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Orföranden har ordet

Kära medlemmar!

Sommaren står inför hörnet och vädret blir allt varmare. För Dalarnas 
Författarförbund så står vi inför ett antal förändringar och nyheter. 

För det första så kommer Dalapennan numera publiceras i tre fysiska 
utgåvor och en digital utgåva (ni medlemmar som inte har en mail 
kommer fortsatt få den tryckt) per år. Detta beror till stor del på höjda 
tryck och portokostnader.

För det andra så är det dags att presentera en ny hemsida, eftersom vi ansåg 
att den förra har tjänat sitt syfte och att det är dags för en modernisering. 
Vi hoppas att ni ska besöka den nya hemsidan och göra er hemmastadda. 
Flera uppdateringar kommer att tillkomma. En ambition är att ha specifika 
medlemssidor med unikt material till er medlemmar.

Vi har även inlett ett samarbete med Litteraturens Hus i Dalarna kring ett 
litterärt arrangemang till hösten. Eftersom planerna inte är helt spikade 
kommer mer information kring det längre fram, men det kommer att bli 
väldigt givande för oss som skriver.

Slutligen önskar jag er en glad och kreativ skrivsommar!

    William C. Woxlin
    ordförande
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Morgon 
av  Hermine von Schéele

Frosten berövat Esters astrar dess gestalt.  Frost var det. Men inte astrar. 
För inte finns det väl astrar i maj? Vitsippor, ja. Scilla. Gullvivor….
b-tonarterna, var det den ramsan? Varför kom den farande när björkar-
na spred pollen,  glädje och ljusgrönska?

Krängde på mig jackan, gick väl inte att gå barärmad som i gårdagens 
nittongradiga nästan sommarkänsla.

Boxern studsade, körde skrynkelnosen i knävecken, fnös och viftade på 
hela bakkroppen, ville ut. 

Grusgången knarrade, några stenar hopfrusna och vita i långa skuggor 
dit morgonvärmen ännu inte nått. 

Inget koppel förstås. Klart vi litade på varandra, Buster och jag. Han 
hade koll på mina steg, sprang tjugo meter, väntade, tittade bakåt. ”Var 
matte med?” Vid minsta vissling eller ”Kom!” var vi nära, tillsammans. 
Visste jag.
Åkern, ännu fjolårsgul i avvaktan på ännu en dag av sol, värme. Liv-
givande till allt som varit dött.  Måsskrik, tallgoxkvitter, blå himmel, 
ensam med bästa kompisen. Härligt! 

Men! Rådjuren i skogskanten!! Buster ser dem. Sticker!! En sekund och 
han är på andra sidan åkern. Jag ropar, visslar, springer. Han lyssnar 
inte, jag springer, ropar, visslar, springer, visslar, ropar… Ryktet säger att 
björnhonan med tre ungar redan är ute och har synts i byn. Vägen är 
inte långt borta, de som är ute så här dags kör fort, ska till jobben i 
sista minuten… jag trasslar in mig i snåren, snubblar, ser inga spår, fro-
sten har inte slagit sina rosor inne i riset… 

Alldeles utpumpad sjunker jag ner på en sten, förstår att detta är lönlöst. 
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Tankarna flyger.
Björnen berövat mattes älskling dess gestalt
Bilar berövat stolte Buster sin gestalt
Har han fastnat? Brutit benet? Klumparna i magen, eller i hjärtat blir fler 
och fler.

Traskar hemåt. Solen har värmt marken, frosten är borta…
Hemma, på kökstrappan, sitter en lycklig hund.

Foto: Dagmar Måntelius



6
Foto: Eva-Lena Bard

Jag lever
Låt mig inte drunkna
i svaghetens pöl
Se mig vakna
med ett söl

Se mig blomstra
i kärlekens namn
Kravla i Märsta
Sätta punkt och i hamn

Nyp mig i örat
Sänk din ondska
Hedrar dig för att
Du låter mig grönska

Låt mig inte drunkna
i svaghetens pöl!

av Christina Berntsson
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Bortom bergen
När våren kommer bortom bergen
och skogen susar där jag går
Då går jag ensam bort till bergen
till land där jag ensam går
Kanske möter jag en vandrerska
Hon kanske säger någonting
som får oss att tala med varandra
om skog och berg och ingenting.

