Thomas Thorild sällskapet
Verksamhetsberättelse för Thomas Thorild sällskapet Verksamhetsåret 2011
Sällskapets har som syfte att sprida kunskap om Thomas Thorilds person och hans skrifter
utifrån ett kulturhistoriskt bildningsperspektiv genom seminarier, studiecirklar och
föreläsningar.

Följande personer har ingått i styrelsen;
Bertil Falck, ordförande
Birgitta Gedda, v ordförande
Lisbeth Hedlund, sekreterare
Lisbeth Sifversson, kassör
Kenneth Gustafson
Monica Johansson
Ann-Charlotte Toreld
Lennart Limberg
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Under 2011 har 69 medlemmar betalt årsavgiften.
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under verksamhetsåret
Föreningens ekonomi är stabil och intäkterna kommer framför allt från medlemsavgifter och
bokförsäljning.
Samarbetet med olika offentliga verksamheter såsom Munkedals kommun, Bohusläns
museum och Hällevadsholms samhällsförening/Folketshusförening har fortsatt som tidigare.
Sällskapet planerade en resa till Greifswald i april månad men den fick tyvärr ställas in pga
för få anmälda till resan.
Kenneth Gustafsons biografi om Thomas Thorild utsågs till årets bok av Bohusläns
Hembygdsförbund. Bokens titel är Thomas Thorild, skalden – rebellen.
Sällskapet medverkade också detta år på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.
Att finnas med på mässan är mycket positivt och ger stora möjligheter att sprida kunskap om
Thomas Thorild och sällskapet.
Under mässan hade sällskapet lyckats engagera 3 föreläsare som medverkade på DELSscenen (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) med anförande som anknöt till Thomas
Thorild.

I september besöktes Thorildsplatsen i Hällevadsholm av intresserade Föreningen Norden
vänner. En av våra medlemmar i Sällskapet informerade om Thomas Thorilds liv och
författarskap.
Kenneth Gustafson har påbörjat arbetet med en antologi om Thorild och hans författarskap.
Kenneth har lyckats engagera flera forskare och författare som är villiga till att medverka med
artiklar och material till antologin.
Sällskapets hemsida, www.thomasthorild.se , uppdateras kontinuerligt med aktuella
arrangemang, protokoll och bilder.
En styrelseledamot, Lotta Toreld, har varit på en resa till Greifswald/Neuenkirschen där hon
passade på att lägga ner en bukett blommor på Thorilds grav samt informerade
medresenärerna om Thomas Thorild och sällskapet. Detta uppmärksammades av
Niels.D. Muller, borgmästaren, som skickat ett tack
Styrelsen tackar för förtroendet för året som gått och ser fram emot ett nytt aktivt
verksamhetsår.
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