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Kære læser
På de følgende sider møder du forfattere, fortællere og læseentusiaster. 

De inviterer dig ind i ORD over FJORD – en festival skabt af læse-, skrive- og 
fortælleglæde til dig, der bor i Frederikssund Kommune. 

Kom med ind. Mød forfattere som Katrine Marie Guldager, Ane Riel og 
Søren Ulrik Thomsen, når de besøger festivalen og deler fortællinger fra deres egne 

forfatterskaber og anbefaler læsningen af andres.
Sæt dig i en blød stol med et glas cognac, når biblioteket inviterer til godnat-

læsning for voksne efter lukketid den 14. oktober. Grib fat om en blyant og skriv 
et figurdigt eller tag familien med til litteraturbanko. 

Åbn en bog. Dine ører. Dit sind. Dit hjerte.

Vi glæder os til at se dig til ORD over FJORD!
Venlig hilsen Frederikssund Bibliotekerne
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Bibliotekschefens 
ideelle boghylde
Redaktionen har bedt bibliotekschefen 
vise os sin ideelle boghylde. Bøger der er 
smukke, sjove, poetiske, livsændrende og 
i det hele taget anbefalelsesværdige.

På de næste sider finder du også bog-
hylder fra flere af ORD over FJORDs besø-
gende forfattere.



iden slutningen af august har biblioteket sammen 
med vores samarbejdspartnere haft fokus på at bringe 

litteraturen ud af bibliotekernes traditionelle rammer 
gennem arrangementer om læsning og snak om littera-
tur så forskellige steder som Byrådssalen, Svanholm og 
Eskilsø. Kulminationen på alt dette sker i dagene 12. 
oktober til 15. oktober, hvor vi med et væld af spændende 
arrangementer håber, der vil være noget for alle.

Formålet med festivalen er at øge interessen for læsning 
og litteratur og gøre opmærksom på, hvilke oplevelser 
og hvilken viden den enkelte får gennem læsning og 
samværet omkring bogen og læsningen. Vi vil med ORD 
over FJORD via vores mange oplægsholdere formidle, at 
læsning er vigtig, læsning er sjovt, læsning giver stof til 
eftertanke og læsning beriger.

Jeg husker tydeligt, hvordan der blev læst højt i min barn-
dom og kan i dag undre mig over valget af Ingemanns 
historiske romaner. Men under alle omstændigheder hav-

de højtlæsningen den effekt, at mine dukker var opkaldt 
efter personerne i bøgerne: dronning Dagmar, jomfru Ane 
og mange flere. Jeg tror, at samværet og hyggen omkring 
højtlæsningen har haft betydning for, at jeg selv senere 
blev en bogsluger.
Det er netop den glæde ved at læse, vi gerne vil give vi-
dere. Lade litteraturen få vinger, sætte fantasien i gang, 
sætte gang i legen eller den dybe refleksion.

Med ORD over FJORD følger vi bibliotekets vision: Frede-
rikssund Bibliotekerne – der hvor du er. Der har allerede 
været læsning mange steder, og på festivalen er udbuddet 
bredt og varieret, så forhåbentlig når vi også dig - der hvor 
du er.

Kig i vores program, lad dig inspirere og kom og vær med.

Kirstine Lundsgaard
Bibliotekschef

til ORD over FJORD – Frederikssund Bibliotekernes læsefestival, 
hvor vi sætter fokus på glæden ved læsning, litteratur og gode oplevelser.

Velkommen ...
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  HIKKE
Stephen King:  ONDSKABENS HOTEL
Denne klassiker med både spænding og chokeffekt 
vil med garanti skræmme hikken ud af kroppen.

Litteraturdoktoren
Er du plaget af søvnløshed eller mavesår? Fortvivl ikke.
Biblioteket hjælper dig med en række bud på litterær lindring.
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  STRUKTURMANGEL

Ursus Wehrlis:  KUNSTEN AT RYDDE OP
Vil du lære at systematisere? Trænger dine om-
givelser til et kritisk blik og sortering i farver, 
emner og størrelser? Denne bog gør oprydning 
og sortering til en kunst.

  SØVNLØSHED

Marilynne Robinson:  GILEAD
Få ro på tankemylder med historien om præsten 
John Ames, som udbreder familiens historie i et 
langt brev til sin syvårige søn.

  IDENTITETSKRISE

Jenny Offill:  AFD. FOR GRUBLERIER  
I tvivl om din plads her i livet? Du er ikke alene. 
Denne roman er kompleks og speciel, og hand-
lingen skal stykkes sammen undervejs.
Ligesom livet.

