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Verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne, med organisationsnummer 845002-4057,                          
får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2019.  

Medlemsavgiften har för verksamhetsåret varit 200 kronor per medlem.  
I enlighet med årsmötets beslut 2019–03-12, skall årsavgiften för 2020 vara 200 kronor per 
medlem. 

Vid 2019 års utgång hade föreningen totalt 214 medlemmar. 

Föreningens huvudsyfte är, att genom föreläsningar och resor verka för att skapa, sprida 
och vidga intresset för kultur och litteratur.   

Styrelsens sammansättning efter årsmötet den 12 mars 2019 

Ordinarie styrelseledamöter                   period tom                   

Kaeth Gardestedt ordförande     2019                                
Olle Fridberg  vice ordförande     2019 
P-G Röjner  skattmästare     2020  
Inger Olsson  klubbmästare    2020                  
Sally Sandgren sekreterare     2019 
Kent Nykvist  ledamot     2020 
Margaretha Rasmusson ledamot     2020 
       
Adjungerad  
Leif Gardestedt 
 
Valberedning 
Ordinarie styrelseledamöter utgör valberedning.     
Styrelsens ordförande Kaeth Gardestedt är sammankallande. 
 
Övriga förtroendevalda 
Revisorer                
Stenolof Engdahl ordinarie    - 2019 
Leif Persson  suppleant    - 2019 
 
Under 2019 har sex (6) protokollförda styrelsesammanträden ägt rum; den 20 februari, 
den 12 mars (ordinarie styrelsemöte och därpå konstituerande sammanträde), 
den 3 april, den 28 maj, den 27 augusti och den 16 oktober.   
Årsmöte i föreningen ägde rum den 12 mars.  
Under verksamhetsåret har styrelsen dessutom frekvent haft kontakter via gruppmail och 
informella möten.   
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Föreningen har för år 2019 erhållit bidrag från Fritidsförvaltningen i Malmö; ”Grundbidrag 
för äldre”.   
 
För styrelsen är det angeläget, att ha god och nära kontakt med föreningens medlemmar och 
snabbt kunna förmedla aktuell information om aktiviteter och händelser.  

Föreningens tryckta information, Litteraturens Vänner Nyhetsbrev nr 20 skickades med post 
till samtliga medlemmar i slutet av juli. 
 
På föreningens hemsida, www.litteraturensvanner.se, utannonseras kommande aktiviteter, 
referat och foton från tidigare aktiviteter samt aktuell information om medlemskap i 
föreningen. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av webbansvariga ordföranden. 

Meddelande om aktuella nyheter och påminnelser om aktiviteter har under verksamhetsåret 
tryckts upp och delats ut vid föreningens föreläsningar samt skickats via e-mail till de 
medlemmar som lämnat sin e-postadress till föreningen. Medlemmar utan dataanknytning 
får meddelanden via post. 

Föreningen har drygt 2.000 följare och ordföranden över 1.000 följare på facebook. 

Aktiviteter under år 2019 
Under året har föreningen haft tretton (13) medlemsaktiviteter. I dessa ingår två (2) resor. 
Samtliga aktiviteter har varit mycket välbesökta.  
 
Den 20 januari  
”Min farfar försökte mörda Adolf Hitler” 
Barbara Fellgiebel berättade den dramatiska historien om sin farfar som tillsammans med 
andra motståndsmän i ett bombattentat försökte döda Adolf Hitler i hans högkvarter i Polen. 
Attentatet misslyckades och farfadern avrättades. 
  
Den 19 februari 
”På kulturens barrikad” 
Bengt Hall, tidigare chef för bl.a. både Stockholms och Malmö opera, bjöd på glimtar ur sitt 
rika liv som kulturarbetare blandat med utdrag från olika musikstycken. Utlovad fortsättning 
2020. 
 
Den 12 mars Årsmöte                                                                                                                                                               
”Ronnie – bäst i världen” 
Efter årsmötesförhandlingarna berättade fotbollsmålvakten vid VM i Västtyskland 1974 
Ronnie Hellström om sin fantastiska karriär både i Sverige och som proffs i Tyskland till 
många bilder. Mest överraskande för många var kanske berättelsen om nunnan, syster 
Monica i Vadstena, Ronnies fan och vän. 
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Den 9 april  
”En doft av choklad”                                                                                                                                      
Leif Mazetti Nissen, tredje generationen av släkten Mazetti Nissen, visade bilder och 
berättade om sin farfar Emil, som grundade Malmö choklad- och konfektfabriks AB 1888, 
vilken som mest hade 800 anställda.  
 
