
Litteraturdag onsdag den 16. november 2022
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Anne-Cathrine Riebnitzsky er for-
fatter til en række anmelderroste 
romaner. De to seneste er »Sma-
ragdsliberen« og »Vindens Port«. 
Hun har modtaget Debutantprisen 
og De Gyldne Laurbær.

Johannes Baun er generalsekretær 
i Bibelselskabet. Han har været 
forlagschef hos Kristeligt Dagblads 
Forlag, litteraturredaktør ved Week-
endavisen og forlagsredaktør hos 
Rosinante & Co.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med, 
og blive inspireret. Men omdrejningspunktet for dagens 
program er litteratur, så det at deltage, giver måske lyst 
og mod til at læse mere.

Der vil være mulighed for at købe bøger fra Forlagsgruppen Lohse.
Anne-Cathrine Riebnitzsky har nogle af sine udgivelser til salg.

Pris for deltagelse: 
Kr. 750,00 for hele dagens program inkl. nævnte måltider. 

Tilmelding senest den 3. november 2022. 
Gå ind på: www.im-senior.dk. 
Under arrangementer finder du litteraturdag og klik på tilmelding. 
Efter tilmeldingen modtager du faktura til betaling.

Spørgsmål vedrørende programmet: seniorkoordinator Bjarne Hvidberg, 
tlf. 26 12 38 91.
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Velkommen til litteraturdagen!
Hjertelig hilsen fra udvalget:
Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
Inger Randrup, Fredericia
Randi Aillaud, Lemvig 
Bjarne Hvidberg, Tistrup                                                                                                                
Filip Odgaard Bodilsen, Forlagsgruppen Lohse

09.00: Ankomst - kaffe
09.30: Velkomst, introduktion til dagens program og andagt
09.45-11,45: Anne-Cathrine Riebnitzsky: »Kendt forfatter og troende« 

Med nedslag i sine romaner fortæller Anne-Cathrine om, hvad troen 
har betydet undervejs i forfatterskabet og hvordan troen i praksis 
påvirker skriveprocesserne. Hvad sker der, når det ser ud som om ens 
kald til at skrive er forsvundet? Hvordan får Gud fat i forfatteren igen? 
Hvordan bliver en roman til og hvorfor skal man overhovedet skrive 
bøger, når man i stedet kunne være nødhjælper ude i den store verden?

 Pause undervejs, derefter spørgsmål og kommentarer
12.00: Frokost
 I frokostpausen kan man gribe chancen for en tur til det historiske  
 centrum i Jelling 
14.00: En deltager fortæller om en læseroplevelse 
14.10: Johannes Baun: »Nåde over nåde – om Marilynne Robinsons  
 forfatterskab«

Den prisbelønnede amerikanske forfatter Marilynne Robinson peger 
både i skønlitterære værker som »Gilead«, »Hjemme«, »Lila« og »Jack« 
og i sine essays på nåden som omdrejningspunktet for menneskers 
forhold til Gud og hinanden. Vi dykker ned i forfatterskabet for at se, 
hvordan nåden kommer til syne.

15.00: Kaffepause
15.20: Spørgsmål og kommentarer til Johannes Baun
16.00: Boganmeldelse
16.10: Informationer og afslutning 
17.00: Slut
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