
Månadsbrev augusti 2018 

Den 6 juli genomfördes vårt sommarmöte som var kopplat till årsmötet den 6 juli och Övraliddagen. 
Sommarmötet var ett heldagsarrangemang. Programmet var följande: 

o Under förmiddagen program med uppläsningar och korta föredrag med början kl. 1000 i Ny-
kyrka församlingshem 

o Årsmöte kl. 1230–1330. 
o Lunchbuffé från Olshammarsgården.  
o Närvaro vid prisutdelningsceremonin på Övralid kl. 1600 då årets Övralidpris delades ut. 
o Deltagande i Övralidstiftelsens ”mingel” bakom Övralids huvudbyggnad efter prisutdelning-

en. 

Ca 30 medlemmar deltog i sommarmötet och ytterligare medlemmar kom till ceremonin på Övralid. 
Många uttryckte sin uppskattning av programmet och vi i styrelsen kommer nu att närmare utvärde-
ra konceptet som sannolikt kommer att bli vår huvudaktivitet i Heidenstamsällskapet även under 
nästa verksamhetsår. 

Vid årsmötet skedde en del förändringar i styrelsens sammansättning. Åsa Johansson är en uppskat-
tad guide på Övralid men pga. av tidsskäl lämnar Åsa styrelsen. Anna-Lena Höglund, Harald Wig-
strand och Anders Jeppsson har under många år deltagit i Heidenstamsällskapets styrelsearbete och 
när de nu ”drar sig tillbaka” kommer de att saknas för sitt genuina intresse för Heidenstams verk och 
liv, sina kunskaper och sitt deltagande i styrelsens arbete!  
 
Solweig Larsson, Askersund, och Anneli och Hans Olof Dagerstig, Vadstena, invaldes av årsmötet i 
styrelsen, som nu minskats något sedan tidigare verksamhetsår. Solweig är vår nye skattmästare och 
efterträder Anders. Med en förnyad styrelse tar vi nya tag! Övrig konstituering sker vid nästa styrel-
semöte, preliminärt under september. Vid det styrelsemötet kommer bl.a. frågor om program, med-
lemsrekrytering, budget, stadgar m.m. att tas upp. Årsmötet uppdrog till styrelsen att slutligen ut-
forma/justera några delar i stadgeförslaget som beslutades av årsmötet. De nya stadgarna bör kunna 
träda i kraft senast den 1 oktober.  
 
Vid sommarmötet visades bokstödet med Heidenstam i profil och en ny folder för Heidenstamsäll-
skapet visades och delades ut. Foldern kommer att användas vid medlemsrekrytering och i informa-
tionsarbetet rörande Heidenstams verk och liv. Foldern finns att läsa på hemsidan under flikarna 
”Förstasidan” och ”Medlemsskap” via länk. 
 
Under fliken ”Erbjudanden” på hemsidan finns nu ett specialerbjudande för sällskapets medlemmar, 
som gäller t.o.m. den 5 september 2018, att köpa en ny bok av Anna Nordlund i samarbete med fo-
tografen Bengt Wanselius, om Selma Lagerlöf med titeln ”Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste 
kvinna”. Heidenstam uppges ha sin givna plats i skildringen som konkurrent och vän.  
 
Avslutar med att påminna er om kulturaftonen på Strand den 9 augusti 2018 med föredrag av Åsa 
Christoffersson om Heidenstam och Ellen Key. Se vidare under fliken ”Program” på hemsidan och 
observera särskilt att föranmälan erfordras senast två dagar innan. 
 

Varma sommarhälsningar 

Håkan Jaldung 