Jag kanske får henne att vända
åt det håll dit jag vill gå
Bortom bergen kan allt hända
skogen viskar det jag förstår
Men det är ju bara fantasi
jag kanske inte möter nån
så jag går här alldeles ensam
i skog och berg på levnadslån.

Säg mig skogen, finns det nån som mig
jag menar ensam liksom jag
skogen viskar att hon söker mig
bortom bergen en vårdag.

av Lars Skoglund 
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Vem bryr sig …
av Gärd Ojon

För några år sedan bodde jag ett par sommarmånader i en liten by  
utanför Fontainbleau.

I huset vistades och vistas olika kulturutövare; författare, bildkonstnärer, 
fotografer, dansare, teaterfolk etc från Sverige, Finland, Skottland och 
kanske några andra platser.
   Jag bodde i August Strindbergs gamla lägenhet, men märkte inte av 
hans närvaro så mycket, förutom en tevagn som nog stått där sedan 
hans tid. Annars  mest IKEA-möbler.
   Fast jag bodde längst upp. Ovanför lägenheten och hela huset var en 
enorm vind och emellanåt vaknade jag av att han gick omkring däruppe. 
Det kunde han gott göra för min del, jag är inte spökrädd. Det finns 
andra faror omkring oss att vara rädd för -  som jag skulle erfara.

  Ett par mil utanför stan ligger en annan liten by  där en stor konstnär 
bott, innan hennes hem blev museum. (Om henne ska jag skriva lite 
mer en annan gång.) Dit tog jag tåget en dag. Väl framme tog jag en 
promenad för att beskåda hennes verk i sin rätta omgivning. Hon hade 
varit speciellt begiven på att rita o måla djur av alla de slag. Hon blev så 
berömd att hon fått Frankrikes finaste utmärkelse, Hederslegionen.
   Väl framme vid huset var det stängt! För gott! Staten hade tydligen 
inte råd längre att underhålla alla gamla museer.  För mig var det 
bara att traska tillbaka till tågstationen. Men jag hittade inte. Hur 
många avtagsvägar finns det i världen? Kom bara längre o längre bort. 
Vägen var torrkörd av all trafik, inga trottoarer så man måste gå längs 
vägrenen. Den gick längs utkanten av en jättestor skog och längs den en 
sträng torkad lera.

Här såg jag tecken jag kände igen sen jag bodde i Skog, en ”förort” till 
Falun. Det var tusentals spår av klövar som vildsvin stampat ner. Jag 
traskade på och blev allt tröttare. Svettig. Allt ät- och drickbart var 
slut. Hopplöst, dessutom började det skymma. Tillbringa natten där 
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tillsamman med vildsvinen? I Skog var jag aldrig rädd men här fanns 
mer än ett att oroa dig för  märkte jag. Och alla historier om knastrande 
skenben och att få en vildsvinsbete inkörd i sig segade sig upp i 
tankarna.
   Det fanns nu bara ett att göra, försöka få hjälp att hitta till tåget.  Så jag 
ställde mig vid vägkanten så långt ut jag vågade och upp med tummen 
som den värsta tonåring. Alla bilar bara for förbi men till slut fick 
en bilist upp ögonen och såg en gammal tant som nog inte hörde till 
faunan. Den stannade. Ut klev en  kvinna medan mannen satt kvar vid 
ratten.
   Jag förklarade att jag gått vilse och måste till sista tåget. Hon förklarade 
hur jag skulle gå, just den väg jag gått flera gånger men ändå kommit 
fel. Men jag gick som hon föreslagit. Återigen kände jag igen mig, insåg 
att att jag var på fel väg  - men så plötsligt såg jag stationsväggen mellan 
ekstammarna genom skumrasket som sänkt sig. Hemma är det ljusa 
sommarnätter men här är INTE så.Om bara ett par minuter skulle tåget 
gå så jag skyndade över spåret och kom fram till rätt perrong. Där fick 
jag vänta en stund för i högtalaren flåsades ut ett meddelande ut om att 
tåget var tre minuter försenat!

Väl framme i Fontainebleau hade sista bussen hem gått. Jag köpte  
sandwich och vatten medan jag funderade. Det var inte så mycket annat 
göra än ta taxi så jag ställde mig först i kön och väntade, När det äntligen 
kom en bil stod ett sällskap bakom mig och en av männen, trängde sig 
före mig och stoppade taxin som kom och hela gänget  hoppade in. 
Hade jag bara varit lite bättre på franska språket hade karlsloken och 
hans ynkliga sällskap fått sina fiskar varma.