  MAVESÅR
Tove Jansson:  SOMMERBOGEN
Mumis mor Tove Jansson skriver i denne bog, så man 
kan dufte saltvand og mærke skærgårdssolen bage i 
nakken. En læseoplevelse i laveste gear.
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Abdel Aziz Mahmouds 
ideelle boghylde 
Du kan møde Abdel til ORD over FJORD 
LØRDAG 14. OKTOBER 

 Se mere på side 26  

   
   

   
   

   
    

    
     

       
                                  Se m
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å side 26

Søvnløs? 
Deltag i vores godnatlæsning for voksne 



et kan være i form af et dagligt sprogbad, der skær-
per sanserne og giver stærke oplevelser og fortællinger, 
der gør klar til det daglige møde med virkeligheden livet 
igennem.

Vi har alle uanset alder historier, der er vigtige at fortælle 
og få fortalt. Hvis du er mellem 13 og 15 år kan du tilmelde 
dig til ORD over FJORDs intensive skriveskole i Rejsestal-
den den 14. og 15. oktober med forfatteren Anne-Marie 
Donslund. Her vil der blive arbejdet med at skrive præcist, 
nærværende og realistisk og skabe magiske øjeblikke, komi-
ske dialoger og den uhygge, der kan drives ud af vægge og 
hverdag. Skriveskolen er arrangeret af Rejsestalden.

Unge ord

Det kan også være spændende at udtrykke sig mundtligt 
ved at læse højt med betoninger, drama og mimik, så an-
dre bliver fanget af det læste. Det har unge fra 9. klasse på 
Marienlystskolen i samarbejde med biblioteket leget med 
de sidste måneder, så lige op til festivalen er de unge klar 
til at vise, hvad det betyder at arbejde med ord, højtlæs-
ning og litteratur.

På ORD over FJORD får vi lørdag den 14. oktober på Elvær-
ket besøg af en ung debutant, Thomas Korsgaard, og her 
er der mulighed for at høre ham fortælle om sin debut – og 
måske selv blive inspireret til at gå i gang med at skrive.

God fornøjelse!

Som barn eller ung skal man beriges 
med god læsning, med poesi, med 

rutsj af angst og lykke.

D

8

FO
TO

: TH
O

M
A

S LEK
FELD

T



9

Thomas Korsgaards
ideelle boghylde 
Du kan møde Thomas 
til ORD over FJORD 
LØRDAG 14. OKTOBER 

 Se mere på side 24 

Thomas Skovs
ideelle boghylde 
Du kan møde Thomas 
til ORD over FJORD 
SØNDAG 15. OKTOBER 

 Se mere på side 31 



Hvad betyder læsning for dig? Læsning er min bedste måde at slappe 
af på. Jeg læser gerne når jeg spiser, drikker eftermiddagskaffe, når jeg går i 
seng, og ellers så meget ind imellem jeg kan nå. 
 
Beskriv en af dine store læseoplevelser. Umberto Eco: “Rosens navn”. 
Det er en klog bog, fyldt med historie, religion og beskrivelse af mennesker i 
middelalderen. Den er samtidig en smuk kærlighedshistorie og en beskrivelse 
af en ung mand, der bliver voksen. Dens vigtigste budskab er nok at advare 
mod religiøs formørkelse og mod at ende i fanatisme.   

Hvordan oplever du, det står til med læsningen i Frederikssund 
Kommune? Jeg fornemmer ud fra forretningen, at det står skidt til. Mang-
ler de unge læsere, der før kom og lod sig inspirere, de gode gamle læsere der 
fulgte med i, hvad der kom. En stor del af salget i bogbranchen er flyttet på 
nettet, og det kommer på sigt til at koste livet på boghandlerne rundt 
omkring. 
 
Hvad mener du, er særligt ved litteraturen i forhold til andre 
kunstformer? At man med 28 tegn i det danske sprog kan give læseren så 
fantastiske beskrivelser af vores land, vores folk, vores indre tanker, vores håb, 
had og kærlighed, forandre eller fastholde... Åh, det er herligt at møde den 
første side i en ny bog. 

Har du et godt råd til dem, der gerne vil læse mere? 
Giv dig tid. Sæt dig og lad ordene komme til dig. 

