Velkommen i MIR

Kilde: NASA

MIR: Mænd i Risskov – en gruppe for mænd

 En tur ud i verden
 Læse selvvalgte bøger
 Samtale
 En frokost
 Onsdage
 Vil du være med?

Mænd læser da bøger – sammen.

• Der findes læsegrupper mange steder, her er et lokalt tilbud om at læse og
diskutere bøger af mænd, om mænd, for mænd – sammen med andre mænd.
• Der er ingen specielle forudsætninger – udover interesse i at læse og
diskutere det, vi vælger at læse. Gruppen er for unge, ældre og for jer midt
imellem.
• I er med til at bestemme, hvad der skal læses: historiske bøger, biografier,
debatbøger, fiktion, danske bøger, oversatte bøger – mulighederne er mange.
• Kom med dit forslag om et værk, du kender eller et værk, du gerne vil læse og
høre mere om.
• Den/de første gange er programsat, derefter bliver det deltagerønsker.
• Hver onsdag/mødegang er der planlagt frokost: vi laver den, spiser sammen
og rydder op – i fællesskab.

Hvor?

Ellevang Kirke, Jellebakken 12, 8240
Risskov. I sognehuset, ”Vestværelset”

Hvornår?

Den sidste onsdag i hver måned, dog 2
gange i september.
Fra 10.30 – 14.00.

Mødegange:
Ons 4.9.

Opstart: Intro, plan, materiale, første
tekster: To Hemingway noveller.
Orientering om bibliotekets læsetaskeordning (som er gratis).
OBS: Udenlandsk litteratur læses i
oversættelse.

Ons 25.9.

John Williams: Stoner. 1965/2014 da
(am)
Eller?

Ons 30.10.

Julian Barnes: Når noget slutter. 2011.
(eng)
Eller?

Ons 27.11.

Kim Leine: Rød mand – sort mand. 2018
(da)
Eller?

Ons 18.12.

Morten Pape: Planen. 2015. (da)
Eller?

Info og kontakt:
Hvad koster det:

Det er gratis – dog er der en udgift, hvis I selv
ønsker at købe bogen, vi læser… Og der er
udgift til frokost, ca. 25 kr. pr. gang.

Tilmelding og kontakt:

Inden 1.9.2019.
Send en mail til
Mir-gruppe@hotmail.com

Hvem er jeg:

Mit navn er Nina Løwe; jeg er uddannet fra
Aarhus Universitet og har i mange år undervist
voksne og unge.
Jeg glæder mig til at dele boglæsning,
samtaler, perspektiver – og frokost.
VELKOMMEN.

