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Litteraturcafé 2019-2020
Litteratur er den mest helbredende form for nydelse.
Harald Bloom
Det er sundt at læse, siger litteraturteoretikeren Harold Bloom i sin bog ”Hvordan man skal læse og
hvorfor”. Læsning er f.eks. godt mod ensomhed, mod uro, depression og så videre. Gennem læsningen fordyber vi os i os selv, i menneskelivet og i de andre omkring os, fordi vi gennem spejlinger i
læsningen kommer tæt på de andre og os selv. Haslev Kirkes Litteraturcafé bidrager altså - i al ubeskedenhed - til både nydelse og sundhed, når vi med sæsonens program giver inspiration til læsning
og litterære oplevelser i bred forstand.
Alle kan deltage og være med. Der serveres en forfriskning i løbet af aftenen (pølse, ost, vin). Deltagelse: Kr. 100,-. Tilmelding er ikke nødvendig. Alle aftner kl. 19.30.
Arrangementerne foregår i Kirkehuset, Kirkepladsen 8a.
Har du spørgsmål eller kommentarer, så find Litteraturcaféen på www.haslevkirke.dk/kirken-inviterer/
litteraturcafe.

11. oktober: Mich Vraa og den vestindiske løgn
Sæsonen i litteraturcaféen indledes med et stykke betændt
historie: Dansk Vestindien. Mich Vraa har skrevet en prisbelønnet trilogi, Haabet, Peters kærlighed og Faith, med baggrund i dette mørke kapitel af Danmarkshistorien, hvor vi
udfoldede os som kolonimagter. Vraa har forsøgt at holde
sig tæt til de historiske kilder, men alligevel virker fortællingerne meget stærke, måske fordi danskerne har haft et urealistisk billede af egen rolle som slavemagt. F.eks.:
“Hesselberg gik til smeden i Christianssted og fik fremstillet
nogle bure af smedet jern. Deres størrelse var således, at
hvis man spærrede en mand inde i et af dem, ville han hverken kunne sidde eller ligge; han ville ikke kunne finde hvile
på de grove jernstænger, ville ikke kunne strække sin forpinte krop. Og han ville ikke få noget at spise. Lidt at drikke,
måske, ligesom Kristus med eddikesvampen, blot for at
trække pinen ud. Her skulle han dø. Under den brændende
sol.” – Uddrag af ”Haabet”.
Mich Vraa holder foredrag om sit arbejde med trilogien, om
sin research- og skriveproces og om Dansk Vestindiens historie. Han læser desuden passager fra bøgerne.
Mich Vraa (f. 1954) er uddannet journalist og arbejdede i dagspressen, indtil han i 1995 blev forfatter
og skønlitterær oversætter på fuld tid. Han har givet dansk stemme til en lang række engelske og
først og fremmest amerikanske forfattere som Jonathan Franzen, Anthony Doerr, Ernest Hemingway
og John Williams. Hans eget litterære gennembrud kom i 2016 med romanen HAABET, første bind i
Vestindiens-trilogien.

16. november: Bogforum 2019

Her er muligheden for at besøge Bogforum, hvis du gerne vil følges med andre. Faxe Kommunes
Biblioteker og Haslev Kirkes Litteraturcafé tilbyder fælles bustur til Bogforum lørdag d. 16. november
kl. 9.00-17.00. Vi hygger med quiz og sang i bussen. For yderligere information og tilmelding se bibliotekets hjemmeside.

29. november: Om at blive til noget eller blive sig selv - Johan Rosdahl
om Pontoppidan og Lykke-Per
Johan Rosdahl vil gennemgå de vigtigste sider af Pontoppidans forfatterskab, især med henblik på ”Lykke-Per”. Men som baggrund skal vi høre
om figuren Lykke-Per, der findes som helt i folkeeventyr, f.eks. som den
mindste, uduelige bror der overhaler de andre og får prinsessen og det
halve kongerige. Hos brødrene Grimm er det Lykke-Hans der bliver lykkelig, fordi han intet ejer, og han går så igen hos H.C. Andersen i ”Hvad Fatter gør er altid det rigtige”. H.C. Andersen skriver også en roman om
kunstneren Lykke-Peer - og hans lykke er helt speciel.
Men det er Pontoppidans roman, der er vigtigst: Her får vi et kærlighedseventyr, en tvivlsom helt, en stærk kvinde, spændende miljøer og et tidsbillede, som er baggrunden for vor egen tid. Hvordan er ”Lykke-Per” blevet opfattet? Og hvordan filmatiserer Bille August romanen?

Johan Rosdahl er cand. mag. og tidligere lektor ved Frederiksberg Gymnasium. Han har udgivet undervisningsantologien ”Undervejs til Pontoppidan”, Dansklærerforeningen, og har siden 2007 været
formand for Pontoppidanselskabet.

