Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Samtalecafé i Frederiksborg Valgmenighed
onsdag den 18. januar 2017
Vi blæser liv i de gamle klassikere

Der står så mange trætte bøger i vores reoler. To aftener i denne vinter tager vi nogle af dem
ned og ser, hvad vi kan få ud af dem.
I sommer besøgte vi museet for den islandske forfatter Gunnar Gunnarson. Da vi kom hjem
fandt jeg i reolen hans kendteste: Borgslægtens historie. Jeg havde undgået den, for det var jo
bare en gammel bog, som min farmor og mormor læste. Men sikke en oplevelse.
Der er sikkert mange af jer, der har haft lignende oplevelser. Kom og fortæl om det.
En person, der hele sit liv har læst Hamsun vil komme og hjælpe os i gang med at samtale om
klassikere.
Verner Hansen siger om sig selv:
Jeg har gennem de sidste 40 år – on and off –
beskæftiget mig med Knut Hamsun. Læst hans bøger,
samlet på dem. Læst om personen og fulgt med i
debatten, når han var aktuel i medierne.
Jeg har i knap 30 år arbejdet i det private erhvervsliv
med regnskab og administration, og de sidste 11 år inden
efterlønnen, fik jeg mulighed for at afprøve min
lærereksamen på en privatskole i det nordsjællanske.
Jeg har boet i Hillerød siden 1982. Verner Hansen
opfordrer til, at vi prøver at læse Sult eller andre ting af
Knut Hamsun.

Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

Verner Hansen om sit oplæg:
Da Hamsun ankommer til København i 1888 fra
Amerika, er det 8 år siden han var her sidst. I
mellemtiden har han prøvet at slå igennem som
forfatter/skribent, men uden større held.
Med sig har han et udkast til en bog, og denne
gang tror han på, at nu skal det lykkes.
Dette er en introduktion til Hamsuns
gennembrud med den for ham og modernismen
betydningsfulde bog: SULT.
Hvordan levede han i København? Hvem mødte
han? Hvordan lykkedes det ham at slå sig
igennem og blive den, som alle talte om i
København?

Hvad:

Samtalecafé i Frederiksborg Valgmenighed

Hvornår:

Onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.30

Hvor:

Mødelokalet i Ullerød Kirke Frederiksværksgade 143 Hillerød

Hvem:

Verner Hansen giver et oplæg om Knut Hamsun
Hvorefter der er mulighed for samtale.

Deltagelse:

Alle er velkomne. Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
Medlemmer af biblioteksklubben kun 45 kr.
Der serveres selvfølgelig kaffe på en café.
Man må gerne tilmelde sig, så der kan være kaffe til alle.

Tilmelding:

Til bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60