Byens største læsehest
PETER THINGHØJ CHRISTIANSEN 
BOGHANDLER
EJER AF THINGHØJS BOGHANDEL
FØDT OG OPVOKSET I FREDERIKSSUND
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Tom Buk-Swientys
ideelle boghylde 
Du kan møde Tom 
til ORD over FJORD 
TORSDAG 12. OKTOBER 

 Se mere på side 18 

Morten Vittrups
ideelle boghylde 
Du kan møde Morten
til ORD over FJORD 
LØRDAG 14. OKTOBER 

 Se mere på side 23 
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Efteråret banker på – vi inspirerer til indendørs  hygge for hele familien
BIBLIOTEKAREN ANBEFALER 

Fem gode højtlæsningsbøger
Læs om Magnolia, der er i sommerhus med sine bed-
steforældre og fanger en eventyrlig fisk. Eller prøv den 
fantasifulde Vaffelhjerte om barneliv, når det er bedst. I 
kan også læse Den sygeste løgnehistorie om en stakkels far, 
der tager i byen efter mælk, men må gå grueligt meget 
igennem for at få mælken sikkert hjem til sine børn. 
Eller dykke ned i Elise og den brugte hund – en sørgmunter 
fortælling om savn, venskab og en talende hund. 
For de lidt ældre børn anbefales Monster, der både er 
uhyggelig, hjertevarm 
og sørgelig. 

Mulighederne 
er mange. 

Det vigtigste er, 
at I læser sammen.

Lav en lækker varm kakao
Du skal bruge:
• ½ l sødmælk • Et nip havsalt
• 15 g ren kakao • 40 g mørk chokolade
• 15 g sukker • flødeskum

Pisk kakao, sukker og havsalt ud i mælken, 
indtil det ikke klumper mere. Varm op til lige 
under kogepunktet. Tag gryden af varmen, og 
tilsæt hakket chokolade. Pisk, indtil chokola-
den er opløst, og server med flødeskum – eller 
skumfiduser.
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Efteråret banker på – vi inspirerer til indendørs  hygge for hele familien
BIBLIOTEKAREN ANBEFALER 
Tre gode brætspil

Patchwork
Hvis du kun har én at spille med 
(fra 8 år)

Spinderella
Årets børnespil 2015 (fra 6 år)

Takenoko
 Årets familiespil 2015 (fra 6 år)

... og lige to til

Ravnerok
Lidt for de mindste 
Årets børnespil 2016 (fra 4 år)

Flick ’em Up! 
Årets familiespil 2016 (fra 8 år)

Elsker du at spille?
... så tag hele familien 
med til Litteraturbanko 
SØNDAG 15. OKTOBER 

 Se mere på side 29  

Husk 
Du kan låne spillene på dit lokale bibliotek
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Hvis du har lyst 
til at vælte omkuld 
i gode historier 
om krybdyr med 
superkræfter, 
så kom og hør 
Anders Kofoed 
fortælle til 
ORD over FJORD 
LØRDAG 14. OKT 

 Se mere side 24
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der
LÆSEFESTIVALEN
12.-15. OKTOBER

TORSDAG 
12. OKTOBER

KL. 19-21.30 Tom Buk-Swienty  
  og åbning ved borgmester John Schmidt Andersen 
  KULTURHUSET ELVÆRKET  •  60 KR.  •  HUSK BILLET

KL. 20-21.30 Film og Poesi: Fatima  
  PARKTEATRET  •  90 KR.  •  HUSK BILLET PÅ  WWW.PARKTEATRET.DK

FREDAG 
13. OKTOBER

KL. 9.30-10.30 Caroline Albertine Minor  
  FREDERIKSSUND GYMNASIUM   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 17.30-19 Gyseraften fredag d. 13.   
  FREDERIKSSUND BIBLIOTEK   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 19-22  Litteratur i viseform  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  150 KR.  INKL. TAPAS   •  HUSK BILLET

KL. 19-21  Film og poesi: Onkel Danny
  PARKTEATRET   •  90 KR.   •  HUSK BILLET  PÅ  WWW.PARKTEATRET.DK

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 10-10.45 Mis med de blå øjne  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  30 KR.   •  HUSK BILLET

KL. 10-16  Skriveskole  
  KULTURHUSET REJSESTALDEN   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 10-11  Morgenbrød og historiefortælling 
  ALLE BIBLIOTEKER   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 13-14  Morten Vittrup   
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 14-16  Litteraturbroderi  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 14-15  Anders Kofoed – SUPERKRYB   
  PRÆSTEGÅRDEN   •  30 KR.   •  HUSK BILLET

