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1. Leder har ordet 
 
Det er nå fire år siden Halden litteraturforening (HL) ble stiftet, og foreningen har 
avholdt sju vår- og høstprogram med litteraturarrangementer for både barn og 
voksne. Foreningen har etablert seg som en tydelig kulturarrangør i Halden, og styret 
har nå god oversikt over de løpende arbeidsoppgavene som må utføres både i 
forbindelse med selve arrangementene og det mer skjulte foreningsarbeidet som 
består av administrasjon, økonomi og programplanlegging.  

HL arrangerte 11 litteraturarrangementer i 2018; 5 for barn og 6 for voksne. I 2018 
hadde foreningen for første gang utenlandske forfattere på programmet, i tillegg til 
første arrangement rettet mot ungdom. To av bokbadene hadde forfattere med lokal 
tilknytning, og styret selv har i 2018 mobilisert ekstra ved at flere av 
styremedlemmene har ledet bokbad. Tidligere styremedlem Gun Strandberg og 
nåværende styremedlemmer Mons Hvattum, Anni Bjørgengen og Nina Ewart har alle 
bokbadet forfattere for foreningen i 2018. Det ble kun benyttet én ekstern bokbader i 
løpet av hele året. 

I 2018 ble alle barnearrangementene avholdt på Halden bibliotek, de fleste i 
eventyrsalen på barneavdelingen, men ett ungdomsarrangement ble holdt på 
voksenavdelingen. Styret er fornøyd med å endelig ha funnet rett lokasjon til 
barnearrangementene, og ønsker å fortsette samarbeidet med biblioteket. Alle 
voksenarrangementene ble holdt på Bryggerhuset, og både lokalet med lydutstyr, 
plasseringen sentralt i bykjernen og muligheten for servering setter en god ramme 
rundt bokbadene. 

I 2018 fikk ca. 200 publikummere med seg foreningens vårprogram, og like mange 
høstprogrammet. Foreningens første forfattermøte for ungdom ble høstens best 
besøkte arrangement med i underkant av 50 publikummere, mens Håkan Nesser ble 
årets best besøkte voksenarrangement med ca. 70 betalende gjester. Foreningen 
opplevde i 2018 forholdsvis lave besøkstall på en rekke av arrangementene. Dette  
er en av styrets største utfordringer, og det er vedtatt å satse på flere kjente 
forfatternavn i programmene fremover – samtidig er det viktig for styret i HL å kunne 
vise en bredde og presentere haldenserne for stemmer de ikke på forhånd kjenner til.  
 
I underkant av 60 medlemmer betalte kontingent for høsten 2018 og våren 2019, 
men det er viktig å påpeke at arrangementene er åpne for alle og at alle 
arrangementer også trekker mange ikke-medlemmer. I 2018 vedtok styret å senke 
medlemskontingenten til 100 kr per år, samt å ha gratis inngang på alle 
barnearrangementer. Det første for å sikre en viss medlemsmasse, som skal oppleve 
en reell medlemsfordel ved å få rabatterte billettpriser på arrangementene. Det andre 
for å kunne tilby møter med litteratur for alle barn og barnefamilier i Halden. 
 
Samarbeidspartnere har i 2018 vært Halden bibliotek, Bryggerhuset, Køhn Libris og 
Thon hotell Halden. I tillegg til trykksaker har HL har blitt synliggjort gjennom 



Facebook, Twitter og egen nettside, pressemeldinger lokalt og regionalt samt 
annonser og artikler i Halden Arbeiderblad og nettstedet KanDuSi.  
 
Styret søker økonomisk støtte både fra lokale og nasjonale støtteordninger, og får 
som oftest innvilget søknadsbeløpene. Foreningen er avhengig av denne støtten, da 
inntektene for medlemskap og billetter alene ikke dekker utgiftene til 
arrangementene. I 2018 mottok foreningen økonomisk støtte fra Halden kommune, 
Østfold fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Halden, Norsk kulturråd og Norsk 
forfattersentrum. 
 
Halden, 25. mars 2019 
Vilde Heggem, styreleder 

2. Styret 2018 
 
HL avholdt årsmøte på Halden bibliotek 20. mars 2018 og følgende styre ble valgt: 
 
Leder: Vilde Heggem 
Nestleder: Anni Bjørgengen 
Kasserer: Lise Ohlgren 
Styremedlemmer: Mons Hvattum, Nina Ewart, Lisa Gustavsen, Sissel Sellevold og 
Lena Ramberg 
 
Valgkomité: Nina Ewart og Mons Hvattum 
Revisor: Runar Killingrød 
 
Sekretærvervet deles nå mellom leder, nestleder og kasserer. Tidligere leder Siri 
Heide Hannestad Larsen og styremedlem Gun Strandberg gikk ut av stryet. I løpet av 
høsten 2018 måtte også Lena Ramberg trekke seg fra styrevervet. 
 
3. Medlemmer og besøkstall 
 
56 medlemmer pr. 31.12.2018. 
 
400 publikummere i 2018. 
 
4. Møtevirksomhet 
 
HL avholdt 7 styremøter og 1 årsmøte i 2018. 
 
5. Arrangementer 
 
HL arrangerte 11 forfattermøter i 2018; 6 for voksne og 5 for barn: 
 
25. januar på Bryggerhuset: Bokbad med Roskva Koritzinsky og Vilde Heggem ledet 
av Anni Bjørgengen 
 
25. februar på Halden bibliotek: Forfattermøte for barn med Ingeborg Eliassen 
 
9. mars på Bryggerhuset: Bokbad med Håkan Nesser ledet av Gun Strandberg 
 
15. april på Halden bibliotek: Forfattermøte for barn med Kaia Dahle Nyhus 



 
3. mai på Bryggerhuset: Bokbad med Jan Kristoffer Dale ledet av Mons Hvattum 
 
9. september på Halden bibliotek: Forfattermøte for barn med Lars Mæhle og Odd 
Henning Skyllingstad 
 
20. september på Bryggerhuset: Bokbad med Sara Paborn ledet av Nina Ewart 
 
14. oktober på Halden bibliotek: Forfattermøte for ungdom med Sigbjørn Mostue 
 
16. oktober på Bryggerhuset: Bokbad med Tom Ingar Eliassen ledet av Sofia Maria 
Fossum 
 
4. oktober på Halden bibliotek: Forfattermøte for barn med Hilde Hagerup og Ingrid 
Dos Santos 
 
20. november på Bryggerhuset: Bokbad med Mikkel Bugge ledet av Mons Hvattum 


