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Årsmødet 2017 

  

 

  

Fredag den 31. marts var der Årsmøde og fest i Strandgade 
med cirka 40 fremmødte medlemmer.  
  

I år har Birgitte Andersen, Lene Halskov, Pia Deleuran og 
Erik Dekov valgt at forlade styrelsen, og de takkes for deres 
store indsats gennem årene. 
  

Den nye styrelse ser således ud: 

Anne Hedeager Krag 

Birgit Knudsen 

Annemette Hejlsted 

Henrik Poulsen 

Flemming Sørensen 

Kaare Øster 

Frank Egholm 



Jørgen Burchardt (suppleant). 
  

- og gruppen konstituerer sig på det førstkommende 
styrelsesmøde den 19. april. 
  

____________________________________________ 

Fagbogens Dag - LANDET RUNDT 

- tirsdag den 31. oktober 

  

Igen i år arrangerer den faglitterære gruppe Fagbogens Dag i 
samarbejde med biblioteker. Målet er at skabe regionale netværk 
mellem de mange fagforfattere, der bor rundt om i landet samt 
naturligvis at skabe opmærksomhed om faglitteraturens rolle. 

  

Planlægningen er i gang, og hvis du har kommentarer og ideer til 
fx indhold, oplægsholdere, biblioteker og meget andet, så giv lyd 
til styrelsen. Sig også til, hvis du gerne vil hjælpe til i forbindelse 
med afviklingen af selve dagen i netop dit område. 
  

I 2016 deltog flg. biblioteker i samarbejdet om dette 
landsdækkende initiativ i forhold til at skubbe på de faglitterære 
udgivelser, såvel analoge som digitale: 
  

Esbjerg, Helsingør, Kalundborg, Nakskov, Nykøbing F, Næstved, Samsø, Torup 
Bogby, Tårnby, Viborg og Aarhus. 
  
  

Disse biblioteker bliver igen i år tilbudt at deltage som 
samarbejdspartner. 
  

Hvis du har kendskab til et andet bibliotek eller gerne vil tilbyde 
din hjælp med at arrangere og afvikle Fagbogens Dag 2017, så 
send en hurtig mail til: 
  

birgit.rita.knudsen@outlook.dk og kaos@via.dk 
  



_____________________________ 

  

SCANDINAVIAN CENTER AARHUS

Skolemessen 2017 

- onsdag den 26. og torsdag den 27. april 
  

Besøg fagmessen for læremidler med dens mere end 150 
udstillere og 55 fordrag og events.  
  

Gratis adgang for alle og her er masser af nyheder og inspiration 
at hente for både skøn- og faglitterære forfattere samt 
illustratorer. Både analoge og digitale produktioner og samspillet 
mellem disse præsenteres - og ind imellem er der tid til 
afslapning i en af messecaféerne eller en gratis, 
FSC® certificeret bæredygtig postevand. 
  

Registrer dig her, print dit navneskilt og ta´det med til 
indgangen, hvor du får udleveret hanger og holder til dit 
adgangstegn. 
  

 
 

__________________________ 

  
  

REFORMATIONEN
  

Tro, magt og mennesker i forbindelse med 
reformationen 

Weekendkursus på Hald Hovedgård ved Viborg 

5. - 7. maj 2017 

I programmet kommer du bl.a. omkring flg.: 



·         Hvad førte frem til reformation? 

·         Bogtrykkerkunsten, der gjorde det muligt at 
sprede                 budskabet 

·         Forandringer, fordele og ulemper ved protestantismen 

·         Kvinders stilling efter reformationen 

·         Reformationen som erindringssted og i kunsten 

·         Viborg, Danmarks første protestantiske by. 
  

Kursus nr.: 17001 
 
Undervisere:  
Maria Helleberg, Carsten Bach Nielsen og 
Else Marie Wiberg Pedersen 

Sted:  
Hald Hovedgaard 
Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg 
 
Tid:  
5. maj, kl. 14:00 til 
7. maj 2017 kl. 13:15 

Max. antal deltagere: 25 

Deltagerpris 
Medlemmer: Gratis 
Associerede medlemmer:  
1750 kr. 
Ikke-medlemmer:  
3500  kr. 
Betalingsfrist: 20. april 2017 

Find her det samlede program 

Tilmelding inklusive en begrundet ansøgning 
sendes senest 20. april til: kursus@danskforfatterforening.dk 

Med en begrundet ansøgning forstås en kortere beskrivelse 



af dit professionelle virke, hvad du arbejder på lige nu, hvorfor  
netop dette kursus har din interesse, og hvad du regner med at  
få ud af kurset få ud af kurset. 
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