KL. 14.15-15.15 Thomas Korsgaard  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 15.30-16.30 Katrine Marie Guldager  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 16-17.30 Abdel Aziz Mahmoud   
  PRÆSTEGÅRDEN   •  60 KR.  •  HUSK BILLET

KL. 19-21.30 Film og poesi: Paterson  
  PARKTEATRET   •  90 KR.   •  HUSK BILLET PÅ  WWW.PARKTEATRET.DK

KL. 20.30-22.30 Godnatlæsning for voksne  
  FREDERIKSSUND BIBLIOTEK    •  30 KR.   •  HUSK BILLET

For 
børn

For 
børn

I caféen i Elværket kan der lørdag og søndag købes 
drikkevarer, hjemmebagt kage og lækre sandwich.



KL. 9-11  Sang og skønlitteratur  
  KULTURHUSET ELVÆRKET  •  50 KR.  •  HUSK BILLET

KL. 10-16  Skriveskole   
  KULTURHUSET REJSESTALDEN  •  GRATIS  •  HUSK BILLET

KL. 10.30-12.30 Figurdigte   
  KULTUR-ARKIVET  •  GRATIS  •  HUSK BILLET

KL. 11.15-12.45 Søren Ulrik Thomsen  
  KULTURHUSET ELVÆRKET  •  GRATIS  •  HUSK BILLET 

KL. 13.15-15 Litteraturbanko  
  KULTURHUSET ELVÆRKET  •  GRATIS  •  HUSK BILLET

KL. 15.15-16.15 Ane Riel   
  KULTURHUSET ELVÆRKET  •  GRATIS  •  HUSK BILLET

KL. 16.30-17.30 Lars Kjædegaard  
  KULTURHUSET ELVÆRKET  •  GRATIS  •  HUSK BILLET

KL. 18.30-20 Thomas Skov  
  KULTURHUSET ELVÆRKET  •  60 KR.  •  HUSK BILLET

Billetter bestilles på www.bibliotekerne.frederikssund.dk

KL. 10-10.45 Mis med de blå øjne  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  30 KR.   •  HUSK BILLET

KL. 10-16  Skriveskole  
  KULTURHUSET REJSESTALDEN   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 10-11  Morgenbrød og historiefortælling 
  ALLE BIBLIOTEKER   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 13-14  Morten Vittrup   
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 14-16  Litteraturbroderi  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 14-15  Anders Kofoed – SUPERKRYB   
  PRÆSTEGÅRDEN   •  30 KR.   •  HUSK BILLET

KL. 14.15-15.15 Thomas Korsgaard  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 15.30-16.30 Katrine Marie Guldager  
  KULTURHUSET ELVÆRKET   •  GRATIS   •  HUSK BILLET

KL. 16-17.30 Abdel Aziz Mahmoud   
  PRÆSTEGÅRDEN   •  60 KR.  •  HUSK BILLET

KL. 19-21.30 Film og poesi: Paterson  
  PARKTEATRET   •  90 KR.   •  HUSK BILLET PÅ  WWW.PARKTEATRET.DK

KL. 20.30-22.30 Godnatlæsning for voksne  
  FREDERIKSSUND BIBLIOTEK    •  30 KR.   •  HUSK BILLET

SØNDAG 
15. OKTOBER

For 
børn

For 
børn

For 
børn

For 
børn

For 
børn
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Borgmester John Schmidt Andersen og Tom Buk-Swienty

ORD over FJORD åbnes med tale af borgmester John Schmidt Andersen. 

Bagefter kan du komme med ud på en rejse dybt ind i både dansk og international historie, 
når Tom Buk-Swienty fortæller om de makabre triumfer, uhyrlige rædsler og altopslugende 
kærlighedseventyr, som Thomas Dinesen oplever som soldat i 1. verdenskrig, mens Karen 
Blixen bosætter sig i Afrika som storvildtsjæger og kaffefarmer. Tom har fået adgang til 
familieejet kildemateriale, herunder en omfattende korrespondance, som gør det muligt at 
kaste nyt lys over én af Danmarkshistoriens berømte slægter.

 Tom kommer også ind på sine mange rejser i fodsporet på Thomas Dinesen og Karen Blixen, 
der har ført ham fra gamle franske skyttegrave over New York og Montreal til Karen Blixens 
farm i Kenya og herfra ud på Kenyas storslåede savanne.

