Thomas Thorild Sällskapet
Till dig som är medlem i Thomas Thorild Sällskapet
Thomas Thorild sällskapet har nu verkat ett halvt år. Under den tiden har vi i styrelsen arbetet
med att formulera en verksamhetsplan om hur vi skall vidare och vad vi vill åstadkomma.
Ett av målen är att värva så många medlemmar som möjligt och vi kan glädjande konstatera
att till dags datum har sällskapet 48 stycken, vilket vi tycker är bar med tanke på den korta tid
som sällskapet verkat.
Ett huvudmål för verksamheten är att sprida kunskap om Thorilds person och skrifter utifrån
ett kulturhistoriskt bildningsperspektiv genom seminarier, studiecirklar och föreläsningar.
Dessa aktiviteter kommer att planeras över tid framgent. Vi menar att det är viktigt att skynda
långsamt och att sällskapet har en ekonomi som gör det möjligt att ge medlemmarna respons
på olika sätt.
Trots detta kan vi redan nu ”flagga” för olika aktiviteter som är planerade och som vi vill att
du noterar. Ett nära samarbete med Munkedals kommun och kultursekreterare Jan-Olof
Karlsson har möjliggjort detta.
2-4/10 2008
Sällskapets styrelse har inbjudits av Munkedals kommun att delta i en resa till Neuenkirchen
kommun i Tyskland med anledning av 200- års minnet av Thomas Thorilds död.
19/10 2008
Anordnas ett seminarium och underhållning för medlemmar och allmänheten i
Hällevadsholms Folkets hus
Kommer att annonseras i dagspress och på hemsidan.
18/4 2009
Planeras aktiviteter med anledning av 250-års minnet av Thomas Thorilds födelse. Sällskapets
medlemmar, allmänheten och gäster från Neuenkirchen kommun i Tyskland kommer att
inbjudas
Även detta kommer att annonseras i dagspress och på hemsidan.
Som ett ytterligare resultat av det nära samarbetet med Munkedals kommun är
planeringsarbete igång med att restaurera och iordningställa området kring den befintliga
minnesstenen vid Blåsupp, Hällevadsholm. Detta så att den kan bli attraktiv att besöka och
komma intill. Samarbetet har även lett till att ekonomiska förutsättningar för att en mer lätt
tillgänglig minnesplats över Thomas Thorild kan iordningställas, centralt placerad i samhället
Hällevadsholm. Utformningen och utsmyckningen av denna sker i samråd mellan
kultursekreteraren i Munkedals kommun, Hällevadsholms samhällsförening och Thomas
Thorild sällskapets styrelse.
Med hälsning och önskan om en skön sommar
Birgitta Gedda ordf

