
Sæsonprogram efterår 2022

 Furbib.dk 

Efterår 22 
 på furesø bibliotekerne



... at man trækker indenfor og går i gang 
med – at læse. 

Med bibliotekets efterårsprogram vil vi gerne 
inspirere til at dykke ned i nogle nyere og 
virkelig gode forfattere, der har stærke 
fortællinger på hjerte. 
Endnu før farverne skifter på træerne, får vi 
besøg af forfatter Stine Askov, der fortæller 
om sin medrivende og elskelige bog 
´Nøjsomheden´. I oktober fortæller Kristian 
Leth om en opvækst med en fraværende far 
gennem den personlige bog ´En vej ud af 
tågen´. Sidst i oktober tager den unge forfat-
ter Daniel Dalgaard os tilbage til besættel-
sestiden på Bornholm og ind i en svimlende 
fortælling med romanen ´Sfinx´. 
Sidst i denne række af stærke fortællinger 
kommer forfatter Christina Englund og åbner 
op for den unge, amerikanske fotograf 
Francesca Woodmans kunstneriske verden, 
hvis liv endte tragisk.

Ord er dog ikke kun skrevne, de er også 
sungne. Så man kan sætte øret op efter et 
jubilæumsforedrag for Bruce Springsteens 
album Nebraska og fællessang med Katrine 
Muff, som vi kender fra DRs Fællessang. 
 
Med dette efterårsprogram sætter biblioteket 
også luppen på alt det uskrevne – nemlig 
at FNs verdensmål er en slags rettesnor for 
vores arrangementer og aktiviteter. 
Tegn en bog, Skrivegruppe for psykisk 
sårbare, Strikkecafé og Guidet fælleslæsning 
opfordrer til fællesskab, som et led i at 
styrke mental sundhed og trivsel - et af de 
17 verdensmål. Endvidere tager vi også 
verdensmålet om en klimaindsats til os med 
foredraget Grøn rejseglæde, som er en slags 
opfordring til mindre CO2 udslip, når man 
rejser rundt i verden.

Dyk ned i programmet og lad jer inspirere. 
Læsesæson sæt i gang.

En af efterårets goder er 



 

Torsdag 25.08. kl. 15.00

Mandag 05.09. kl. 15.00
Lørdag 24.09. kl. 11.00
Tirsdag 27.09. kl. 19.00
Torsdag 29.09. kl. 15.00
Torsdag 29.09. kl. 19.00

Lørdag 01.10 kl. 11.00
Mandag 03.10. kl. 16.00
Mandag 03.10. kl. 15.00
Lørdag 08.10. kl. 11.00
Tirsdag 11.10. kl. 19.00
Lørdag 15.10. kl. 11.00
Lørdag 22.10. kl. 11.00
Torsdag 27.10. kl. 15.00
Torsdag 27.10. kl. 19.00

Torsdag 03.11. kl. 11.00
Torsdag 03.11. kl. 19.00
Lørdag 05.11. kl. 11.30
Mandag 07.11. kl. 15.00
Tirsdag 08.11. kl. 19.00
Tirsdag 15.11. kl. 10.00
Onsdag 16.11. kl. 19.00
Tirsdag 22.11. kl. 10.00
Torsdag 24.11. kl. 15.00
Tirsdag 29.11. kl. 10.00

Mandag 05.12. kl. 15.00
Mandag 05.12. kl. 17.00
Tirsdag 06.12. kl. 10.00
Torsdag 15.12. kl. 15.00

Strikkecafé

Strikkecafé
Tegn en bog - kursus
Bruce Springsteen: 40 år for Nebraska
Strikkecafé
Forfatteraften: Stine Askov

Tegn en bog - kursus
Forfattertime med Anne Hjælmsø
Strikkecafé
Tegn en bog - kursus
Forfatteraften: Kristian Leth
Tegn en bog - kursus
Tegn en bog - kursus
Strikkecafé
Forfatteraften: Daniel Dalgaard