KULTURHUSET ELVÆRKET 

PRIS 60 KR. INKL. BOBLER

HUSK TILMELDNING

TORSDAG 
12. OKTOBER

KL. 19-21.30

Festivalåbning
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Caroline Albertine Minor
Caroline Albertine Minor er en af de unge, nye 
stemmer i dansk litteratur. Hun er uddannet fra 
Forfatterskolen i 2012, og fik allerede året efter ud-
givet sin debutroman ”Pura vida”.  I hendes seneste 
bog, novellesamlingen ”Velsignelser”, er sorg og 
tab omdrejningspunktet i fortællingerne om seks 
forskellige unge kvinder. Hun har med sit fantasti-
ske sprog og sin fine menneskelige indsigt allerede 
høstet mange anmelderroser.

FREDERIKSSUND GYMNASIUM

GRATIS

HUSK TILMELDNING

FREDAG 
13. OKTOBER

KL. 9.30-10.30
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ARRANGERET I SAMARBEJDE MED FREDERIKSSUND GYMNASIUM.



Film og poesi
I samarbejde med Parkteatret vises tre film, der 
på hver sin måde åbner poesiens verden. 

Alle aftener giver vi 20% rabat på billetten, hvis 
man medbringer en digtsamling lånt på bibliote-
ket, eller indkøbt hos Tinghøjs Boghandel.

Dørene åbner en time før.

PARKTEATRET, FREDERIKSSUND 

PRIS 90 KR.

HUSK TILMELDING PÅ WWW.PARKTEATRET.DK

TORSDAG 
12. OKTOBER

KL. 20

Torsdag aften kan du se filmen ”Fatima”, som er et pris-
vindende og rørende fransk familiedrama.

Fredag aften byder vi på jazz’n’poetry ved Morten Reimar 
med trio inden du i ”Onkel Danny – portræt af en karma 
cowboy” kan komme helt tæt på forfatter Dan Turéll. 

Lørdag aften starter med en unik oplevelse med kunstner-
kollektivet Lennox Raphael og Jesper Dalmose. Siden 2013 
har de kurateret den internationale kunstfestival Ber-
lin Soup. Nu kommer de til Frederikssund og skaber en 
kunstnerisk og poetisk oplevelse i lyd og billeder inden 
visningen af filmen ”Paterson”.

PARKTEATRET, FREDERIKSSUND 

PRIS 90 KR. 

HUSK TILMELDING PÅ WWW.PARKTEATRET.DK

FREDAG 
13. OKTOBER

KL. 19

PARKTEATRET, FREDERIKSSUND 

PRIS 90 KR.

HUSK TILMELDING PÅ WWW.PARKTEATRET.DK

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 19
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Gyseraften fredag den 13.
– mød Henrik Einspor
Overlev en uhyggelig aften med bl.a. blodig 
sminke, sår og skrammer. Få dit ansigt forvandlet 
til et monster, en zombie, eller måske en gyselig 
heks af makeupartisten Pernille Louise Rosendal 
og hendes grufulde hjælper. Du kan også deltage 
i gyselige aktiviteter og måske kan du gætte hvad 
der er i bibliotekets klamme kasser.
Kl. 18.30-19 læser børnebogsforfatteren Henrik 
Einspor op af nogle af sine uhyggelige gyser-
historier og sender alle hjem på et godt gys. 
Der er også lidt at spise til dem der tør komme!

Litteratur 
i viseform  
27. september 2017 ville nu af-
døde Rune T. Kidde være fyldt 
60 år. Det markerer Christian 
Søgaard Trio med en koncert, 
hvor Runes digte, sange og 
ækle eventyr sættes i et musi-
kalsk sammenkog af sprudlen-
de jazz og verdensmusik, og 
hvor Christian fortæller histori-
er fra sit 25 år lange samarbejde 
med den spændende forfatter. 
Trioen, der betegner sig selv 
som glade spillemænd, består 
af: Christian Søgaard, Morten 
Nordahl og Jens Holgersen.
Aftenen starter kl. 19 med en 
lækker tapasanretning.
Drikkevarer kan købes.
Samarbejde med Frederikssund 
Viseklub.

FREDERIKSSUND BØRNEBIBLIOTEK 

GRATIS  •  ALDER 9-12 ÅR. 

