Umeå februari 2021
Kära Sara-vän!
Du får detta meddelande för att du varit medlem i Sara Lidman-sällskapet under 2020. Vi är nu
drygt 200 medlemmar, främst i Skellefteå, Umeå och Stockholm, jämt fördelade mellan dessa
tre orter. Vi har genomlevt ett prövningarnas år. Men vi börjar skåda ljuset med vaccinet, som
ska skydda oss mot coronavirusets angrepp. Och snart kommer det efterlängtade marsljuset.
Vi har två stora Sara-händelser att se fram emot i år - både ett museum och ett kulturhus!
I Missenträsk invigs utställningen Sara i byn – byn i världen lördagen 3 juli. I Skellefteå
kommer Sara Kulturhus att invigas onsdag 8 september. Planeringen inför jubileumsåret Sara
100 år 2023 fortgår.
Sara-dagen 2021 med temat Hjortronlandet och de onyttige rymderna
skjuter vi fram till i höst, söndagen 3 oktober kl 13.00 – 16.00, då vi hoppas kunna ses i
verkliga livet. Mer om detta kommer senare i vår.
Nytt år – nytt medlemskap!
Det här utskicket är också en vädjan om förnyat medlemskap i Sara Lidman-sällskapet.
Det är samma medlemsavgifter som tidigare: 75:- för ungdomar under 26 år, 150:- vuxen,
tillkommande familjemedlem 125:- och 300:- för institutioner – bibliotek, skolor, studieförbund.
Plus Giro 47 62 02 – 7. Medlemsavgift kan även betalas med Swish till konto: 123 240 75 42.
Ange vem/vilka inbetalningen gäller och vilken mailadress och postadress du vill att
medlemsutskicken ska gå till! Får du INTE våra mailutskick så meddela detta till
styrelsen@saralidman.se
ÅRSMÖTE
Boka in lördag den 27 mars kl 17.00 för årsmöte. Årsmötet kommer att ske digitalt via Zoom
Meetings.
Skriv till Ellenor Lindgren el@ellenor.nu senast 26 mars om du vill delta. Inträdeslänken
kommer skickas till din epost en timme innan mötet. Mötet öppnas 16.30, så kom gärna in i god
tid, dels för att testa tekniken men också så vi får träffas och småprata!
Mötet avslutas med att Ellenor Lindgren läser ett vårtal av Sara Lidman.
Verksamhetsberättelse och dagordning finnas på hemsidan www.saralidman.se och på
Bokcafe´ Pilgatan mitten mars.
Med hopp om ett friskare år och ett snart återseende. Lev!
Vänliga hälsningar från Sara Lidman-sällskapets styrelse
genom Ol’förarn Ann Sigfridsson