Men hut går hem. Några minuter efter det taxin försvunnit dök min 
buss upp, den var rätt försenad men vad gjorde det mig? Jag satt 
mätt och otörstig och vilade benen och hela mig milen fram till mitt 
slutmål, rätt nöjd med dagen. Och jag hade sparat taxipengar och hade 
månadsbiljett som gällde både på tåg o bussar. Säng med duntäcke från 
Ikea, mat i kylen samt spis, inte vedeldad utan numera går även sådana 
på el.
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Pennan krånglar.
Och en annan resenär ler hånfullt,
medan han stirrar ut gnom fönstret.
Träden rusar förbi.

På väg till tandläkaren.
Värken breder ut sig i min mun.
Om två och en halv timma har jag tid.
Två timmar tandvärk kan jag uthärda.
Tror jag.

Medan jag äter en bit choklad, 
Funderar jag på om det är klokt att äta 
en bit choklad just nu?
Inte klokt alls!

Men det vet inte min tandläkare.
Han är lyckligt ovetande.
Jag suger ut det godaste ur chokladen 
och känner mig härligt odygdig.

Att göra det förbjudna är härligt.
Utsikten utanför mitt fönster blir 
mera sympatisk, 
medan jag äter en bit choklad.

av Eva-Lena Bard

Medan jag äter en bit 
choklad
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Foto: Eva-Lena Bard

Tina upp ditt frusna hjärta!
Släpp in värmen och kärleken.
Den landar på din hjärtspets
Och sprider sig
I hela kroppen.

Havet formar vägen
Som mjukt rasar in.
Den smeker mina ben
Och sanden lenar mina fötter.
Har alltid haft en längtan hit,
Där jag har  mina rötter.

av Kristin Lyckholm 
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Om strävan efter att leva ett sant liv mot sig själv 
– Tvåtusen år efter Seneca och Horatius 

av William C. Woxlin

Det har uppstått en nygammal rörelse i vårt samhälle, kanske kvalificerar 
den sig som en religion? Kanske en kult? Men istället för att följa en 
karismatisk ledare följer denna rörelse ord. Stora ord, oftast inramade, 
sittande på väggar. Inte helt olikt hur porträtten av Kim Il-Sung, Kim 
Jong-Il och Kim Jong-Suk sitter uppe på nordkoreanska väggar. Ett 
ständigt övervakande öga som håller oss i schak, som porträtten av 
Storebror i George Orwells 1984. Dock slutar kanske likheterna där?

Texterna är nästan som gudsavbilder, där den starkaste textguden heter 
”Carpe Diem”. En sådan här tavla kan kosta allt från några kronor till 
flera hundra. Beroende på om du vill ha orden tryckta på papper eller 
canvasduk. Följaren tillber kanske inte textguden, följaren faller kanske 
inte i bön, men den finns där och svävar i tillvaron. Både i vårt medvetna 
och undermedvetna.

Carpe Diem. Fånga dagen. Jag undrar om Horatius hade kunnat förutse 
att hans korta fras, ”Carpe diem quam minimum credula postero”, skulle 
få en sådan upphöjd position i människors medvetande och tillvaro cirka 
tvåtusen år efter hans död? Kunde han vara så förutseende att frasen skulle 
få så många tolkningar och betydelser, inte helt olikt hur ”Gud” har lika 
många tolkningar och betydelser som det finns troende. Vi skulle kunna 
leka med tanken att ”Carpe Diem” är lik en gud. Vem skulle då kunna 
tänkas vara denna textguds profet? Jag skulle nog, något försynt, föreslå 
den antika filosofen Seneca.

Redan i den inledande delen av Om livets korthet slår Seneca fast att livet 
egentligen inte är speciellt kort, utan att vi människor slösar bort livet. 
Livet kan vara långt och gott, bara vi förstår hur vi ska använda det. Seneca 
vill få oss att nå vår fulla potential. Han ber oss att beräkna hur mycket tid 
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en långivare stulit från dig, hur mycket tid som gått åt till gräl mellan dig 
och din partner, som gått  åt till självförvållade sjukdomar och mycket mer. 
Beräkna den tiden och du kommer att inse att du besitter färre år än dem 
du räknar, när du blivit äldre.

