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Ärade Vänner!
Även om det inte börjat knoppas på allvar är våren på ingång. Äntligen!
I år är det 200 år sedan Zacharias Topelius, hela Finlands sagofarbror,
föddes på Kuddnäs gård i Nykarleby i Österbotten. Han var privatelev
hos Johan Ludvig Runeberg och blev professor vid Helsingfors
Universitet. För eftervärlden kanske bäst ihågkommen som författare
av historiska romaner som ”Fältskärns berättelser” och av barnlitteratur.
Hans verk lever kvar i en lång rad sånger och psalmer: ”Giv mig ej glans”,
Jag gungar i högsta grenen ", ”Sov du lilla vide ung”, "Sanningens ande",
"Lasse, Lasse liten!". Jubileumsårets huvudfest anordnas i Nykarleby
lördagen den 11 augusti. Det blir en riktig folkfest med många
programpunkter runtom i staden och på Kuddnäs.
En ny filmatisering av Okänd soldat (Tuntematon sotilas), i regi av Aku
Louhimies, hade premiär på Finlands självständighetsdag, i samband med
100-årsjubileet. Filmen är en berättelse om en truppenhets tjänstgöring
under finska fortsättningskriget från sommaroffensiven 1941 till
reträtten från Karelen 1944 och är baserad på Väinö Linnas roman från
1954. I Finland har filmen gjort stor succé. En nedklippt version visades
i Sverige, men efter ett ramaskri på sociala medier visades den tretimmar
långa versionen på över 70 biografer i Sverige så småningom.
Varmt välkomna att komma och lyssna på våra inbjudna författarinnor i
vår och glöm inte bort årsmötet i maj.
Styrelsen genom Gunda Ahlström
Påminnelse till dem som ännu inte betalat medlemsavgiften för i år.

Måndagen den 16/4 2015 kl 18.00
Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Mikaela Nykvist berättar om
sin debutroman ”Rök i fjärran”

Mikaela Nykvist debuterar som författare med en historisk roman ”Rök i
fjärran” förlagd till Vasa i Österbotten år 1852.
Förmiddagen den 3 augusti 1852 blev hela Vasa ödelagt av en förödande
brand. Efterforskningar har visat att det var en påstruken bonde som en
morgon tappade sin pipa i den torra mossan som förorsakade branden och
gjorde fler än 3000 invånare i staden hemlösa.
Den nyutkomna romanen tar sin början just denna tidiga augustimorgon
när livet förändras för alltid och tar en ny vändning för de flesta av
stadens invånare. Huvudpersonerna i boken, Elna, Amalia och Alfred går
alla tre genom stora förändringar året efter branden och deras hopknutna
öden startar med branden.
Mikaela presenterar sig så här:
Jag är informationsvetare, dokumentationschef, har livlig fantasi och
älskar att skriva och läsa, är väldigt intresserad och inspirerad av allt
historiskt. Jag har hela mitt liv läst historiska romaner så min första
roman blev naturligtvis även den i samma genre. Släkten på min pappas
sida har bott i Gamla Vasa i många generationer och jag är själv hemma
från Gamla hamnen så jag har skrivit om min barndoms kvarter.
Just nu skriver jag på del två i Runsorserien.

KALLELSE
Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 14 maj 2018
kl 18.00
Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan
Dagordningen bifogas.
Vill du sitta med i styrelsen alternativt föreslå någon, kontakta i så
fall valberedningen, se sista sidan. Vi har 4-5 styrelsemöten per år.

Direkt efter föreningsstämman ca 18.30
Författarna Cecilia Jahn och Elisabeth
Kallstenius, två svensktalande kvinnor
med finska rötter, berättar om sina
finska stammödrar i sina böcker.

Cecilias bok ”Då jorden andades”, första delen i en trilogi, handlar om
Anne, sadelmakarens dotter och hennes liv i 1600-talets Finland.
Det är en historia om en kvinna som drabbas av tidens fattigdom, häxtro
och brännvin men också av andlig resning, kärlek och mänsklig värme.
”Lucies hemligheter – kvinnohistoria och svunnen arkitekur”,
Elisabeths bok, berättar om mormor Lucie, född 1887 i Viborg. Lucie var
finlandssvenska och uppvuxen på Karelska näset, nu i Ryssland. Boken är
en intressant finsk kulturresa om människor och arkitektur.
Båda böckerna baseras på sanna berättelser.

SÅ HÄR HITTAR NI TILL

Själagårdsgatan 13
Domkyrkoförsamlingen,
församlingssalen

T-bana Gamla Stan
Buss 2, 53, 55, 57, 76 till
hållplats Slottsbacken

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2018
200kr för en medlem, 100kr för varje ytterligare familjemedlem.
Ständigt medlemskap 3000kr. Vårt bankgiro nr 384-2366.
De som inte betalat årsavgiften ännu får en inbetalningsavi med
detta blad.
STYRELSEN
Gunda Ahlström, ordf., tf skattm., medl.sekr.,
gunda.ahlstrom@gmail.com, tfn 070-838 18 57
Danne Nordling, vice ordf., webbredaktör,
dannenordling@gmail.com, tfn 070-717 44 76
Krister Schram, sekr.,
schram_krister@hotmail.com, tfn 070-756 87 37
Lars Carnestedt, fondförv.,
lars.carnestedt@telia.com, tfn 073-079 05 62
Gun Bråkenhielm, ledamot,
gunbrak@gmail.com, tfn 070-751 09 62
VALBEREDNINGEN
Michael Hertzsch, michael.hertzsch@gmail.com, tfn 070-581 85 94,
sammankallande
Gun Gustafsson, gun.gustafsson@nacka.se, tfn 070-540 29 85
Carl Johan Ljungberg,carljohan.ljungberg@gmail.com,tfn 070-9555412

