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Månadens medlem
Catherine Sid
Jag växte upp i en mycket internationell familj i Åbo. Vi hade många språk, mycket
musik och sång och mycket resande till Stockholm där en del av släkten bodde. När jag
var liten drömde jag om att bli �ygvärdinna. Det var innan �ygskam och sådant. Jag är
MSc (Econ) från Hanken och har avlagt ledarskapsutbildningen vid TKKK. Därtill har jag
studerat vid TY, Uni of Texas at Austin, Columbia Uni och Uni of Amsterdam. Som ung
jobbade jag även som modell. Jag har haft lyckan att ha en mycket �n man vid min sida
som har stött och uppmuntrat mig i mina många internationella uppdrag.

 

 

Berätta om ditt intresse för litteratur.

När jag var barn hämtade vår faster underbara, nya sagoböcker från Stockholm. På svenska! 

Berätta lite om ditt eget skrivande.

Jag började skriva redan i småskolan, dagböcker, rim och ramsor, små dikter, korta noveller mm.Jag började skriva redan i
småskolan, dagböcker, rim och ramsor, små dikter, korta noveller mm.

Berätta om ditt läsande.

Jag har slukat böcker, på olika språk. Jag har burit hem böcker så att armarna blev längre. Jag läste och lärde mig �era språk
hela mitt liv. På den vägen är jag ännu idag.

Vad skriver du på just nu?

Just nu skriver jag valkampanj då pandemin hindrar torgkampanj. Därefter blir det läxorna i hebreiska. Vi har en bra lärare
och en �n grupp från Sverige och Finland, på Skype. Under våren blir det vetenskapligt, läxor, mycket Skype och Zoom-möten
med Bryssel, varvat med poesi och prosa för bland annat S v Schoultz-tävlingen och jubileumsmanus.

Du är ny i Nylands litteraturförenings styrelse. Vad vill du bidra med?

Det är så roligt att vara med igen, i svängen. De andra verkar vara mycket trevliga och kunniga. Jag avvaktar och lär känna
dem.

Mina sociala plattformar:

Man hittar mig på LinkedIn.

____________________________________________________________________

Januari - Lars Leden som pdf
Februari - Daniela Ikäheimo som pdf
Mars - Minkki Huldén som pdf
April - Stefan Lindqvist som pdf
Maj - Iris Backlund som pdf
Juni - Agneta von Essen pdf
Juli - Martin Westman pdf
Augusti - Petra Österman pdf
September - Solveig Eriksson pdf
Oktober - Gerd-Peter Löcke pdf 
November - Elisabeth Morand-Löfving pdf
December - Frej Wasastjerna pdf

Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande. 
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