Litteraturkreds i Skt. Povls Kirke
Efterår 2018
Findes der noget bedre end en varm kop the,
en god bog og nogen at dele det hele med?
Du finder det i Sankt Gertruds hus
tirsdag formiddag én gang om måneden kl.
9.30 – 11.00

Her kan bøgerne
lånes fra gang til
gang

21. august kl.9.30-11.00
Astrid Lindgren:
”Brødrene
Løvehjerte”(alle)
samt enkelte oplæg om
”Sorgens Grundstof” af
Anne Lise MarstrandJørgensen. (udgivet
2017)
Om Brødrene Løvehjerte: Tvebaks storebror Jonathan fortæller ham
om landet Nangijala, det land man kommer til, når man dør. Tvebak
er nemlig lille og bange, og han skal snart dø. I Nangijala har man
lov til at være med i eventyr fra morgen til aften og natten med. Det
er eventyrenes land.
Lindgrens mesterværk er i 30-årets for bogens udgivelse blevet
nyoversat. Det er en fortælling om sorg og kærlighed for såvel børn
som voksne.

18. september kl.9.30-11.00
Tema om Korsør
Bemærk: Tilmelding nødvendig

Formiddagen er tilrettelagt af en lille gruppe: Vi mødes præcist 9.30
til kaffe/te og får fortælling om Korsørs historie, derpå byvandring
med guide, og vi slutter af i Slottensgade over et let traktement.
Tilmelding nødvendig, og en mindre udgift må påregnes.

9. oktober kl.9.30-11.00
Jean-Paul Didierlaurent: ”Læseren i
Morgentoget” (udgivet 2016)

Her er en charmerende og hjertevarm fransk roman, der hylder
litteraturens medrivende univers.
Bogens handler om Guylain Vignolles, en stille eksistens, der lever af
det han hader mest af alt, nemlig at makulere bøger. Det lykkes ham
af og til at redde enkelte sider, og det er disse små tekststykker, han
læser op i toget hver morgen kl. 06.27. En dag finder han et USB stik
med en kvindes dagbog, og han begynder at læse op af den i toget…..
til stor glæde for de medrejsende og sig selv.

13. november kl.9.30-11.00
Katrine Marie
Guldager: ”En uskyldig
familie”
(Udgivet 2017)
Et intenst familiedrama om det moderne menneskes evige kamp med
at finde meningen med livet og samtidig forstå og forlige sig med sit
ophav.
Romanen handler om Frederik, der vokser op hos forældrene, Jytte
og Holger, i Svendborg i 1970’erne. Det er en bohemeagtig familie,
der udforsker tidens frihedsidealer. Man følger derefter familiens tre
børn, der på forskellig måde gør oprør mod forældrenes levevis for
at finde egne værdier. Mere skal ikke røbes her, men persongalleriet
er farverigt.
Filmproducent Peter Aalbæk har bestilt romanen og fået lagt nogle få
”benspænd” ind.

11. december kl.9.30-11.00
Vi afventer valget af sæsonens sidste bog.
Mulighederne er mange….

Datoer for litteraturkreds
efterår 2018:
21. august
18. september
9. oktober
13. november
11. december

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

