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Velkommen til læsekredssæson 2017/18
Vi glæder os til igen at bringe læseglade mennesker og medrivende litteratur sammen 
i et uformelt og rart fællesskab. I dette katalog kan du læse om denne sæsons nye 
læsekredse, de eksisterende læsekredse og ikke mindst få masser af inspiration til nye 
læseoplevelser. 

Bagerst i kataloget er der en tilmeldingsliste til de nye læsekredse og de allerede eksi-
sterende læsekredse, der optager nye medlemmer. Få et overblik på vores hjemmesi-
de: www.hilbib.dk/laesekredse 

Hvad er en læsekreds?
I en læsekreds mødes man om en bog, alle i kredsen på forhånd har læst. Det kræver 
ingen forudsætninger for at deltage i en læsekreds, kun at du har lyst til at læse og sige 
et par ord om bogen til jeres møder. Mødet foregår i hyggelige og uformelle rammer i 
”Kulturrummet” på Hillerød Bibliotek. Der står en kaffemaskine og elkedel til rådighed 
i lokalet.

Ca. hver anden måned udsender biblioteket et nyhedsbrev, der er målrettet alle læse-
kredsene. Her kan du læse om relevante arrangementer, nyheder og generel informa-
tion.

Har du ønsker, forslag eller spørgsmål, kan du altid skrive til: laesekredse@hillerod.dk

Rigtig god læselyst!

Jakob Poulsen  
Bibliotekar og tovholder for læsekredsene på Hillerød Bibliotekerne 



STJERNESTØV OG FODNOTER
Vi skyder sæsonen i gang med et hyggeligt læsekredsarrangement

31. august kl. 18-19.30 på Hillerød Bibliotek. 
Gratis. Tilmelding nødvendig på bibliotek@hillerod.dk

Her vil de litteraturpassionerede bibliotekarer, Ingeborg, Jacob og Jakob 
præsentere læsekredsene, Faggruppen, Månebasen og Temakredsen, som 

du kan læse meget mere om på de følgende sider.

De tre nye kredse mødes første gang i oktober 2017, og ved første møde 
deltager en bibliotekar, så kredsene kan komme godt fra start. 

Derefter kører kredsene videre på egen hånd, men man kan naturligvis altid 
stille spørgsmål og søge råd hos biblioteket ved at sende en mail til  

laesekredse@hillerod.dk. Når sæsonen er slut, finder kredsene i samarbejde 
med biblioteket nye, inspirerende og fængende bøger til næste sæson. 

Til arrangementet kan du også høre om DR Romanklubben - Danmarks største 
læsekreds. I DR Romanklubben læser man helt nye romaner, og det er 

deltagerne i klubberne, som bestemmer, hvilken roman, der fortjener DR Ro-
manprisen - 2018. I DR Romanklubben deltager en bibliotekar ved hvert møde.



FAGGRUPPEN
Faglitteratur er omdrejningspunktet i denne kreds. I denne sæson kan du læse om men-
nesket bag tyven, der stjal guldhornene, om narkotikamisbrug i Det 3. Rige og rejseessays 
fra en moderne og alligevel forsvundet nutid. Læsekredsen er for alle, der er nysgerrige 
efter fantastiske personhistorier og begivenheder fra virkeligheden.

Tyven af Ulrik Langen
Historien om guldsmeden og urmageren Niels Heidenreich (1761-1844),der 
var manden bag tyveriet og omsmeltningen af guldhornene i 1802.

Jens Munk af Thorkild Hansen
Om søfareren Jens Munks liv (1579-1628) og hans store ekspeditioner, 
med hans forsøg på sejlads nord om Amerika som et dramatisk højde-
punkt.

Den totale rus: narkotika i det 3. rige af Norman Ohler
Norman Ohler dokumenterer, hvordan der både i civilsamfundet, blandt soldaterne på 
slagmarken og hos Hitler forekom et massemisbrug, der påvirkede krigens forløb.

Munch  af Steffen Kverneland (grafisk fortælling)
Om den store norske maler, Edvard Munch (1863-1944), hans forhold til kunsten, kvinder-
ne og kollegaerne - ikke mindst den svenske forfatter August Strindberg.

Martin af Tom Kristensen (grafisk fortælling)
Kaldet af Gud sætter Martin Luther ud på en færd der skal gøre ham til en af kristenhe-
dens største skikkelser. Samtidigt er der uro i Danmark og flere store skæbner flettes 
sammen.

Bogtyvene af Anders Rydell
Nazisterne plyndrede tusinder af biblioteker og stjal millioner af bøger i 
løbet af 2. verdenskrig. Journalist Anders Rydell rejser i tyvenes fodspor 
for at finde ud af, hvor bøgerne blev af.

Campo Santo af W.G. Sebald
Blanding af prosatekster i form af rejsebeskrivelser til den franske ø Kor-
sika og essays fra årene 1975-2001. Der er bl.a. tekster om Kafka, Nabokov 
og Peter Handke.

