Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Samtalecafé
Præsteskikkelser i litteraturen
Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.30

I bogen: Præstegården i Danmark, der udkom i sommer, er der en artikel af Anders Thyrring
Andersen med gennemgang af nogle præster i litteraturen.
Måske er der nogen, der har læst nogle af de nævnte bøger.
Måske er der nogen, der vil sige lidt om præsterne i en af de nævnte bøger
Måske er der nogen, der blot vil lytte for at få gode ideer til vinterens læsning.
Anne Catrine Riebinitsky: Orkansæson og stilheden
Hans Scherfig: Det forsømte forår
Martin A. Hansen: Høstgildet
Martin A. Hansen: Fuglene
Tage Skov Hansen: Den hårde frugt
Ida Jessen: Det første jeg tænker
Jens Smærum Sørensen: Feriebørn
Opfordring:
I kender sikkert flere bøger, som jeg ikke har fået med. Skriv eller ring til mig, hvis der er en
bog, du vil sige lidt om. Vil du bage en kage eller på anden måde bidrage til samtaleaftenen,
så meld dig. Nogen kan måske heller ikke lade være med at komme med bemærkninger om
præsteskikkelserne i TV-serien: Herrens veje.
Det kan blive en rigtig efterårsaften med gode samtaler. De tilmeldte vil få udleveret en
idéliste til videre læsning. Vores nye præst Jan Ulrich Dyrkjøb vil også deltage.
Hvad:

Samtaleaften om: Præsteskikkelser i litteraturen

Hvor:

Frederiksborg Valgmenighed i mødelokalet i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade
143 i Hillerød

Hvornår:

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.30

Hvem:

Alle er velkomne. Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
Gæster betaler 50 kr. Medlemmer af biblioteksklubben dog kun 45 kr.

Hvordan:

Kom bare, eller meld dig til Ida-Lykke Bang, så der kan være kaffe og kager nok.
Hun svarer også på alle spørgsmål om aftenen, og om hvordan man bliver
medlem. bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60

Følg altid vores hjemmeside: www.frederiksborgvalgmenighed.dk

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