Spil Dansk Fællessangskoncert m. TrioKant
Mortens Musikquiz
Syng med Kathrine Muff
Strikkecafé
Forfatteraften: Christina Englund
Guidet fælleslæsning
Nikolaj Vesselbo om togrejser
Guidet fælleslæsning
Strikkecafé
Guidet fælleslæsning

Strikkecafé
Julebogcafé
Guidet fælleslæsning
Strikkecafé

Farum Bibliotek

Hareskov Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek

Farum Bibliotek
Værløse Bibliotek
Hareskov Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek

Kulturcaféen, Farum Kulturhus
Farum Bibliotek
Kulturcaféen, Farum Kulturhus
Hareskov Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Værløse Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek

Hareskov Bibliotek
Værløse Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

AUGUST

Tryk: Rosendahls / Grafik og layot: Anne Lundsfryd



27
KL. 19

Billetter på 
furbib.dk 

50 kr./klubpris 
40 kr.

TIRSDAG 

FARUM
BIBLIOTEK

SEPTEMBER

40 ÅR FOR NEBRASKA  
SPRINGSTEEN- FOREDRAG VED 
NEAL ASHLEY CONRAD THING
Nebraska’ er ikke et album fyldt med hits, 
der får masserne til at synge med. Men dets 
holdbarhed er enorm. Klemt inde mellem de 
bombastiske millionsællerter ’The River’ og 
’Born in the USA’, er det et helt andet bæst. 
Væk er The E Street Band, tilbage sidder 
Springsteen alene med en akustisk guitar 
og mundharmonika og synger sine mørke, 
filmiske sange om massemordere, desperadoer 
og andre af livets randeksistenser.
Den 30. september fylder albummet 40 år, 
og i den anledning kommer forfatter og Spring-
steen-kender Neal Ashley Conrad Thing og 
fortæller om albummet, dets tilblivelse og 
indflydelse.

Neal Ashley Conrad Thing er ph.d i littera-
turvidenskab og bor i Farum. Han er også 
musikkender og har skrevet flere kronikker og 
artikler om Springsteen. Dertil er han manden 
bag en Bruce-podcastserie på otte program-
mer med titlen ’Loose Ends’.



’Nøjsomheden’ er Stine Askovs nyeste roman. En fuldkommen elskelig og medrivende roman om 
spirende kærlighed, kultursammenstød, om at være forelsket i bøger og om at finde sig selv. 
Mona bor i Helsingørs ghetto Nøjsomheden sammen med sin familie. Både den og ghettoen er 
fyldt med skæve eksistenser, en broget sammensætning af samlere, småkriminelle og stærke 
kvinder. 
Mona drømmer sig væk fra den triste hverdag ved at begrave sig i bøger. Faktisk efterlader hun 
altid boganmeldelser i post-it form, når hun afleverer læste bøger i byttecentralen ved vaske-
kælderen. Derfor er Mona også lykkelig, da hendes handlekraftige moster Tut skaffer hende et 
job i Lindas boghandel, hvilket bliver begyndelsen på en hel ny periode i Monas liv. Her møder 
hun Nikolaj fra det velhavende Helsingørmiljø. Mona er til Tove Ditlevsen; Nikolaj er til Søren Ulrik 
Thomsen.
Stine Askov (f.1976) er uddannet pædagog og har arbejdet i mere end 20 år som børnehave-
pædagog, før hun helligede sig livet som forfatter på fuld tid. Stine Askov debuterede som 
skønlitterær forfatter i 2012 med romanen ’Bid’ Hun har siden skrevet yderligere tre romaner.

29
KL. 19

Billetter på 
furbib.dk 

50 kr./klubpris 
40 kr.