Kanske är det intressant att veta hur Seneca ofta anklagades för att inte leva 
som han lärde. Det finns säkert mycket att orda kring det. Jag kan tänka 
mig att det är mycket enklare att beskriva hur livet bör vara, än att beskriva 
hur livet faktiskt är. Men i ärlighetens namn, hur ofta lever vi som vi lär? 
Hur många av alla som sätter upp Carpe Diem-tavlor på väggen, lever ett 
hundraprocentigt tillfredsställande liv? Det jag tror att vi har missat i vår 
förståelse av Seneca är hur han beskriver en utopi och strävan efter att ha 
ambitioner. Vi kommer kanske inte att nå utopin, men vägen dit leder dig 
och samhället en bit i en bättre riktning.

I sin introduktion till Breven till Lucilius skriver professorn och 
översättaren Magnus Wistrand att Seneca inte längre bär den upphöjda 
status som han en gång hade. Rent akademiskt må det vara sant, men 
utanför denna sfär så ser vi kanske små stråk av Senecas ouppnåbara utopi. 
En vilja hos det post-milleniala samhället och den nya generationen att 
hitta det yttersta välmåendet i livet, någonting bortanför materialism, 
kommersialism, arbete och existentiell ångest. Även om en sådan värld är 
omöjlig, så finns viljan, ambitionen, till att må bättre. Kanske för att vi 
mår så fruktansvärt dåligt? Jag frågar mig hur  vårt samhälle skulle vara om 
vi människor hade mått bättre än vad vi gör.

Seneca förklarar för oss att sluta fokusera på betydelselösa ting. Vad betyder 
det? I sann Seneca-anda bör vi lyssna på dem som funnits här före oss. 
Lyssna på deras sorg och ånger. Jag läste i boken The Top Five Regrets of 
the Dying av Bronnie Wares, en f.d. sjuksköterska inom palliativ vård, 
att det människor i livets slutskede ångrade mest handlar om att inte ha 
arbetat så mycket, att våga uttrycka sina känslor, att hålla kontakten med 
nära och kära, att tilllåta sig själv vara mer glad och lycklig och framförallt 
att leva ett liv som är sant mot sig själv. Att inte leva sitt liv efter vad andra 
vill. Vad säger detta till oss som fortfarande har möjlighet att styra vårt liv? 

Forts. nästa sida
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(från föreg. sida)
Som jag tolkar Seneca och Horatius så uppmanar dem till en djup inre 
förändring. Att vi bryter mot vårt invanda beteende. Ur detta perspektiv 
tror jag inte att en tavla som är köpt på ICA kommer att hjälpa vår 
inneboende strävan efter att nå livets yttersta välmående. För ordens styrka 
ligger inte i att vi ställer ut dem på lit de parade, utan tillåter dem att 
forma vårt inre. Ordens kraft ligger i vårt unika möte med dess egentliga 
betydelse som kan öppna insikter och möjliggöra personlig utveckling, inte 
bli förpassade till en massproducerad vara tryckt på dyraste canvasduk.
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Ur tiden
 
Hon gick ur tiden
gammelmor, helt stilla
mitt i en mycket
vacker solnedgång.

Hon fick en vacker 
död, den gamla
när klockor ringde 
in till aftonsång.

Hon gick rakt in
uti den röda strimman,
hon fann sin egen
väg till paradis.

Hon gick ur tiden
gammelmor helt stilla
som vanligt på sitt
eget lilla vis.
 
Av Vera Sollerman
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Ny barnbok 
 

Lovisa, Laban och Ullstrumpa 
Text: Victoria Törnqvist Illustration: Anders Suneson  

som tidigare skrivit och illustrerat barnböckerna om den busi-
ga fjällkon Tjärna