24. januar: Døden på vers med Søren Fauth
Døden vedkommer os alle. Men kan man skrive om den? Og
kan man digte om den? Det gør Søren Fauth i et langdigt, som
handler om hans egen far, der stadig lever - og i virkeligheden
handler digtet meget mere om livet end om døden. Døden kom
tæt på, da Fauth mistede sin søster, som var alvorligt syg, og
han fik blik for, at der er noget, der er vigtigere i livet end arbejde. ”Digt om døden” er også en samfundskritik, et eftertænksomt
blik på en tid, der sætter effektivitet i højsædet og samtidig risikerer at minimere mennesket til en linje i et Excel-ark.
Søren R. Fauth (f. 1971), digter, oversætter, forfatter og litteraturforsker. Ansat ved Aarhus Universitet som lektor i tysk litteratur, dr.phil. Fauth oversætter til dansk af tysk litteratur og filosofi. Hans egne udgivelser er: ”Universet er slidt”, Forlaget Wunderbuch, 2013; ”Digt om døden. En bog om min
far”, Forlaget Vandkunsten, 2018. Snart kommer: ”På Jupiter findes fortiden ikke”, Forlaget Ekbatána, 2019, og ”Moloch. Digt. En fortælling om mit raseri”, Forlaget Vandkunsten, 2020.

28. februar: Tintin - drømmen om den ideelle europæer med Inger Hjuler
Bergeon
Denne aften står i tegneseriens tegn med Tintin-elskeren Inger
Hjuler Bergeon. Hun vil vise, hvordan Hergés tegnede eventyr
om ”retfærdighedens lille ridder” er en dannelsesrejse for både
børn og voksne. Tintin begynder som ” en ideel europæer”, men
udvikler sig til at være en verdensborger.
Der er så meget humor, at det aldrig bliver flad moral. Som barn
drives man måske af handlingen og som voksen griner man sig
igennem tegninger og ordskifter. Det er humor og humanisme i
eet.
Foredraget vil handle om tegneserien som kunst og Hergés genistreg, men vil også trække linjer tilbage til europæisk klassisk litteratur. Det er ikke en forudsætning, at man har læst Tintin.
Inger Hjuler Bergeon (f. 1957) er præst i Odense grundtvigske
valgmenighed. Arbejder desuden i sorggrupper for børn eller for
voksne, - og har læst, grinet og studeret Tintin de sidste 20 år.

27. Marts: Hungerhjerte med Karen Fastrup
Denne aften handler det om menneskets meget sammensatte og til tider vilde og hårde indre liv. Karen Fastrup er
aktuel med den anmelderroste og præmierede selvbiografiske roman ”Hungerhjerte”. Med baggrund i den og i DR
podcastserien ”Er du sindssyg?” vil hun berette om sit eget
psykiske sammenbrud og efterfølgende heling.
”Hungerhjerte” beskriver forfatterens psykose, som hun fik
i 2015, og de efterfølgende indlæggelser på psykiatriske
afdelinger, der resulterede i, at hun fik diagnosen borderline. Fastrup vil komme ind på sin komplicerede barndom i
en højskolefamilie tynget af storebrorens død.
Det vil gennem foredraget blive tematiseret, hvad skønlitteraturen kan, når det gælder om at beskrive menneskets
meget sammensatte og til tider vilde og smertefulde følelser - sider af livet, som faglitteraturen ikke på samme
måde kan indfange.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Haslev Bibliotek og
finder sted i Kirkehuset,.
Karen Fastrup (f. 1967) har læst Litteraturvidenskab og har gået på Forfatterskolen. Hun debuterede i
2000 med romanen "Brønden". "Hungerhjerte" er hendes sjette roman. Ved siden af forfatterskabet
arbejder hun som litterær oversætter og har oversat forfattere som Linn Ullmann, Sally Rooney og
Karl Ove Knausgård.

Torsdag d. 30. april. Studietur:
Erindring - steder, fortællinger og forskydninger
Turen går først til Vestre Kirkegård, mellem Sydhavnen, Valby og Vesterbro, som er Skandinaviens
største kirkegård. Kirkegårde er et erindringssted for den enkelte og for slægten, men også for samfundet. Vestre Kirkegård udmærker sig ved at rumme en række store skikkelser inden for kunst, industri, filosofi og politik. Blandt andet ligger de danske statsministres panteon rundt om søen. Kirkegårdsformidler Stine Helvig vil føre os rundt ad erindringens stier og dermed gennem et stykke Danmarkshistorie.
Derefter går turen videre til den sognegård, hvor vi vil spise middag og høre foredrag:

Sara Bouchet: Erindringer er en svigefuld historiefortæller - om romanen ”Min Mands elskerinde”, om fortrængte minder og hemmeligheder, og om at være på sporet af sig selv.
Sara Bouchet fortæller om sin roman ”Min mands elskerinde”, der handler om ægteparret Susanne
og Karl, og Susanne, der vil påbegynde et nyt livskapitel, da Karl dør, og det viser sig, at han har haft
hemmeligheder for hende. Romanen handler om kærlighed, ægteskab og familie, men fokuserer
særligt på erindring, hukommelse og fortrængte minder, samt spørgsmålet om hvor meget, eller måske i virkeligheden hvor lidt, vi egentlig ved om os selv og vores nærmeste. Forfatteren fortæller om romanens temaer og ser også på, hvordan
vi forstår os selv gennem narrativer, og hvilken rolle, de spiller for identiteten og vores måde at være i verden på.
Studieturen afgår med bus fra Haslev kl. 15.00 og returnerer ca. kl.
22.30. Yderligere information og tilmelding fås fra d. 24. januar.
Sara Bouchet (f. 1980) er cand.mag. i litteraturhistorie med en master i
kulturel identitet. I 2016 debuterede hun med den prisbelønnede roman ”Hjem” og har siden udgivet romanen ”Savas vidner” (2018). Hun
har været kommunikationskonsulent i politiet, professionel danser i
USA og leder af Johannes V. Jensen Museet i Farsø.

