Wägner-sällskapets styrelse hoppas kunna fullfölja hennes insatser för att hålla minnet av Elin
Wägner levande och sprida hennes idéer till nya generationer.
/Solveig Hammarbäck, sekr
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Elin Wägner-sällskapet har under sitt nu
avslutade tionde verksamhetsår återigen ökat sitt
medlemsantal, då 465 personer betalat
medlemsavgiften. Till dessa har under året tre
nummer av medlemsbladet Bergsluft skickats ut.
Dessutom har medlemmarna erhållit föreningens
småskrift nr 11, som innehåller beskrivningar
från Bergs prästgård på Elins tid hämtade från
Ellen Rydelius och Ria Wägners memoarer.
Under verksamhetsåret har tre protokollförda
styrelsesammanträden hållits. Dessutom har olika
frågor mera informellt diskuterats och lösts i samband med föreningens arrangemang, Elin
Wägner-dagen och höstseminariet.
Vid Elin Wägner-dagen i Berg den 20 maj talade författaren Majgull Axelsson inför ca 120
personer om sin väg från småstadsjournalist till erkänd författare, en väg där Elin Wägner varit
en viktig förebild.
Höstseminariet på St. Sigfrids folkhögskola hade temat Tid för hälsa - en fråga om livskvalitet
och det ämnet lockade hela 87 deltagare. Där behandlades kostens betydelse för hälsan men
också hur man kan komma till rätta med stress och psykiska spänningar. Höjdpunkten var en
spännande föreläsning av årets Väckarklocka, Bodil Jönsson, som visade hur Elins Wägners
idéer om livskvalitet har en hållbarhet som gör dem användbara för oss att stiga in i framtiden
med.
Elin Wägner-sällskapet har också detta år medverkat på olika håll i landet med föredrag och
bokbord för att påminna om Elin Wägners ständigt högaktuella tankar och idéer. En viktig
insats i detta arbete gjorde ett tiotal medlemmar i Göteborg vid Bok & Biblioteksmässan i
september. I den vetenskapliga världen har Elin Wägners verk förts fram vid nationella och
internationella konferenser genom aktiva medlemmars försorg och vid Växjö universitet kunde
det första Elin Wägner-stipendiet delas ut till en ung kvinnlig student i historia. Men även till
"mannen på gatan" sprids numera Elin Wägners ord tack vare de citat som Växjö kommun lagt
in i trottoarbeläggningen för att hylla en av sina stora författares minne.
En stor förlust har Elin Wägner-sällskapet erfarit under året då både Ulla Isaksson och Karl
Fredrik Bernander gått ur tiden. Elin Wägner-sällskapets styrelse ser med tacksamhet på deras
gärningar att på olika sätt dokumentera och levandegöra minnena från Elin Wägners liv och
skapande. Elin Wägner-sällskapet hoppas kunna fullfölja deras insatser och verka för att sprida
Elin Wägners idéer till nya generationer.
/Solveig Hammarbäck, sekr