HUSK TILMELDING

FREDAG 
13. OKTOBER

KL.17.30-19

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

PRIS 150 KR.  INKL. TAPAS

TILMELDING SENEST 2 DAGE FØR

FREDAG 
13. OKTOBER

KL. 19-22

For 
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         Børneteater 
– Mis med de blå øjne
Teatret Comedievognen spiller Egon Mathie-
sens børnebogsklassiker fra 1949 om den lille 
modige mis, der gik ud i verden for at finde 
landet med de mange mus. For selv om man 
har blå øjne, kan man sagtens være ligeså 
meget kat og mindst ligeså god en kat som 
alle dem med de gule. Det er stadig værd at 
huske på! Stykket er udvalgt i samarbejde 
med Frederikssund Børneteater.

Morgenbrød og 
historiefortælling
Kom til morgenbrød og -hygge kryd-
ret med en god historie. Imens klip-
per vi blade af kasserede børnebøger 
og dekorerer et bibliotekstræ.

ALLE BIBLIOTEKER

GRATIS

HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 10-11

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

PRIS 30 KR.

ALDER 3-8 ÅR. HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 10-10.45

For 
BØRN

For 
BØRN
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Morten Vittrup
Mød forfatteren Morten Vittrup, der debuterede med den farverige 
slægtsroman ”Argentineren der kom sejlende på en cedertræsplanke”. 
Hør ham fortælle om at debutere på et stort forlag som Gyldendal. 
Om at printe et manus på 450 sider ud og sende det ind til Gyldendal, 
se det ende i en flyttekasse i et kontorhjørne og til sidst få det antaget 
efter halvandet års redigeringsarbejde. Og om at få både ros og ris i 
landsdækkende dagblade samt favntagene med den svære 2’er.

Litteraturbroderi
Kreaværkstedet. Lav et trendy ophæng til 
bogreolen. På denne workshop får du vist, 
hvordan du kan korsstingsbrodere et citat fra 
din yndlingsbog i bedste retrostil. Vi hjælper til 
med materialer, inspiration og vejledning samt 
rammer til det færdige broderi.

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

HUSK  TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 14-16

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND 

GRATIS

HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 13-14

Poesimaskinen
Nu kan du lave dit helt eget digt på vores 
interaktive poesimaskine. Ved at trykke på 
bøgerne, kan du skabe et digt og få det med 
hjem i en printet version.

FREDERIKSSUND BIBLIOTEK

GRATIS

INGEN  TILMELDING

FRA TORSDAG
12. OKTOBER

TIL LØRDAG
14. OKTOBER

FO
TO

 JA
KO

B
 M

A
R

K



Anders Kofoed – SUPERKRYB
Biolog Anders Kofoed, kendt som TV2’s dyreekspert, fortæller om 
utrolige SUPERKRYB med ægte superkræfter! Anders ved rigtig 
meget om dyr, og han elsker at fortælle. Vidste du for eksempel, 
at superhelte fra tegneserier er inspireret af de superkræfter, 
som kryb ude i naturen har? Og at det faktisk er krybene, der har 
de ÆGTE superkræfter? Det er de kryb, Anders kalder SUPER-
KRYB. Ét af dem kan endda sprøjte med lim, et andet kan klone 
sig selv!

PRÆSTEGÅRDEN VED FREDERIKSSUND KIRKE 

PRIS 30 KR.

HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 14-15

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER
KL. 14.15-15.15
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Thomas 
Korsgaard
Mød forfatteren 
Thomas Korsgaard, 
hvis debutroman 
”Hvis der skulle 
komme et menneske 
forbi” udkom i starten 
af 2017. 

Romanen, der er 
inspireret af Thomas 
Korsgaards egen 
opvækst, handler om 
drengen Tues opvækst 
i udkantsdanmark på 
Skiveegnen.

Thomas Korsgaard er 
født i 1995. Han arbej-
der på sin anden bog 
og har netop modtaget 
Statens Kunstfonds 
arbejdslegat.

Katrine Marie Guldager
Mød forfatteren Katrine Marie Guldager og hør hende fortælle om sit forfatterskab. 
Katrine Marie Guldager er forfatter til en lang række digte, noveller, romaner og 
børnebøger. I de senere år har hendes forfatterskab kredset omkring temaet fami-
lie, både i romanen ”En uskyldig familie” samt i de 6 romaner i Køge-krøniken.
”En uskyldig familie” blev til, da Peter Aalbæk spurgte Katrine Marie Guldager om 
hun ikke ville skrive en roman, som han kunne filmatisere. 
Køge-krøniken begynder i 1938 og slutter i 1988 og dækker således 50 års Dan-
markshistorie. I krøniken følger vi fire generationer i en konkret familie fra Køge, 
dog med hovedvægten på de to centrale figurer, Henry og Leonora.