I byen for sidste gang af Dan Turell
37 historier af Københavns-krøniken fortalt fra dag til dag.

Mine mørke steder af James Ellroy
Kriminalforfatteren giver gennem beretningen om sin årelange efterforskning af drabet 
på moderen, et indblik i en verden af sex, drugs og kvindemord i Los Angeles.

3. tirsdag i måneden kl. 17-19 i Kulturrummet.  
Første gang 17/10 – 2017.



3. onsdag i måneden kl. 17-19 i Kulturrummet.  
Første gang 18/10 – 2017.

MÅNEBASEN
Science-fiction handler ikke kun om rumskibe, inter-galaktiske skurke og helte i ”Jens 
Lynere”. Størstedelen har både filosofiske og eksistentielle budskaber, giver bud på frem-
tiden og opstiller kritiske betragtninger af samtiden.  I denne sæson finder du en bred 
vifte af kendte som ukendte science-fiction romaner.

Byen uden kvinder af Madeleine Hesserus
Stockholm er delt af en mur med kvinder og mænd på hver sin side. Modstandsbevægel-
sen holder til i Skærgården, og sender en mand ind for at infiltrere byens mørkemænd. 

Drømmer androider om elektriske får? af Philip K. Dick
Året er 1992 og jorden er forurenet af radioaktivt støv efter en altødelæggende krig. Rick 
Deckard får til opgave at eliminere syv bortløbne androider, der alle ligner mennesker.

Solaris  af Stanislaw Lem
På den fjerne planet Solaris viser havet bevidsthedsmæssige træk, og viden-
skabsmænd kæmper med at oprette en form for kommunikation.

Se dagens lys af Svend Åge Madsen
Fremtidsroman om et ungt par, der gør oprør mod systemet i en fremtidig 
idealstat, som styres af en datamat.

Vi af Evgenij Zamjatin
Fremtidsroman om den totale stat i det 26. århundrede. Bogen er skre-
vet i 1921. 

Benedetto og Lllalinini af Inge Eriksen
Brevroman om en forbudt, kosmisk kærlighed mellem Benedetto Caetani, 
senere pave Bonifacius VIII, en af 1200-tallets mest magtfulde mænd, og 
den skønne Lllalinini fra planeten Cemellipara/3.

Akerons porte af Niels E. Nielsen
Fremtidsroman om to unge, der forsøger at redde en verden, der er ved at 
drukne i is. Men først skal de overbevise deres folk om vigtigheden af deres samarbejde.

Metrozone af Søren Mosdal (grafisk fortælling)
Nikki bor i en delvist oversvømmet metronetværk under et dystopisk fremtidssamfund. 
Da hendes forsvundne bror dukker op, bliver hun viklet i kampen imod magthaverne.

Kijara: Overløber af Tatiana Goldberg (grafisk fortælling)
Uautoriserede genmanipulationer har skabt grobund for udbredt kriminalitet, og det er 
op til politiorganisationen PURGE at bekæmpe de genetisk modificerede forbrydere. 

Mooncop  af Tom Gaul (grafisk fortælling)
En politibetjent passer på månekoloniens beboere, der en efter en vælger at rejse tilbage 

til jorden.



TEMAKREDSEN
Denne læsekreds skifter tema fra sæson til sæson. I 2017-18 kan du få mulighed for at stifte 
bekendtskab med danske debuterende forfattere. Det er en enestående mulighed for at 
få et kig ind i den litterære, kreative esse og se, hvordan den nye danske litteratur former 
og udmønter sig. Da det drejer sig om nye bøger, ligger ikke hele læseprogrammet klar 
endnu. Og måske dukker der en overraskelse op undervejs? 

Hvis der skulle komme et menneske forbi af Thomas Korsgaard
På en gård langt ude på landet ved Skive bor Tue med sin familie. Da en 
lillesøster dør ved fødslen, synker hans mor ned i en depression. Fade-
ren er forgældet og frustreret, og det går ind imellem ud over børnene. 
I skolen bliver der ikke grebet ind, selvom Tue nogle gange har et blåt 
øje, men han klarer sig på trods.

Billeder fra Lissabon af Frank Sebastian Hansen
Danske Paula rejser til Portugal for at lede efter sin forsvundne far. 
Turen bliver en rejse ind i Portugals kolonihistorie og farens liv under 
det fascistiske diktatur.

Se ikke væk af Karen Strandbygaard
Anna er bange for alt, og på en ferie til Thailand går det galt. Et æl-
dre, tysk ægtepar interesserer sig for meget for Anna og Marcos 
5-årige tvillinger, og Anna er overbevist om at de vil gøre dem ondt.

Rejsen til Skyway af Marie Ladefoged
Vi er i år 2036. Tine er 63 år gammel og single. En dag da Tine besøger 
barndomsbyen Skive, støder hun på en tidsmaskine, der sender hende 
frem til år 2636, hvor Skive er blevet til metropolen Skyway.

2. torsdag i måneden kl. 15-17 i Kulturrummet.  
Første gang 12/10 – 2017.