TORSDAG 

FARUM
BIBLIOTEK

SEPTEMBER

STINE ASKOV
FORFATTERAFTEN



TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG TORSDAG 

03
 OKTOBER

     KL. 16 -17
VÆRLØSE

BIBLIOTEK

Gratis 
Tilmelding på 

furbib.dk

MANDAG ANNE HJÆLMSØ
LOKAL FORFATTERTIME

Den lokale forfatter er aktuel med en ny 
roman, der udspringer af hendes forældres 
historie. ’Med tiden’ er en familiekrønike, 
der begynder i 1938, hvor tømrerlærlingen 
Finn ser Ellen stå med sin cykel på hjørnet 
af Ågade. Han kan ikke glemme den unge 
pige, og da han efter en ihærdig søgen finder 
hende igen, bliver det begyndelsen til deres 
nye liv sammen. Men krigen kommer og gør 
livet svært. Ellen og især Finn drømmer om 
at leve et andet og bedre liv end forældrenes. 
Sammenholdet, den gensidige kærlighed og 
handlekraften er stor og sætter dem i stand til 
at overkomme livet. Anne Hjælmsø skriver om 
livets store spørgsmål, som de oplevedes i en 
almindelig familie.

Anne Hjælmsø er cand. mag. i nordisk 
litteratur. Hun debuterede i 2007 med 
sejler-romanen ’Elsker til vanvid’ og har siden 
skrevet flere bøger, hvor ikke mindst romanen 
’Syvstjernen’ og ’Næsten lykkelig’ (2020) har 
været efterspurgt på biblioteket.



11
KL. 19

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr./klubpris 
50 kr.

TIRSDAG 

FARUM
BIBLIOTEK

OKTOBER

New York-forfatteren lægger vejen forbi Farum Bibliotek på et af sine besøg i Danmark. 
Kristian Leth er aktuel med bogen ’En vej ud af tågen’, som har modtaget smuk kritik. 
Kristian Leth er et sandt kulturelt multitalent, der nyder stor anerkendelse for sit forfatterskab og 
sin musikerkarriere. Han er også kendt som Jørgen Leths søn, et faktum han aldrig har været 
særligt ekspressiv omkring. I bogen dykker han ned i barndommens erindringer og sætter ord 
på ikke bare sin egen fars svigt, men på en hel generation af fædre, der ikke tog deres ansvar 
alvorligt. Kristian Leths ord er smertefulde, reflekterende og poetiske – og meget langt fra et 
hævn- eller vredestogt. 
’En vej ud af tågen’ er ikke en roman, det er heller ikke erindringer, men måske et essay. 
Om at huske det glemte, om at eje sin egen fortælling, om at være far og om at fortælle historier.

Kristian Leth er født 1980; han er uddannet fra Forfatterskolen i 2002 og har skrevet en lang 
række bøger. Derudover er han musiker, frontmand i bandet ’The William Blakes’, radiovært, 
foredragsholder, debattør mm. 

KRISTIAN LETH
FORFATTERAFTEN



TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG TORSDAG 

 

27
OKTOBER 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

50 kr. /klub-
pris 40 kr.

TORSDAG 

Daniel Dalgaard romandebuterede på fornem 
vis i 2021 med ’Sfinx’, som er en svimlende 
og elegant historie, der tager læseren med fra 
besættelsestidens Bornholm til et backpacker-
miljø i Sydøstasien, hvor den kommende 
tsunamikatastrofe lurer i baggrunden.
Jan Schnecker vokser op i Gudhjem hos et 
unavngivet kunstnerpar, som helt tydeligt er 
maleren Oluf Høst og hans kone, der bor i det 
hus vi i dag kender som Oluf Høst Museet. 
Jans mor tjener hos malerparret, og sønnen 
Jan med sit albino-udseende lever uønsket 
og som en paria i den lille fiskerby og forsøger  
ved krigsafslutningen at komme væk fra 
Bornholm. 
Et halvt århundrede senere sidder han på den 
anden side af kloden i sin kørestol ved en pool 
i Thailand, lammet efter en hjerneblødning.
Thea rejser alene rundt i Sydøstasien og 
samler på historier. Ved et tilfælde lander hun 
på samme resort som Jan, som rummer det, 
hun søger.