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 15.30-16.30
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Godnatlæsning 
for voksne 
Efterårsmørket sænker sig, men på biblio-
teket finder du denne aften lys og varme 
helt til sengetid. Læn dig tilbage på et 
blødt underlag af puder og tæpper, og lyt 
til højtlæsning af tekster om søvn akkom-
pagneret af dæmpet baggrundsmusik. Vi 
tænder op i pejsen og trækker i pyjamas-
sen. Der er mulighed for at købe en lille 
aftensjus – både alkoholisk og nonalko-
holisk. Oplæsningen leveres af sanger og 
speaker Lars Attermann, mens DJ Emil 
Dall står for lydkulissen.

26

Abdel Aziz 
Mahmoud
 
Abdel Aziz Mahmoud, vinder af 
Læsernes Bogpris 2017, er en af 
Danmarks mest fremtrædende 
journalister. Abdel er blevet en 
betydningsfuld stemme i den of-
fentlige debat – især anerkendt og 

vellidt som brobygger mellem 
den danske og arabiske kultur. 
I sine foredrag inspirerer og 
motiverer Abdel danskerne til 
en løsning, når han beretter 
om sine personlige udfordrin-
ger ved f.eks. at være muslim 
i Danmark eller homoseksuel 
med minoritetsbaggrund. Ab-
del inddrager sin egen familie 

i historien om vellykket integra-
tion – i sin bog såvel som i det 
populære DR2-program “Familien 
fra Lærkevej.”

FREDERIKSSUND BIBLIOTEK

PRIS 30 KR.

HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 20.30-22.30

PRÆSTEGÅRDEN  VED FREDERIKSSUND KIRKE

PRIS 60 KR.

HUSK TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER

KL. 16-17.30



For 
BØRN

Kreaværkstedet 
Har du brug for et pusterum imellem festi-
valaktiviteterne, så kig forbi kreaværkstedet. 
Her kan du nørkle med forskellige kreative 
aktiviteter, vi laver masser af spændende 
ting af kasserede bøger og aviser – og der er 
noget for både voksne og børn.

Skriveskole – elsker du at skrive?
Intensiv skriveskole med fokus på at skrive præcist, nærværende 
og realistisk. Vi skal arbejde med magiske øjeblikke, komiske dia-
loger, sanselige beskrivelser, sparsomme udsagn og den uhygge 
der kan drives ud af vægge og hverdag. Vi skal læse hinandens 
tekster, fokusere på sproget og forme ord, der giver mening. 
Undervisningsformen er improviserende og vil bevæge sig derhen, 
hvor deltagerne vil få mest ud af stoffet. Underviser Anne-Marie 
Donslund har skrevet bøger for børn og unge siden 2003. Hun er 
leder af Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland og har tid-
ligere ledet forfatterlinjen og skrivekurser på Vallekilde Højskole.

TILMELDING: SKRIV TIL RSS@FREDERIKSSUND.DK. 
ANGIV BARNETS NAVN OG ALDER, SAMT KONTAKTNUMMER OG MAIL PÅ FORÆLDER. 

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

INGEN TILMELDING

LØRDAG 
14. OKTOBER 

& SØNDAG
15. OKTOBER

KL. 11-16

KULTURHUSET REJSESTALDEN, JÆGERSPRIS 

GRATIS

HUSK TILMELDING TIL RSS@FREDERIKSSUND.DK

LØRDAG 
14. OKTOBER 

& SØNDAG
15. OKTOBER

KL. 10-16
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Søren Ulrik 
Thomsen
Kom og få en helt unik 
oplevelse med en af 
dansk poesis aller-
største. Søren Ulrik 
Thomsen læser op fra 
sit forfatterskab, hvor 
der er plads til både 
grin, forundring og 
fundering over livet – 
en enestående oplevel-
se for både kendere og 
novicer. Som en særlig 
gave til publikum 
anbefaler Søren Ulrik 
Thomsen desuden sine 
egne favoritbøger lige 
nu, i bedste bogcafé-
stil. 

Sang & Skønlitteratur
– bogcafé 
Mangler du inspiration til efterårslæsningen, 
og er du nysgerrig på, hvad der rører sig i litte-
raturens verden? Så kom med, når biblioteka-
rerne Christine, Ditte, Lisanne og Mette præ-
senterer et bredt udvalg af de bøger, du bare 
skal læse lige nu. Formiddagen byder desuden 
på morgenbrød og fælles morgensang.

