
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FÖR CONVENIUM ÖSTERLEN 

 

Året 2021 präglades precis som året innan av pandemin och de restriktioner som 
följde i dess kölvatten.  Föreningen lyckades trots detta genomföra de flesta av sina 
planerade aktiviteter.  I februari 2021 arrangerades en digital workshop under 
ledning av Axel Carlberg och Jamie Woodworth:  ”Livsviktigt om Döden”. 
Workshopen var kostnadsfri för föreningens medlemmar.  I mars anordnade 
Convenium ett fyllnadsval då tre nya styrelsemedlemmar valdes in:  Marianne 
Greip, Chris Marschall, och Eva Selleck. I maj organiserades en workshop i 
Baskemölla;  ”Storytelling som läkande kraft” under ledning av Inger-Lise Oelrich.   
Åtta medlemmar fick uttrycka erfarenheter, insikter och berättelser med hjälp av 
sagor, och myter.   

I juli arrangerade föreningen en workshop i Kivik:  ”Vad gör mig levande”?  Patricia 
Tudor Sandahl och Christer Sandahl guidade de 18 deltagarna kring frågor om de 
existentiella utmaningarna i arbetslivet. 

Under årsmötet i juni, då gitarristen Göran Söllscher bjöds in för att erbjuda 
medlemmarna en minikonsert, valdes följande styrelse:  Axel Carlberg, Marianne 
Greip, Chris Marschall, Eva Selleck och Cilla Ungerth Jolis. Elisabeth Wickström och 
Jamie Woodworth avgick ur styrelsen.   Patricia Tudor Sandahl och Christer Sandahl 
avgick ur valberedningen och istället valdes Monika Olin Wikman och Sofie Moritz 
in. Torsten Lundberg valdes till revisor. 

I juli arrangerade styrelsen en visionsdag som bl a utmynnade i beslutet att 
Convenium skulle arrangera sin tredje existensfestival 26-28 augusti 2022.  
Styrelsen arbetade aktivt med att planera för denna under hösten och bad även 
medlemmarna att inkomma med förslag på tema, som blev ”Övergångar”.   

Under hösten arrangerade föreningen en uppskattad bokcirkel, där åtta 
medlemmar träffades ett antal gånger på Allé i Svinaberga för att under Marianne 
Greips ledning diskutera boken ”Själen är ett verb”.   

I december arrangerades ytterligare ett fyllnadsval via Zoom för att välja in Helena 
Thorfinn och Joachim Berner till styrelsen.   



 

31 december 2021 hade Convenium 98 medlemmar och årets resultat blev  -23756 
kr.  Viveca Hanholt på Innecta bokföringsbyrå i Lund har hjälpt oss med den 
ekonomiska bokföringen.  

Styrelsen, som har haft sju styrelsemöten under 2021, har under året skickat ut sex 
nyhetsbrev till våra medlemmar och har regelbundet lagt ut inlägg om vår 
verksamhet via  Facebook och Instagram.  

 

Baskemölla maj 2022 
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