Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Samtalecafé i Frederiksborg Valgmenighed
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.30
Vi blæser liv i de gamle klassikere.
Der står så mange trætte bøger i vores reoler. Lad os tage dem ned og se, om de kan sige os
noget i dag.
Den anden samtalecafé i 2017 vil tidl. sognepræst i Lynge-Uggeløse og Engholm sogne Esther
Nielsen komme med et oplæg.
Ester Nielsen siger selv:
I Lynge-Uggeløse sogne har der de seneste 40 år været en
læsekreds, ledet af præsten. Man mødes i præstegården en gang
om måneden om en bog til samtale og meningsudveksling. Der
har altid også været en god portion hygge over teen og
æblekagen. Antallet har varieret fra en halv snes stykker til op
mod de 20 deltagere. Læsestoffet har været meget varieret, fra
temalæsning af afrikanske forfattere til nyere nordiske forfattere.
Da jeg i 1990’erne som sognepræst overtog læsekredsen,
besluttede vi, at vi hvert år ville indlede sæsonen med at læse en
dansk klassiker. Statsministeren definerede i sin nytårstale en
klassiker som et værk, der fortæller ikke bare om i går, men også
om i dag. Og det svarer egentlig ganske godt til, hvad vi har talt
om de seneste år i læsekredsen, hvor vi har læst Pontoppidans
tre store romaner.
Mon ikke vi i løbet af samtaleaftenen sammen kan finde træk i
disse romaner, som taler også ind i vores tid – og således lever
op til betegnelsen klassikere?
Alle er velkomne til at komme med andre bøger, som betyder noget for dem. På den måde kan
vi inspirere hinanden.
Hvad:

Samtalecafé i Frederiksborg Valgmenighed

Hvornår:

Torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.30

Hvor:

Mødelokalet i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, Hillerød

Hvem:

Ester Nielsen giver et oplæg om Henrik Pontoppidan og hans romaner.
Hvorefter der er mulighed for samtale.

Tilmelding: Man må gerne tilmelde sig, så der kan være kaffe til alle.
Der serveres selvfølgelig kaffe og te på en café.
Til Ida-Lykke Bang på bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60.
Alle er velkomne.
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang. Gæster skal betale 50 kr. Medlemmer af
biblioteksklubben kun 45 kr. Alle spørgsmål om aftenen og medlemskab besvares af Ida-Lykke
Bang.
Følg os på www.frederiksborgvalgmenighed.dk
Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