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

PRIS 50 KR.

HUSK TILMELDING

SØNDAG 
15. OKTOBER

KL. 9-11

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

HUSK TILMELDING

SØNDAG 
15. OKTOBER
KL. 11.15-12.45
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Hør og skriv et figurdigt 
med Karen Filskov
Forfatter Karen Filskov fortæller og læser op fra sine 
figurdigtbøger bl.a. ”Skoven fra oven” som var nomineret 
til Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ung-
domsbøger 2015. Det særlige ved disse digte er at de ligner 
det de handler om f.eks. en ugle, 
paraply eller skovflåt. Bagefter har 
du mulighed for selv at prøve at lave 
et figurdigt. Tag gerne en voksen 
med som hjælper, især hvis du ikke 
kan skrive endnu.

Litteraturbanko 
Festlig litteraturbanko for hele familien. 
Tag et hyggeligt slag banko med din mor, 
din nabo, dine børnebørn og alle de kendte 
og elskede figurer fra litteraturens verden. 
Cirkeline, Snøvsen og Tigerdyret er på plader-
ne denne dag, du kan vinde masser af flotte 
præmier, og alle kan være med.

For BØRN

KULTUR-ARKIVET, FREDERIKSSUND BIBLIOTEK

GRATIS

HUSK TILMELDING - ALDER 5-12 ÅR

SØNDAG 
15. OKTOBER

KL. 10.30-12.30
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ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

HUSK TILMELDING

SØNDAG 
15. OKTOBER

KL.13.15-15
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Lars Kjædegaard
Siden sin romandebut i 1981 har 
Lars Kjædegaard skrevet 25 roma-
ner, heriblandt kriminalromaner 
og historiske romaner. 
Lars Kjædegaard er forfatter  til 
krimiserien  med  efterforskerne 
Anita Hvid og Thor Belling. Ud 
over at være elementært spænden-
de, er Lars Kjædegaards krimier 
også meget velskrevne, med sans 
for detaljer og gode psykologiske 
portrætter, samt ofte en beskrivel-
se af menneskelige brister. Han 
modtog i 2007 Statens Kunstfonds 
treårige arbejdslegat og på krimi-
messen tidligere i år blev han til-
delt ”Harald Mogensen-prisen” for 
bedste danske krimi 2016.

Ane Riel
Mød forfatteren Ane Riel, 
som vil fortælle om 
romanen Harpiks og de 
temaer, bogen kredser 
om. I foredraget vil hun 
desuden afsløre, hvorfra 
hun har hentet inspiration 
til historien. Ane Riels 
seneste roman Harpiks 
vandt bl.a. den nordiske 
pris GLASNØGLEN 2016, 
som gives for Nordens 
bedste spændingsroman. 
Fortællingen udspiller 
sig overvejende i et lille 
lokalsamfund og beskriver 
nogle skæve eksistenser 
og grumme skæbner, og 
dog finder man også en høj 
grad af  realisme og gen-
kendelighed i romanen. 
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ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

HUSK TILMELDING

SØNDAG 
15. OKTOBER
KL. 15.15-16.15

SØNDAG 
15. OKTOBER

KL. 16.30-17.30

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

GRATIS

HUSK TILMELDING

30
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Thomas Skov: 
Forskellen på 
mænd og kvinder
Forskellen på mænd og kvinder er noget, 
mange har ledt efter i årevis. Men er der 
overhovedet forskel, og må der overhovedet 
være forskel, når ligestilling er et sprængfar-
ligt tema i medierne? JA! Det mener Thomas 
Skov i hvert fald. Det er forskellene, der giver 
det hele krydderi. Thomas tager udgangs-
punkt i sin bog ”Forskellen på mænd og 
kvinder er 100 gymnastikposer”, der har det 
mål at gøre det nemmere at leve sammen. 
For første skridt er at kunne grine sammen. 
Så læn jer tilbage og nyd et virkelig sjovt 
foredrag af Thomas Skov, hvor han med 
masser af humor og selvironi stiller 
skarpt på forskellen mellem 
kvinder og mænd. 

31

ELVÆRKET, FREDERIKSSUND

PRIS 60 KR.

HUSK TILMELDING

SØNDAG 
15. OKTOBER

KL. 18.30-20



32 Billetter bestilles på www.bibliotekerne.frederikssund.dk


