Litteraturkreds i Skt. Povls Kirke
januar-juni 2019
Findes der noget bedre end en varm kop kaffe eller
te, en god bog og nogle at dele det hele med?
Du finder det i Skt. Gertruds Hus - for det meste
d. 2. tirsdag i måneden fra kl. 9.30 - 11.00

Her kan bøgerne
lånes fra gang til
gang

15. januar kl.9.30-11.00
Ulla-Lene Lundberg:
”Is” (Udgivet 2013)

Præsteparret Mona og Petter Kummel flytter med deres lille datter
Sanna til de Ålandske Øer, der om vinteren forbindes af isen.
Begge er drevet af en enorm virkelyst. Præsten får hurtigt god
kontakt til beboerne, mens hans kone brænder efter at dyrke deres
have og passe køerne. Det lyder idyllisk, men naturen er barsk, og
alt kan ske. - En uforglemmelig og stærk læseoplevelse.

19. februar kl.9.30-11.00
Haruki Murakami:
”Sønden for
grænsen og Vesten
for Solen” (Udgivet
2013)

På en sanselig måde kredser bogen om kærlighedens og erotikkens
væsen, om at fastholde og give slip, og om de fatale valg, der afgør
menneskets liv.

–

Som barn fødes Hovedpersonen Hajimes

kærlighed til pigen Shimamoto, en kærlighed der tryllebinder ham
resten af livet.
Den japansk-amerikanske forfatters bøger foregår i et særligt
univers, som en stor fanskare holder af. Hans bøger indeholder altid
mystiske elementer.

12. marts kl.9.30-11.00
Herbjørg Wasmo:
”Disse øjeblikke”
(Udgivet 2013)

Den norske forfatter er en usædvanlig og modig kvinde, der i sin
samtid gør op med tabuer og forventninger til kvindens rolle for at
forfølge sine drømme. Hendes opvækst er præget af svigt og
begrænsninger, og den selvbiografiske fortælling følger hendes liv
og vej mod en international forfatterkarriere. (HW har en stor
læserskare fra bøgerne om henholdsvis Dina og Tora)

9. april kl.9.30-11.00
Helle Helle: ”De”
(Udgivet 2018)

Man kommer ikke uden om Helle Helle, hvis bøger elskes af mange
og hades af lige så mange.
I Helle Helles nyeste roman møder vi en 16-årig pige og hendes
mor, der er alvorligt syg, De taler slet ikke om sygdommen, sorgen
og det kommende tab. Der imod snakker de rigtigt meget og morer
sig om de nære ting, næsten som om sygdommen ikke eksisterer.
Dog kun næsten, for hos Helle Helle står der lige så meget mellem
linjerne som i de intense, komprimerede sætninger.

14. maj kl.9.30-11.00

Svend Brinkmann:
”Gå Glip”
(Udgivet 2017)

Professor, forfatter og foredragsholder er en kendt person i vores
medieverden. Med sine bøger ”Stå Fast”, ”Ståsteder” og nu også
”Gå Glip” revser forfatteren det moderne og selvcentrerede liv og
peger på andre værdier og handlemuligheder. Gå Glip handler om
begrænsningens kunst i en grænseløs verden. - Holdningen med
”Jeg vil det hele, og jeg vil have det hele lige nu”, bliver sønderskudt
med et strejf af lune, og mange aspekter bliver seriøst gennemgået.

11. juni kl.9.30-11.00
(Bemærk: Hvis der er interesse for læsekreds i juni)

Tove Ditlevsen:
”Der bor en ung
pige i mig, som ikke
vil dø”, udvalgte
digte.
(Udgivet 2018)

En af vore mest folkekære forfattere og digtere er Tove Ditlevsen,
der med sin poesi og hudløse skildringer har beriget os dybt og
alsidigt. Et sårbart, stærkt og begavet menneske, der har videregivet
sin indsigt til os om tilværelsens lys- og skyggesider.

Oversigt
15. januar - Ulla-Lene Lundberg: ”Is”
19. februar - Haruki Murakami: ”Sønden for grænsen
og Vesten for Solen”
12. marts - Herbjørg Wasmo: ”Disse øjeblikke”
9. april - Helle Helle: ”De”
14. maj - Svend Brinkmann: ”Gå Glip”
11. juni - Tove Ditlevsen: ”Der bor en ung pige i mig,
som ikke vil dø”, udvalgte digte.
Bøgerne kan lånes ca. en måned før hver enkelt litteraturkreds.
Bøgerne ligger i vindueskarmen på 1. sal, og man noterer sit navn,
adr. og tlf.nr. på en liste, når man tager en bog.
Vedr. aflevering er det vigtigt, at man afleverer umiddelbart efter
drøftelsen af bogen. Hvis man er forhindret på selve dagen, kan man
inden tiden aflevere bogen, hvor man hentede den og notere, at den
er afleveret. – Hvis man ikke når dette, skal man en af de nærmeste
dage aflevere bogen på biblioteket og sige, at det er til
Litteraturkredsen i Skt. Gertruds Hus.

(VI hæfter nemlig for

bøgerne, så det er i alles interesse)

Hanne Hovmøller, Indleder og midlertidig bogbestyrer.
Kan træffes på tlf. 42426810 eller mail: hama@os.dk