Denna kapitelbok handlar om lilla Lovisa som älskar djur. Hennes hög-
sta önskan är att få ett eget. Men hennes pappa nyser och får röda ögon 
av ett djur med päls. Så han säger att Lovisa inte kan få något djur förrän 
hon blir stor och flyttar hemifrån. Men det tar ju jättelång tid. Så länge 
kan hon bara inte vänta. 
   Som tur är finns tant Elisabeth. Hon har en liten gård med massor av 
djur, både vilda och tama. Och så har hon en fäbod långt ute i skogen 
och massor av saker. Hon städar inte så noga och kallar Lovisa för sin 
lilla blåsippa. 
   Lovisa älskar att vara hos Elisabeth, hunden Laban och alla de an-
dra djuren. Och när flasklammet Ullstrumpa föds älskar Lovisa henne 
nästan allra mest. Men det som skulle bli världens bästa sommarlov 
tillsammans med Ullstrumpa visar sig plötsligt bli väldigt sorgligt också. 
- Var är Ullstrumpa?! skrek Lovisa och kände hur det ilade genom magen. 
Tänk om något hade hänt henne! Tänk om vargen hade varit framme 
mitt på dagen! Lovisa tittade på alla fåren som hon nu lärt sig att kän-
na igen. Där var Vitnos, Maja, Skorven, Tjorven, Tuva… Men var fanns 
Ullstrumpa?!  
Plötsligt såg Lovisa henne. Längst bak. Vilken 
tur. Hon var inte uppäten. Men något var fel. 
Hon hoppade på tre ben. 
Boken passar för åldrarna 6-9 år eller för alla 
som älskar djur. Historien om Ullstrumpa och 
de andra fåren bygger på den sanna berättelsen 
om Victorias värmländska skogsfår. 
Boken kan beställas från 
www.victoriasinspiration.com eller
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 www.tecknadebilderforlag.se
Pris till återförsäljare: 75 kr/ st exkl moms 
Pris direkt till kund: 150 kr/st inkl moms
                                            

                                                  

Anders Suneson  har tidigare skrivit och illustrerat bar 
böckerna om den busiga fjällkon Tjärna.
Det skriver Victoria Törnqvist om sin bok.

Nutidshjulet
Se, hjulet hur det snurrar
i marknadens ruljans
hur aktiefolket hurrar
när kronan får sin chans.

Det drivs av folk som sliter
men kommer ingenstans
dess rotationsmeriter
är bara dekadans.

Än bromsas det av motvikt
från hela världens börs
än lägger skatteoket
ett gissel så det hörs.

Vårt levebröd det föder
om hjulet bra får gå
men börsens vinster glöder
hos dem som snälskjuts få.

av Lars Skoglund 
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Alla är besatta –  
Av något hos mig 
Av något hos mig jag inte kan komma undan 
En besatthet så djup att jag inte kan komma undan
Min kropp 
Andras ögon som ser, ser på min kropp 
Tolkar, läser, analyserar min kropp 
Jag har inte ens hunnit öppna munnen 
Min kropp 
Lämnas aldrig ifred 
Någon tycker eller tänker något om den, alltid 
Inte om mig, utan om den 
Mina vänner, mina släktingar, min familj, mina grannar, mina bekanta, 
främlingar 
Det påverkar mig
Jag tänker konstant på min kropp 
Den är för stor, för liten, för ful, för kantig, för mjuk, för blek, för 
opassande, för tilltalande 
Jag tänker på mat – på min kropp 
Jag tänker på min familj – på min kropp 
Jag tänker på att gå till gymmet – på min kropp  
Den är i vägen
Min kropp har varit skadad 
Jag har skadat den  
För jag tänker konstant på den 

Min kropp har varit rädd 
Andra har skrämt den 
Begränsat den med alla medel

Min kropp
av Matilda Blomquist
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Min kropp förändras, mina tankar förändras  
Men inte andras  
Jag vill tala om annat men min kropp står i vägen 
Vad är det jag vill? 
Vad är det jag tänker? 
Jag vet inte  
Min kropp vet inte, mina tankar upptas av den
Min kropp vill erövra sig själv och vandra planlöst, ostört  
Min kropp vill vara ensam och vila i tystnad 
Min kropp vill äta och dricka och röra sig i trygghet 
Jag kan inte minnas en tid då jag inte var medveten om min kropp 
Den har alltid varit där och stört mitt liv 
Jag kan inte leva i fred med min kropp 
För jag visste att den inte kommer få bara finnas till
Kommentera inte andras utseenden sade ni 
Men det gjorde ni ändå 
Jag pratar inte om den, andra för den på tal 
Jag väljer kläder som döljer den för att ni inte ska se  
Jag tror att jag älskar min kropp 
Vad betyder det 
När andra gör mig osäker och bryter ned mig 
Kanske handlar det om kontroll, om makt  
Men jag vet inte, ingen talar om det med mig 
De talar om kroppar, recenserar kroppar, hur de ser ut Det är som en 
sport, de är besatta av hästar, fotboll och kroppar 
Jag bärs runt av ett livslångt straff 
Min kropp 
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Solstrålar 
Denna starka solstrimma
Över himlarna
Med denna virvlande vind
Som förför markens 
träd och blommor
och stiger upp med 
vårens blomning

Det är livet –
Där är du och jag med våren
Kanske längtan efter våren
Kanske längtan att få säga orden
Innan solen slutar skina
Till en annan planet
Till en annan dag.