 

Daniel Dalgaard er uddannet fra Forfatter-
skolen, har en bachelor i Litteraturhistorie fra 
Aarhus Universitet og er tidligere underviser 
på Vestjyllands Højskoles forfatterlinje.
I 2013 debuterede han med digtsamlingen
´Vi er ikke konger´og markerede sig fra 
begyndelsen som en ny, ung og stærk lyriker.

DANIEL DALGAARD
FORFATTERAFTEN



 

MORTENS MUSIKQUIZ
DYST PÅ VIDEN OM POP OG ROCK
Vi kaster os endnu engang ud i en sjov, udfordrende og hyggelig quiz for dig 
med quiz og musik i blodet. Musikbibliotekar Morten Flacheberg Andersen 
har som altid tilrettelagt quizzen, så du kan forvente genkendelige genhør for 
musikelskerne, noget for entusiasterne og enkelte hjernevridere for nørderne. 
Og mon ikke der sniger sig et par danske godbidder ind på denne nationale 
Spil Dansk-dag.
Vi dyster i hold på op til fem deltagere, og du må gerne tilmelde dit eget hold til 
Morten. Kommer du alene, finder vi et hold til dig.

27
SEPTEMBER

MANDAG

     KL. 19 
FARUM BIBLIOTEK

Billetter på furbib.dk 
50 kr. / klubpris 40 kr.

03
NOVEMBER

T0RSDAG 

     KL. 19 
FARUM BIBLIOTEK

Gratis. Tilmelding til 
mfa1@furesoe.dk.

FÆLLESSANG MED TRIOKANT
SPIL DANSK DAGEN
I anledning af Spil Dansk Ugen 2022 inviterer Furesø Bibliotek, Furesø Musik-
skole og Farum Kulturhus traditionen tro til fællessang i Kulturcaféen.
Som en fornyelse af arrangementet bliver der denne gang mulighed for at 
opløfte sin røst og samtidig nyde en efterårsgylden koncert med sangjazz-
trioen ’TrioKant’. Danske årstidssange og dansk jazzmusik krydres med sange 
udvalgt af Spil Dansk arrangørerne 2022. En klangfuld cocktail af akkom-
pagnerede fællessange og koncertnumre ledes og leveres smukt og stemn-
ingsfuldt af: Marianne Cæcilia Eriksen: alt- og sopransaxofon, Morten Rolskov 
Westergaard: guitar og Ole Rasmussen: kontrabas. Sangtekster udleveres til 
fællesnumrene.
Arrangeret i samarbejde med Furesø Musikskole og Farum Kulturhus

27
SEPTEMBER

MANDAG

     KL. 19 
FARUM BIBLIOTEK

Billetter på furbib.dk 
50 kr. / klubpris 40 kr.

03
NOVEMBER

T0RSDAG 

     KL. 11.00- 12.15
KULTURCAFÉEN, 

FARUM KULTURHUS

Ingen tilmelding – 
mød bare op



05
KL. 11.30

Ingen tilmelding
 – mød bare op.

LØRDAG 

KULTURCAFÉEN 
FARUM KULTURHUS

NOVEMBER

Furesø Bibliotekerne og Farum Kulturhus inviterer
Bliv glad i låget, syng med, lær noget nyt, lyt til 
Katrines friske stemme og skønne grin. 
Kan du ikke synge, siger du? Jo du kan, 
siger Katrine Muff!
Lørdagsunderholdningen i Caféen står nemlig 
på samvær med Katrine Muff, kendt fra DRs 
musikprogrammer, og du kan forvente smit-
tende formidling, dejlig musik og fællessang, 
som tager os med til nogle af de nye sange i 
Højskolesangbogen. 
Katrine Muff nyder at synge og brænder for at 
få alle til at stemme i, fordi vi bliver glade af 
at synge sammen. Senest har hun fået hele 
Danmark med, når hun har ladet sangglæden 
strømme ud gennem vores TV-skærme til 
’Fællessang’ fredag aften på DR.

Hendes passion for formidling, toner og 
fællesskabet omkring sang smitter, når hun 
fortæller ærligt og humoristisk om at være tro 
mod sin egen stemme og møde fællesskabet i 
musikken.