Eksisterende læsekredse med plads til nye medlemmer
Der er ledige pladser i nedenstående læsekredse. Alle litteraturlister og mødetidspunkter 
kan ses på bibliotekets hjemmeside: www.hilbib.dk/laesekredse

Pegasus
Mødes 1. mandag i måneden kl. 13-15 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 4. september.

Gospel
Mødes 1. mandag i måneden kl. 15-17 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 4. september.

Q11
Mødes 2. mandag i måneden kl. 12-14 i Frivilligcentret. 
Første mødedato 11. september.

2210
Mødes 2. mandag i måneden kl. 13-15 på Hillerød Bibliotek.  
Første mødedato 11. september.

På rejse
Mødes 2. mandag i måneden kl. 17-18.30 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 11. september.

Bogormene
Mødes 3. mandag i måneden kl. 13-15 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 18. september.

De læseglade
Mødes 1. tirsdag i måneden kl. 10.30-12.30 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 5. september.

Under bøgetræet
Mødes 2. tirsdag i måneden kl. 10.30-12.30 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 12. september.

Tirsdagsgruppen
Mødes 2. tirsdag i måneden kl. 14-16 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 12. september.

8 lande – 8 romaner
Mødes 1. onsdag i måneden kl. 13-15 på Hillerød Bibliotek 
Første mødedato 6. september.

Bogduerne
Mødes 2. onsdag i måneden kl. 13-15 Hillerød Bibliotekerne. 
Første mødedato 13. september.



Verdenslitteratur 
Mødes 2. onsdag i måneden kl. 19-21 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 11. oktober.

Torsdagslæsekredsen 
Mødes 1. torsdag i måneden kl. 13-15 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 7. september.

Fra udkanten
Mødes 1. torsdag i måneden kl. 17-18.30 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 7. september

8 nordiske pletskud
Mødes 2. torsdag i måneden kl. 10.30-12.30 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 14. september.

Eliten
Mødes 2. torsdag i måneden kl. 13-15 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 14. september.

DR Romanklubben
Mødes 1. tirsdag hver måned kl. 17-18.30 på Hillerød Bibliotek. 
Første mødedato 5. december,



Få mere information om læsekredsene på bibliotekets hjemmeside hilbib.dk/laesekredse

&

Tilmelding til læsekredse
Tilmelding til læsekredsene i dette katalog kan ske på mail til laesekredse@hillerod.dk, 
eller du kan aflevere tilmeldingsblanketten på Hillerød Bibliotek.

Når du tilmelder dig, skal du skrive navnet på den læsekreds, du gerne vil tilmeldes samt 
dit navn og din email-adresse. En læsekreds kræver min. 6 tilmeldinger for at blive opret-
tet. Der kan maksimalt være 12 deltagere i en læsekreds. 

Tilmeldingsfristen for Faggruppen, Månebasen og Temakredsen er den 15. september 
2017, men du kan altid tilmelde dig i løbet af sæsonen, såfremt der stadig er pladser. 
Ellers kan du komme på venteliste. Du vil få besked om din ønskede læsekreds umiddel-
bart efter den 15. september. Eksisterende læsekredse modtager løbende nye medlem-
mer.

Alle litteraturlister og mødetidspunkter kan ses på bibliotekets hjemmeside: hilbib.dk/
laesekredse. Skriv til laesekredse@hillerod.dk hvilken kreds du gerne vil deltage i. 

Husk, at du kan deltage i flere læsekredse. 

God læselyst! 

Jakob Poulsen 
Bibliotekar og tovholder for læsekredsene, Hillerød Bibliotekerne 



Jeg vil gerne tilmelde mig nedenstående læsekreds (sæson 2017/18): 

TILMELDINGSBLANKET TIL LÆSEKREDSE

Dit navn 

Din e-mailadresse 

Dit telefonnummer 

g   Faggruppen  
 (NY - tilmelding senest 15/9-17)

g  Månebasen 
 (NY - tilmelding senest 15/9-17)

g   Temakredsen  
 (NY - tilmelding senest 15/9-17)

g   Pegasus

g   Gospel

g   Q11

g   2210 

g   På rejse

g   Bogormene

g   De læseglade

g   Under bøgetræet

g   Tirsdagsgruppen

g   8 lande – 8 romaner

g   Bogduerne

g   Verdenslitteratur

g   Torsdagslæsekredsen

g   Fra udkanten

g  8 nordiske pletskud

g   Eliten

g   DR Romanklubben 

Afleveres på Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød

&



HILLERØD BIBLIOTEKERNE
Christiansgade 1 • 3400 Hillerød
Tlf: 7232 5800 • www.hilbib.dk

Del din læselyst og læseoplevelser med andre i en læsekreds!

Kom forbi og hør nærmere til læsekredsarrangementet

Stjernestøv og fodnoter
31. august kl. 18-19.30

 på Hillerød Bibliotek
Gratis. Tilmelding nødvendig på bibliotek@hillerod.dk 

Læs mere på www.hilbib.dk/laesekredse

På gensyn i læsekredsen! 


