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Månadens medlem
Ulrica Brunberg
Jag är uppvuxen i ett hem där båda föräldrarna var lärare och med tillgång till
berättande och litteratur var vägen till att själv bli lärare kort. Förutom läsande och
skrivande är jag upptagen av familjeliv, vänner, motion, resor, djur (=hunden Charlie),
handarbete, hjälparbete och villaliv. Jag drömmer om ett minihus i skogen eller vid
havet där jag skriver fantastiska romaner.

 

 

Berätta om ditt intresse för litteratur.

Mitt största intresse är att läsa. Jag har så länge jag minns besökt bibliotek och bokhandlar regelbundet.  I första hand är
läsning underhållning för mig, men också avkoppling och ett sätt att re�ektera kring olika frågeställningar. Mitt
litteraturintresse har gett mig nya vänner och många intressanta diskussioner. 

Berätta lite om ditt eget skrivande.

Som ung hade jag många brevvänner och skrev långa och underhållande brev till dem. Skönlitterärt skrivande är nytt för mig
och min första novellsamling, Lokala regnskurar, utkom hösten 2021.

Berätta om ditt läsande.

Jag har alltid många böcker på gång, just nu Robert Åsbackas Kistmakarna, Rachel Mohlins Dungen och Celeste Ngs Små
eldar överallt. Jag lyssnar på ljudböcker i bilen och ibland på hundpromenaden. För mycket lycka av Alice Munro �nns i
lurarna.

Vad skriver du på just nu?

Jag skriver på en längre skönlitterär text som handlar om medberoende och har också börjat på en roman som handlar om
min pappas fastrar So�a och Ida som emigrerade, den ena till Ryssland och den andra till Amerika. 

Du är lärare, hur uppmuntrar du eleverna till läsande och skrivande?

Högläsning är en av många saker som skolan kan erbjuda och som trollbinder eleverna. Jag tror också på regelrätt
undervisning i både läsande och skrivande. Hur tänker en god läsare och hur ska olika sorters texter se ut? 

Mina sociala plattformar:

Jag hittas på både Facebook och Instagram under mitt eget namn..

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

Läs om tidigare Månadens Medlemmar i arkiv

2022 2021
Januari 2022 - Catherine Sid pdf Januari - Lars Leden som pdf
Februari 2022- Elinor Silius-Ahonen 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
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