Katrine Muff Enevoldsen er musiker, 
komponist og korleder. Hun har tidligere 
sunget sig gennem TV-programmer som 
’Fra Skrål til Skønsang’ og ’Live fra Højskole-
sangbogen’ sammen med Mathias Hammer.

SYNG MED KATRINE MUFF
SMITTENDE MUSIKGLÆDE



TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG TORSDAG 

 

08
NOVEMBER 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

50 kr. /klub-
pris 40 kr.

TiRSDAG 

Første gang Christina Englund 
på en kunstudstilling så et billede 
af den amerikanske fotograf 
Francesca Woodman, blev hun 
nærmest væltet omkuld. Hun følte, 
at hun måtte fortælle historien om 
den unge kunstner, der kæmpede 
så hårdt for at overleve i 80’ernes 
New York, og hvis liv sluttede så 
brat. Det udmøntede sig i den 
sansemættede roman ’Slugt’, som 
skildrer det at lade sig opsluge og 
i sidste instans fortære af det, man 
elsker. Om lidenskab, forelskelse, 
tab og sorg. Med indlevelse og 
nerve tegner Christina Englund et 
portræt af et enestående og vildt 
kunstnersind og indkredser ét af 
de sværeste temaer overhovedet, 
nemlig selvmordet.

Christina Englund (f. 1974) er 
uddannet cand. mag. i retorik og 
debuterede som forfatter som 
17-årig med ‘Uden egentlig at 
sove’. Hun er nomineret til 
DR romanpris 2022 med ’Slugt’

CHRISTINA ENGLUND
FORFATTERAFTEN



27
SEPTEMBER

MANDAG

     KL. 19 
FARUM BIBLIOTEK

Billetter på furbib.dk 
50 kr. / klubpris 40 kr.

05
DECEMBER

MANDAG 

     KL. 17 
VÆRLØSE 

BIBLIOTEK

Gratis – tilmelding 
på furbib.dk

27
SEPTEMBER

MANDAG

     KL. 19 
FARUM BIBLIOTEK

Billetter på furbib.dk 
50 kr. / klubpris 40 kr.

16
NOVEMBER

ONSDAG 

     KL. 19 
VÆRLØSE

BIBLIOTEK

Billetter på furbib.dk 
30 kr. / klubpris 20 kr.

TOGREJSER
GRØN REJSEGLÆDE 
Togrejser er vejen frem. Den er en rejseform, der i disse 
klimabevidste tider rammer lige i plet med sin miljøvenlighed. 
Og så er den en charmerende måde at opleve verden på, 
mens man ruller igennem den. Flere og flere danskere har 
(gen)åbnet øjnene for, hvad togrejsen kan, og interessen er 
støt stigende. Derfor har vi inviteret globetrotter og journalist 
Nikolaj Vesselbo til at fortælle om sine rejser og fascinationen 
ved toget som rejseform.

Nikolaj Vesselbo er den rejseglade stifter af magasinet og 
podcasten togtur.dk.

TOGREJSER
GRØN REJSEGLÆDE 

JULEBOGCAFÉ
BIBLIOTEKET ANBEFALER
Julen er over os. Hvad skal vi give i jule-bog-gave – 
og hvad skal vi selv synke ned i hen over julen? 
Kom forbi julebogcaféen og hør vores anbefalinger, 
der som sædvanligt bevæger sig i alle retninger. 
Vi serverer både vådt og tørt og glæder os til at 
julehygge med jer



Ta´ en folder 
NATURVIDENSKABELIGE 
FOREDRAG
STIEN, FARUM KULTURHUS

Vi gentager kurset Tegn en Bog med 
Elsebeth Tank som kursusleder. 
I en mindre gruppe lytter I sammen til 
oplæsning af en skønlitterær tekst og 
skaber derefter jeres egne tegneudtryk. 
Det er en anledning til at øve sig på 
kreativ udfoldelse og en vej til nye måder 
at samtale om litteraturoplevelser.

