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NYHEDSBREV - Februar 2019 

  

  

 DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE 

  

  

  

 
  

  



  

  
   

  
Det traditionsrige Hald-møde finder sted den 8.-9.marts. Medlemmer af F-gruppen kan søge optagelse 

ved at udfylde tilmeldingsblanketten herunder. 

  
Det er gratis for medlemmerne at deltage, dog skal man selv betale rejseudgifterne. Senest tilmelding: 

28.2. 

  
I tilfælde af flere tilmeldingerne, end der er plads til, vil vi prioritere medlemmer, der endnu ikke har 

været til et møde på Hald arrangeret af F-gruppen. 

  
Mødets formål er, at deltagerne udvekslede ideer og sparrer hinanden i aktuelle bogprojekter. Hertil har 

vi inviteret bl.a. Johannes Fibiger, erfaren fagbogsforfatter, til at fortælle om arbejdet med den gode 

fagbog. 

  
Kursusarrangørerne 
Anne Hedeager    Birgit Knudsen    Henrik Poulsen 

  

 

TILMELDING 

  
Navn: 
e-mail: 

  
Har du tidligere deltaget i et arrangement på Hald Hovedgård arrangeret af F-Styrelsen i Dansk 

Forfatterforening? 

 
Ja – hvornår: 
Nej: 

 
Er du i gang med et manuskript og/eller bogprojekt, som du gerne vil dele med deltagerne? 
Fagområde - emne: 

  
Tilmeldingen sendes til: henrik@henrikpoulsen.com senest den 28.februar. 

  
Kurset arrangeres af: F-Styrelsen under Dansk Forfatterforening. 

 

Selve seminaret er gratis, men deltagerne betaler selv transportomkostninger. 

  
Deltagerne indkvarteres på Hald Hovedgård eller det nærliggende Hotel Egeskolen, B&B. 

  

  
  



 
  

  

  

  

  
FYRAFTENSMØDE OM DINE PENGE 

  

MØD TEAMET BAG BIBLIOTEKSAFGIFTEN 

- få mere at vide om dine muligheder 

  

 
  

  

MØD TEAMET BAG BIBLIOTEKSPENGENE 

  
Tid: mandag den 13. maj 2019, kl. 16.00 – 18.00 

  
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401-København K 

  
Målgruppe: Alle interesserede, både medlemmer af Dansk Forfatterforening/samtlige grupper og ikke-

medlemmer. 

  



Forhåndstilmelding: Send gerne er tilkendegivelse om deltagelse  

senest den 1. maj 2019 til: 

Kaare Øster, kaos@kaareoester.dk - (skriv i ”Emnefelt”: bibliotekspenge) 

  
Gratis adgang for alle. 

  
Arrangør: Dansk Forfatterforening i et samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. 

  

  

  

PROGRAM 

Hvad har du glæde af at vide om Bibliotekspengene? 

 
Bibliotekspengene/Biblioteksafgiften for 2019 bliver udbetalt den 12. april 2019, og er du tilmeldt 

ordningen kan du på dette møde få mere styr på en række vigtige spørgsmål om muligheder for at få del 

i afgiften. 

  
Mød teamet fra Slots- og Kulturstyrelsen, der står bag bibliotekspengene. Teamet gennemgår en række 

interessante og væsentlige elementer i denne kulturstøtteordning – og de berører i løbet af mødet 

punkter som disse: 

  
Kontrol af din titelliste 
Husk at kontrollere titellisten inden for de otte uger efter udbetaling dvs. senest 7. juni 2019. 
Er alle titler med? Har Kulturstyrelsen fundet alle dine titler. 

Flere oversættere/illustratorer med samme navn kommer ikke automatisk med, da der kan være 

navnesammenfald. 
Har titlen fået en litteraturtype, f.eks. skønlitteratur? 

  
Dokumentation 
Hvornår skal jeg indsende dokumentation? 
Ghostwriter 
Titelblad, kolofon mv. 

  
Illustratorer i bøger 

Illustratorer kommer ikke automatisk med, hvis de ikke er nævnt på bibliotek.dk 
Illustratorer skal huske at sende dokumentation, hvis de ikke er nævnt på bibliotek.dk 
Illustratorer skal sende dokumentation for bidrag med illustrationer til en dansk oversættelse. 
Reglen om mindre illustrationsbidrag. 
Omslag kan tælles med, hvis man også har illustrationer i bogen. 

  

  
Biblioteker og indberetning 
Pligtaflevering. 
Regler om indberetning af titler fra folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læringscentre og 

bibliotekernes digitale udlånstjenester. 

  
Efterlevende til en tilmeldt før 2003 

Efterlevende skal huske at tilmelde sig biblioteksafgiften senest 1. februar til udbetaling samme år. 

  



Pointværdi og beregning 
Sådan udregnes biblioteksafgiften. 

  
Her kan du lovgrundlaget for dine bibliotekspenge. 