Den 19 maj  
”Frank Heller och Köpenhamn” 
Litteraturprofessorn Dag Hedman berättade den spännande historien om Frank Hellers 
(d.v.s. Gunnar Serners) äventyrliga liv och flykt till Danmark undan den svenska rättvisan. 
 
30 maj - 1 juni 
Tredagarsutflykt till Småland, Öland och Blekinge. En innehållsrik resa då vi besökte 
Utvandrarnas hus i Växjö, Kalmar museum med Jenny Nyström-utställning och regalskeppet 
Kronan, orkidéintroduktion av Cornelia Röjner inför Ölandsresan där vi besökte Långe Jan, 
Vida museum med bl.a. paret Vallien, Gärdslösa prästgård, dvs Stagnelius barndomshem. 
Tredje dagen ägnade vi Harry Martinson och Edvin Salje samt avslutade i Vattenriket i 
Kristianstad. 
 
Den 9 juni 
”Med fokus på skärfläckan” 
Falsterbo Fågelstations ornitolog Per-Göran Bentz ledde en guidad tur i Flommens 
naturreservat, där medlemmarna fick tillfälle att förutom beskåda skärfläckor bekanta sig 
med småtärnor och silvertärnor strängt upptagna med att leverera mat till de väntande 
ungarna på holmen.  
 
Den 29 augusti 
”Mästaren vid Kejsarens kastanjeträd”  
Docent Gunnar Syrén sjöng och berättade om Carl Mikael Bellman på restaurang Chilla&P. 
 
Den 11 september 
”Frihet. Jämlikhet. Reformation - 500 år med Martin Luther” 
Journalisten och författaren Per Svensson föreläste om Martin Luther och reformationen 
utifrån sin bok inför 500-årsjubileet och med hänvisning till ”Schlagt sie tot” på Operan. Åter 
var vi på Chilla&P. 
 
Den 20 september 
”Dagsutflykt med kvinnliga förtecken” 
Resan gick till Hörby museum och en guidad visning av utställningen om Victoria 
Benedictsson, till Bosjökloster med guidning i slott och kyrka och till Skarhults slott, där 
utställningen om Ester Blenda Nordström fick avsluta utflykten.  
 
Den 6 oktober  
”Elfrida Andrée. Ett levnadsöde” 
Tillbaka på Annebergsgården berättade Eva Öhrström om en okänd kvinnlig pionjär i svenskt 
musikliv. 
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Den 26 november 
”Organisatör av 22 Nobelmiddagar” 
Österrikes f.d. generalkonsul, författaren, källarmästaren mm Wiliam Marschall berättade 
om ett omväxlande liv i restaurangbranschen och gav oss inblickar i arbetet bakom 
kulisserna vid anordnandet av de 22 Nobelmiddagar han ansvarat för. 
 
Den 17 december 
”Julavslutning med trion Trenne” 
Traditionsenligt bjöds det på sillbuffé vid julavslutningen, denna gång tillagad av Kniv & 
Gaffel. För underhållningen stod trion Trenne som bjöd på eget flerstämmigt sväng på 
svenska. 
 
Aktuellt för Litteraturens Vänners aktiviteter 
Föranmälan är obligatorisk till samtliga aktiviteter i föreningen.  
Måltid ingår alltid vid föreningens egna aktiviteter.  
Annebergsgårdens Restaurang abonneras vid de flesta av dessa tillfällen.  
 
Icke medlem är alltid välkommen till föreningens aktiviteter i mån av plats, och betalade 
under 2019 en entréavgift om 100 kronor från och med andra besöket 
Föreningens resor och julfest är öppna enbart för medlemmar.     
              
Styrelsen har beslutat                                                                                                                                        
att under 2019, ta ut en entréavgift för de som ej är medlemmar på 50 kronor och                                                                                                                                              
att då föreningens aktiviteter ofta blir fort fullsatta, skall medlemmar alltid ha företräde vid 
anmälan till dessa. Tio dagar före aktuell träff, kommer platser även kunna bokas av/för    
icke medlemmar. 

Litteraturens Vänners bokklubb, har avslutat sitt sjunde år med träffar cirka var sjätte vecka 
på Annebergsgården i Malmö. 
 
 
Malmö den 12 januari 2020 
 
 
Kaeth Gardestedt, ordförande 
 
 
 
Olle Fridberg  P-G Röjner   Inger Olsson 
vice ordförande skattmästare  klubbmästare 
 
 
Sally Sandgren Kent Nykvist  Margareta Rasmusson 
sekreterare  ledamot  ledamot 


