögskola och i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Arvika med teman 

skrivarworkshop, skriva för film och muntligt framträdande på scen. 

 Några styrelsemedlemmar har deltagit i referensgrupper inför bokmässan i Göteborg och 

bokfestivalen på Nöjesfabriken i Karlstad. Våra medlemmar har naturligtvis också medverkat 

med den äran på de båda mässornas scener både med nyutkomna egna böcker och med vår 

senaste antologi "Värmlandsvägar". 

 Och på tal om "Värmlandsvägar", VFS 8:e antologi, har vi haft välbesökta boksläpp på 

Stadsbiblioteket i Karlstad och Hammarö bibliotek där ett antal av de 34 författarna läste ur 

sina texter. En utställning om VFS verksamhet och medlemmars utgivna böcker har följt 

dessa boksläpp och väckt stort intresse. Även på Säffle bokmässa och Författarafton i Arvika 

har antologin presenterats, som fått fina recensioner i både NWT och Föreningen 

Värmlandslitteraturs tidskrift "Wermlandiana". Antologin har även hittills sålt så bra så 

kanske ytterligare en tryckning får göras på nyåret. 

 Inköp har gjorts av "trottoarpratare" och roll-up med vår egen logga, att användas vid våra 

olika arrangemang. 

 Många nya medlemmar har valts in under året och fler är på gång och glädjande nog en 

hel del unga skrivarförmågor. 

 Och sist men inte minst. Den här texten läser du på vår nya hemsida som sakta men säkert 

arbetas fram av två av våra styrelsemedlemmar tillsammans med professionell hemsideexpert. 

Så håll ögonen på sidan, här kommer att hända mycket under 2017. 

 

Tills vi hörs igen önskar hela styrelsen i Värmländska FörfattarSällkapet både alla 

föreningens medlemmar och andra intresserade av föreningen riktigt härliga skrivarhelger och 

ett Nytt 2017 med många spännande aktiviteter! 

 

PS VFS med 200 medlemmar i hela Värmland och även utanför dess gränser - vad vill du 

medverka med under nästa år! Har du något eget projekt på gång? Vi vill veta. Kontakta oss 

gärna på medlemvfs@bredband.net. DS 

 

 


