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VERKSAMHETEN 2021
Årets verksamhet överskuggades av coronapandemin, vilket ledde till en rad inställda evenemang. Efter ett års paus
kunde vi dock fysiskt delta i Helsingfors bokmässa och i Bokkalaset i Ekenäs. Genom större satsningar på det digitala
utbudet har vi dock kunnat höja vårt profil i en allt mera krävande digital värld.
Manus
Föreningens publikation Manus 39 publicerades enligt tidtabell. Pappersupplagan på 200 exemplar fanns på Helsingfors
Bokmässa och distribuerades till alla medlemmar som hade betalat medlemsavgiften. De digitala versionerna PDF och
EPUB kan laddas ner avgiftsfritt från föreningens hemsida.
Lektörtjänster
Föreningen skötte två lektörsuppdrag. Christina Korkman och Elisabeth Nordgren kommer att stå till förfogande också i
framtiden.
Bokmässan
Helsingfors bokmässa ställde till med en rad utmaningar för oss. Utmaningarna krävde både snabba alternativa beslut
och betydligt större finansiella resurser än väntat. Föreningen deltog 28-31 oktober med egen monter där vi ordnade en
tre olika tävlingar och en bokbyteshörna. Under rubriken ”Poesins underbara resa” ordnade vi en paneldiskussion med
Annika Cleo och Daniela Ikäheimo. Samtalet mellan Annika Cleo och Julia Pennlert från Sverige finns på föreningens
videokanal. Dessutom deltog Solveig Williams i FSL:s traditionella program ”Röster längs kusten”. Dessutom hade
föreningens medlemmar möjlighet att presentera och sälja sina böcker.
Bokkalaset
Nylands Litteraturförening ordnade busstransport från Helsingfors till Ekenäs lördagen den 13.11. Gerd-Peter Löcke,
Lars Leden och Ulrica Brunberg deltog med programmet ”Poesins vändpunkter” på Svalan i Ekenäs bibliotek.
Diskussionen filmades och utkommer 2022 på föreningens videokanal. Ordförande Gerd-Peter Löcke deltog också i
bokkalasets middag som hade ett högklasigt nordiskt program.
Uppläsning
De traditionella aftnarna på Arkadia International Bookshop blev tyvärr inhiberade, liksom högläsningen för barn vid
Åshöjdens skola i Helsingfors. Alternativt ordnades den 2 november en författarträff med Hannele Mikaela Taivassalo i
Bibliotekshuset Fyyri i Kyrkslätt. Dessutom introducerades Stora Bokbytardagen i Finland som uppmanade till
"bokbyteri" den 17 maj.
YouTube
2021 producerades 3 nya videosnuttar, en av dem från Bokmässan i Helsingfors och en från Bokkalaset i Ekenäs. Vid
årets slut fanns 13 inspelningar på föreningens kanal (året innan 10). Lars Ledens ”Tre bröder” visades 124 gånger. Med
182 klick har ”Dikter av Minkki Huldén” från 1996 flesta visningar hittills.
Facebook
Via Facebook når vi över 9 000 personer i Finland och i Sverige (året innan 500). 178 personer gillar sidan (året innan
153), av dem är 81 % kvinnor. Utlysningen av haikutävlingen nådde 9 200 personer. 323 personer gillade artikeln om
första priset. Månadens medlem nådde totalt 25 600 användare varav Gerd-Peter Löcke 7.400 och Lars Leden 5.100. 338
personer gillade månadens medlems artikel om Agneta von Essen. Ulrica Brunbergs nya bok ”Lokala regnskurar”
presenterades både på FB och på hemsidan.
Instagram
Trenden med vårt Instagram-konto visar fortfarande starkt uppåt. Vid årets slut hade föreningen över 200 bidrag med

342 followers/abonnenter (året innan 70/120). Föreningen abonnerade själv på 335 sidor (året innan 147). Kanalen är
också kopplad till föreningens Facebooksida.
Samarbete
Medlemmarna har fått den österbottniska tidskriften Horisont. Tidskriften utges av Svenska Österbottens
litteraturförening rf. Horisont utkom med 4 nummer. Dessutom stödde föreningen ENA ry som medverkade i Lilla jazzoch poesifestivalen i Ekenäs.
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