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Månadens medlem
Susanna Söderholm
Jag har varit bibliotekarie i 40 år och pensionär i snart två år. Jag är ny ken på livet och
på allt möjligt mellan himmel och jord. I unga dar var jag aktiv på olika sätt i Borgå
stift. Ett starkt intresse för naturen har också präglat mitt liv. Att få vistas på
sommarstugan i skärgården är det bästa som nns. Idag är jag fysiskt begränsad pga
en neurologisk åkomma, men kompenserar med mycket läsning och med aktivitet på
nätet. Jag är föreningens sekreterare.
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Berätta om ditt intresse för litteratur.
Böcker och läsning har alltid varit en del av mitt liv. Jag läste tidigt själv, men vi gillade också högläsning i familjen. Jag hade
många egna böcker och lånade dessutom massor på biblioteket. Som barn blev det allt möjligt från indianböcker och Enid
Blyton till Kulla-Gulla och Pippi. I ungdomen läste jag era klassiker än nånsin senare. En tid funderade jag på att studera
litteratur, men så blev det inte.

Berätta lite om ditt eget skrivande.
Jag har mest skrivit sakprosa, som brev, protokoll och artiklar. Att uppdatera på Facebook med nurliga små texter, gärna
med bilder, är roligt. På jobbet översatte jag mycket från nska till svenska. Jag var ambitiös - den mest anspråkslösa text
skulle vara språkligt korrekt, men också smidig och trevlig att läsa. Jag har skrivit rätt lite skönlitteratur, bara några dikter och
berättelser. Det är svårt för mig att skriva för skrivandets skull. Om det inte nns en potentiell läsare blir det ingen text.

Berätta om ditt läsande.
Mitt läsande är brett, allt från seriealbum, barnböcker och kåserier till populärvetenskap, essäer och biogra er. Mest blir det
ändå romaner, dit jag som bibliotekarie också räknar deckare. Jag försöker läsa det mesta som kommer ut på svenska i
Finland. Jag älskar ljudböcker och har alltid minst två böcker på gång: en jag läser med ögonen och en annan jag läser med
öronen.

Vad skriver du på just nu?
Just nu kommunicerar jag elektroniskt med vänner och skriver lite dagbok. Jag drömmer om olika skrivprojekt, men det står
stilla på den fronten nu.
Berätta om din tid i Nylands litteraturförening
Jag kom med i föreningen och i styrelsen den omtumlande våren 2020. Jag höll på att gå i pension och pandemin hade brutit
ut. Under hela min tid har mötena hållits på distans och chansen att lära känna föreningens medlemmar har varit minimal.
Jag längtar nu efter att få trä a er i litteraturens tecken.
Mina sociala plattformar:
Jag har konton i några olika sociala medier, men i praktiken är jag aktiv enbart på Facebook.
Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och deras skrivande och läsande.

Läs om tidigare Månadens medlemmar
2022
Januari 2022 - Catherine Sid pdf
Februari 2022- Elinor Silius-Ahonen pdf
Mars 2022 - Ulrica Brunberg pdf

2021
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