  

  

  

 
  

  

  

  
SIDSTE UDKALD 

FORFATTER TIL DIGITALE LÆREBØGER 

– hvad er incitamenter i samarbejder med lærebogsforlag om (især) digitale 

læremidler? 

  

  
Gå-hjem-møde i Læremiddelgruppen 

  
Tid: tirsdag den 5. marts 2019, kl. 16.30-18.00 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196499


Sted: Strandgade 6, København 

  
PROGRAM 
Anette Sønderup, forfatter til bl.a. serien Prisma til fysik og kemi-undervisning i folkeskolen lægger ud 

med et diskussionsoplæg om: 

  
Incitamenter til at være læremiddelforfatter på grundskoleniveau, set ud fra forskellige vinkler. 

  

  
Lars Juul Jensen, sekretariatschef i Brancheforeningen for Undervisningsmidler, BFU, vil på baggrund 

af egne erfaringer som tidligere forlagsdirektør for det digitale lærebogsforlag ConDidact, og fra sit 

branchekendskab tale om: 

  
Incitamenter og samarbejdsmodeller mellem lærebogsforfattere og forlag. 

  

  

  
ILLUSTRATIONER - FORTÆLLINGER - også for fagforfattere 

  

BILLEDFORTÆLLINGER PÅ HALD  
Årets Hald-kursus er for folk, der har erfaringer med eller har lyst til at påbegynde et illustrator-

forfattersamarbejde. Se mere HER. 

 
Kursus nr.: 19001 Underviser(e): Forfatter Camilla Hübbe og illustrator Rasmus Meisler / 

 
Sted: Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, 8800 ViborgDato: 15. marts 2019 14:00 - 17. marts 2019 

13:15 

  
NB! Kurset begynder klokken 14 fredag d. 15. marts og slutter efter frokost søndag d. 17. marts ved 13-

tiden. 

  

 
  
DELTAGELSE 
Primært for: De faglitterære, Illustratorer, BU-gruppen, Lyrikere, De skønlitteræreMaks. Antal: 20 

personer. 

  
GEBYR 
Medlemmer: Gratis. 

Associerede medlemmer: 1750 kr. Ikke-medlemmer: 3500 kr.Betalingsfrist: 13. februar 2019 

  
TILMELDING 

https://www.alinea.dk/system/ny-prisma
http://www.bfu.dk/
https://danskforfatterforening.dk/events/billedfortaellinger-paa-hald/


Senest den: 13. februar 2019 

  
Tilmelding med begrundet ansøgning til vores kursussekretær på kursus@danskforfatterforening.dk 

  

 
  

  

  
NY FORMAND FOR INTERESSEGRUPPEN 

  

LÆREMIDDELGRUPPEN HAR FÅET NY FORMAND 

  

Henrik Poulsen har pr. 1.januar 2019 overtaget formandskabet i Læremiddelgruppen efter Lotte 

Rienecker. Henrik vil fortsætte arbejdet med at sikre lærebogens og lærebogsforfatterens fremtid i 

en digital tidsalder, der med stigende monopolisering og ensartethed truer den gode lærebog. 

Tilbuddet med fyraftensmøder vil fortsætte med temaer, som medlemmerne er med til at beslutte. 

  

Medlemmer i den faglitterære gruppe, der skriver lærebøger og undervisningsmaterialer og som 

endnu ikke er med i Læremiddelgruppen, opfordres hermed til at tilmelde sig denne vigtige 

interessegruppe. 

  

  
LÆSELYST OVER HELE LANDET 

  

HVEM ER DANMARK 

  



 
  
Dansk Forfatterforening har med økonomisk støtte fra Nordea-Fonden netop sat et kæmpe læseprojekt i 

gang - landet over. Her er involveret både skøn- og faglitterære forfattere. 

  
Der har været meget stor interesse for at deltage i dette projekt - og 20 udvalgte forfattere tager i løbet 

af 2019 ud til hver sin by på Danmarkskortet. 

  

https://www.hvemerdanmark.dk/forfattere/
https://www.hvemerdanmark.dk/byer/


 
  
Forfatteren oplever byen og skriver herudfra nye fortællinger. Fortællingerne skal være 

omdrejningspunkt for en række lokale initiativer som Lokalavisen, gæst på bibliotek, skole og i 

læsegrupper. Og DR producerer podcasts ... 

 
Se selv meget mere på  hvemerdanmark.dk 

  

  

  
INVITATION 

100 og 125 ÅRS JUBILÆUM 

  
Reception og Jubilæumsmiddag d. 10. april 2019 
Invitation til ordinære medlemmer af Dansk Forfatterforening 

 
Kære medlem 

 

I 2019 har vi to store begivenheder at fejre, nemlig 100-året for den første nordiske forfatterkongres og 

Dansk Forfatterforenings eget 125-års jubilæum. Vi vil gerne invitere dig med til festlighederne! 