Livet finns i dessa ord.
Det är en kärlek
Där våren står i blom
Mellan solen och döden
Där döden inte blommar.

Min älskade inte kan du älska mig
Om döden blommar
Säg att du hellre tar våren i blom
Än en sönderhackad mur
Som inte kunde värja sig mot
Kulsprutorna i öst.

Vad vore inte våren utan tröst
För vårens blommor
Om inte du kom för döden
För att döden inte tog våren.

Av Ingela Kjellberg



21

Eva-Lena tar kontakt.

§ 15 Övriga frågor
V. 34 – 38 i augusti kan föreningar och organisationer söka kulturbidrag 
hos Landstinget.

§ 16 Mötet avslutas
 Ordf. William C. Woxlin tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:     Justerare:

Eva-Lena Bard      Jan Wolf-Watz

Forts. från sid. 23

Foto:E-L Bard
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Årsmöte i Dalarnas författarförbund 2019-03-16
Plats: Falu Bibliotek

§ 1 Mötet öppnas
Ordf. William Woxlin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av Ordförande
William C. Woxlin valdes till ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare
Eva-Lena Bard Valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 4 Val av justerare
Till Justerar för årsmötet valdes PeO Backström – Sandblad.

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av årsmötet.

§ 6 Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämmans behöriga utlysande godkändes av årsmötet.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2017
William C. Woxlin läste upp verksamhetsberättelsen för 2018.

§ 8 Ekonomisk berättelse
Föreningens kassör läste upp den ekonomiska berättelsen.
Föreningens ekonomi är följande: på företagskontot finns 23 024, 16kr 
och på placeringskontot finns 30 865, 89 kr. Föreningen väntar in 
medlemsavgifterna. Den största kostnaden för föreningen är Dalapen-
nan.  Just nu ligger kostnaden på – 6 500:- För att täcka ökade kostnader 
kommer medlemsavgiften att höjas till 225 kr/ år 2020.

§ 9 Revisionsberättelse
Revisorn Hans Eskilssons revisionsberättelse lästes upp av kassören.
§ 10 Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen
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Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 11 Val av styrelse till kommande år
Inga nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen. Kassören omvaldes 
ytterligare ett år. Jan Wolf – Watz kommer även under 2019 att vara sup-
pleant i styrelsen. Marie Forsberg går ner och blir suppleant.

§ 12 Val av revisor
Hans Eskilsson omvaldes till revisor för kommande år och revisorssup-
pleant Chiappe Johansson

§ 13 val av valberedning
Styrelsen fungerar som valberedning.

§ 14 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften för 2020 blir 225:-

§14 Verksamhetsplan 2018
Hemsidan kommer att göras klar under året. Föreningen kommer att 
delta i Bokmässan i Falun den 23 mars. 
Föreningen kommer att fördjupa samarbetet med Litteraturens hus. 
William är DFF:s representant i kontakten med litteraturens hus. I sa-
marbetet med Litteraturens hus vill man skapa ”en scen för texter under 
arbete”. 
DFF planerar att ge ut en antologi under 2020, med titeln ”Mitt i livet.” 
Föreningens minikurser fortsätter under året. 
En novelltävling för unga ska äga rum under hösten 2019. Utskick av 
information till gymnasier kommer att göras i god tid, en gång under 
våren och sedan under hösten. Vinnaren till novelltävlingen får sin ut-
märkelse på bokmässan i Falun.

Dalapennan kommer att ges ut 4 gånger per år, ett nummer är digitalt.
DFF kommer att stå för en av programpunkterna på Karlfeltsgården 
under sommaren.Eva-Lena tar kontakt med Avesta kommun.
En kontakt ska tas med Staberg om deras litterära program.         
Eva-Lena tar kontakt. Forts. på sid. 21
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