Farum Bibliotek
Lørdag 24. september kl. 11-14 
og efterfølgende 4 lørdage
Billetter på furbib.dk. Kursuspris 150 kr.

Se mere om kursusindhold og 
praktisk info i folderen, som fås 

på biblioteket medio august.

TEGN EN BOG - KURSUS
LITTERATUR, OPLÆSNING & 
TEGNING

Når efteråret er på sit yderste, begynder 
en omsorgsfuld skrivegruppe om det 
inderste. Det at skrive sammen i en 
omsorgsfuld gruppe med forfatter 
Christina Englund i spidsen, kan fungere 
som en ventil for de svære følelser og 
tanker. Det kræver ingen forudsætninger 
at deltage i kurset, der giver dig redska-
ber til at komme i gang med at skrive og 
sætte ord på dine tanker. 
Skrivegruppen forgår på Farum Bibliotek og 
begynder mandag 31. oktober og mødes 
i alt 7 gange. Det er gratis at deltage. 
Maks 10 deltagere pr. hold.

Se mere om kursusindhold og 
praktisk info i folderen, som fås 

på biblioteket medio august

ORD. LIV. SKRIV! 
SKRIVEGRUPPE FOR PSYKISK 
SÅRBARE VOKSNE

Klubben ’High Five’ byder i samarbejde 
med Furesø Biblioteker velkommen til 
efterårets live-streaming af naturviden-
skabelige foredrag fra Aarhus Universitet. 
Alle kan få udbytte af foredragene – 
uanset faglige forudsætninger.
Tirsdag 27. september
Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling. 
Ved professor Minik Rosing
Tirsdag 04. oktober
Kvantefysikken – atomernes vilde verden. 
Ved professor Klaus Mølmer
Tirsdag 25. oktober 
Søvn og immunforsvaret. 
Ved lektor Birgitte Rahbek Kornum
Tirsdag 01. november
Vores urolige klode. 
Ved lektor Bo Holm Jacobsen
Tirsdag 15. november 
Fagre ny genetiske verden. 
Ved professor Jacob Giehm Mikkelsen
Tirsdag 22. november
Datalogien i din lomme. Ved professorerne 
Kasper Green Larsen og Kaj Grønbæk 

Hent en folder med mere information
 på biblioteket fra cirka 1. september



Andre gode tilbud
ÅBNE STRIKKECAFÉER 
KOM OG STRIK NOGET SAMMEN

Kig indenfor på Farum og Hareskov Bibliotek og strik sammen 
med andre. Alle er velkomne uanset niveau.

Hareskov Bibliotek
Den første mandag i hver måned mødes I til samvær og hygge 
og strikker til børnehjemsbørn i Rumænien.
Ida Øhrstrøm vejleder med teknik og idéer.
Mandagene 5. september, 3. oktober 7. november og 
5. december. Alle gange kl. 15-17

Farum Bibliotek
Den sidste torsdag i hver måned mødes friske strikkere til fri 
strik og deler idéer og inspiration. 
Torsdagene 25. august, 29. september, 27. oktober, 
24. november og 15. december. Alle gange kl. 15-17.

GUIDET FÆLLESLÆSNING
                  VED PERNILLE POULSEN 

At læse behøver ikke kun at være noget, man gør alene. 
I den guidede fælleslæsning er man en mindre gruppe, 
der er sammen om at lytte til og dele oplevelsen af højt-
læsning. Bibliotekets læseguide Pernille Poulsen står for 
oplæsningen og har på forhånd udvalgt dagens litterære 
tekst. Undervejs i oplæsningen lægger hun pauser, 
hvor deltagerne helt frit kan reflektere over teksten eller 
associere til andre tanker, som oplæsningen måske 
sætter i gang. 
Deltagerne skal ikke læse eller forberede noget hjemme-
fra, men blot nyde, lytte, opleve og måske blive klogere. 
Vi serverer kaffe/te undervejs.
For yderligere info: send en mail til Pernille på 

app1@furesoe.dk