  

For at fejre 100-året for den første nordiske forfatterkongres indbyder vi til festlig reception på 

Nordatlantens Brygge onsdag d. 10. april fra 17-19:15. 

 

Receptionen afholdes i samarbejde med Nordatlantens Brygge, og er åben for alle. Tilmelding er dog 

nødvendig inden d. 10. marts, og sendes til medlemsservice@danskforfatterforening.dk 

 

Læs mere om receptionen her:https://danskforfatterforening.dk/events/nordisk-reception-paa-

nordatlantens-brygge/ 

  

Efterfølgende holder vi jubilæumsmiddag på The Standard for at fejre, at Dansk Forfatterforening 

fylder 125 år.  For at deltage i middagen skal du købe en billet inden 26. februar. 

 

Et begrænset antal billetter er udstedt til arrangementet. 

https://www.hvemerdanmark.dk/
https://danskforfatterforening-dk.tracking.mailmailmail.net/?track=XX1&type=XXwl&M=XX33658619&N=XX63269&L=XX244509&F=H&encoded=XX1&utm_content=XX33658619
https://danskforfatterforening-dk.tracking.mailmailmail.net/?track=XX1&type=XXwl&M=XX33658619&N=XX63269&L=XX244509&F=H&encoded=XX1&utm_content=XX33658619


  
Prisen er 250 kr. pr. person, og der kan kun købes én billet pr. deltager. Arrangementet er kun 

for ordinære medlemmer af Dansk Forfatterforening. 

 

Læs mere om arrangementet og hvordan du køber en billet, 

her: https://danskforfatterforening.dk/events/dansk-forfatterforening-125-aar-jubilaeumsmiddag/ 

 

Vi gør opmærksom på, at billetkøbet er bindende, og at deltagelse til middagen kun kan ske ved 

fremvisning af gyldig billet. Billetter refunderes ikke. 

  

Deltagere, der bor uden for hovedstadsområdet, kan få refunderet billigst mulige transport fratrukket 75 

kr. – dette gælder også medlemmer, der kun deltager i ét af de to arrangementer. For at få refunderet 

transportomkostninger sendes kopi af tog el. busbillet/betaling samt kontooplysninger til 

medlemsservice@danskforfatterforening.dk umiddelbart efter arrangementet. 

  
Arrangementet støttes af Kulturfonden for Danmark og Finland, Autorkontoen, Nordatlantens Brygge, Nordisk Forfatter- og Oversætterråd 

(NFOR) samt Dansk Forfatterforening. 
  

  

  

  

MÅNEDENS FAGFORFATTER 

  

  Grit Niklasson 

- Jeg bilder mig ind, at mine bøger opfylder et behov hver især, fordi jeg kun skriver og redigerer 

faglitterære bøger, når jeg registrerer et ’hul’ – og de bliver målrettet præcist til dem, jeg skriver til. 

  
Sådan fortæller denne måneds fagforfatter, Grit Niklasson, denne måneds fagforfatter. Læs hele 

historien på hjemmesiden. 

https://danskforfatterforening-dk.tracking.mailmailmail.net/?track=XX1&type=XXwl&M=XX33658619&N=XX63269&L=XX244514&F=H&encoded=XX1&utm_content=XX33658619
https://danskforfatterforening.dk/f-gruppen/2019/02/03/maanedens-fagforfatter-grit-niklasson/


  

  

  

  

MØD OP TIL ÅRSMØDET 

- hvis du bor udenfor hovedstadsområdet kan du få refunderet dine rejseudgifter 

  

DET FAGLITTERÆRE ÅRSMØDE 2019 

  
Tid: Fredag 5. april 2018 kl. 16 (åbent fra kl. 15) 

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K. 

  

  
DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Beretning fra styrelsen 

4. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige      opgaver 
5. Forelæggelse af regnskab 
6. Budget og kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 

  
Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før årsmødets afholdelse. 

Se i øvrigt vedtægter på foreningens hjemmeside under F-gruppen. 

  
Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15. 

 

På valg er: Tre medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. 

 

Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få en snak med os og hils på gode 

kolleger, gamle og nye. 

  
Årsmødet rundes af med spisning.  Tilmelding til formanden påegholm@egholm.nu inden fredag den 

22. marts 2019. 

  
Rejseudgifter til Årsmødet udenfor hovedstadsområdet refunderes. 
  

  

 DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE 

  

  

  



  

  

  

HUSK OGSÅ ... 
  
Danmarks Læringsfestival 13. - 14. marts, København HER 

  
Big Bang Årets science konference og messe 2.-3. april, Odense HER 

  
Skolemessen,10. - 11. april, Aarhus HER 
 
  

  

  

  

  

  

  
   

  

 

  

  

  

  

  

  
   

 

http://danmarkslaeringsfestival.dk/
https://bigbangkonferencen.dk/
http://www.skolemessen.dk/

