
Læsegruppe
-Vil du være med i en læsegruppe?

Læsegruppe efterår 2020... 
Til alle jer, der har lyst til at deltage i en læsegruppe. 
Nu til september starter den efterhånden 2 år gamle gruppe på Guldhøj atter, 
såfremt coronaen og myndighederne giver tilladelse hertil. 
Vi arbejder helt uformelt med den læste bog, så der kræves ingen forudsæt-
ninger fraset læselyst.. 
Der er fastsat et maximum på 10 personer, så det er først til mølle!  
Ved tilmelding, husk at opgive navn, mobilnummer samt mail adresse...

Læsegruppen rent praktisk!
Det foregår rent praktisk sådan, at der i efteråret læses 3 bøger ( september, 
oktober og november) og i ”foråret” ( januar, februar, marts) atter 3 bøger... 
Undertegnede fremskaffer bøgerne, der så vil ligge klar til afhentning på Ringe 
Bibliotek, når I har modtaget klarmelding via SMS eller mail. Vi har månedens 
bog til læsning ca. 1 måned og herefter mødes vi til evaluering på Guldhøj. 
Hver enkelt afleverer bogen på biblioteket  - HUSK AT SCANNE BOGEN VED 
AFLEVERINGEN - ellers kvitteres med bøde! 
NB!- Meld venligst afbud -hvis I er forhindret i at deltage i evalueringsmøder... 
 
Med venlig hilsen og på gensyn 
Anne Guldholm Johansen

György Dragomän/ 
Den hvide konge

Marlene Ravn/ 
Mia

Jens Smærup Sørensen/ 
Mærkedage

- 3 spændende bøger, som vi skal læse...
-Læs anmelderser/ beskrivelser af bøgerne på vedlagte bilag...

Tilmelding 
Helst så hurtigt som muligt til 
Tlf/ SMS : 22500496 /  
Mail:  anneguldholmjohansen@gmail.com 

September Oktober November

 Evalueringsmøder... 
 
 Torsdag 24/9 kl. 13.30

 Torsdag 29/10 kl. 13.30

 Torsdag 26/11 kl. 13.30

 -på Guldhøj, lokale B4 
 Floravej 11, 5750 Ringe

30. juli 2020/ Læsegruppe efterår 2020



3 spændende bøger til efteråret 2020...

Drengen Djata fortæller med en blanding af uskyld, uvidenhed og sort humor om sit liv sammen 
med sin mor i årene efter at det rumænske politi uden lov og dom fængslede hans far.
'Den hvide konge' læste jeg hurtigt, mens den greb mig mere og mere om hjertet. Dels med 
dens utrolige vekslen og kreative sprog. Men også, fordi historien er så gribende.
Og jeg blev endnu engang forundret og forskrækket over, hvor voldsomt det rumænske regime 
har været. Og hvor voldsomt det har grebet ind i hvert eneste menneskes liv og dagligdag.
Vi følger Djata på 11 år , som bor alene sammen med sin mor. Faren er sendt i arbejdslejr ved 
Sortehavet, og ingen ved, om han kommer hjem igen. Djata fortæller nøgternt om en hverdag 
fyldt med vold og længsel efter faren. Og gennem ham får vi et indblik i den absurde rumænske 
hverdag, som den var under Ceausescu’s styre.
Sommetider ved man ikke, om man skal grine eller græde, men det er nok mest det sidste. For 
hold da op en grusomhed og afstumpethed, Djata udsættes for. Lussinger, mangel på mad og 
hykleriske voksne er der nok af.
Og trods alt det, så er der altid livet, som ikke kan kues. Derfor er bogen både barsk og livsbe-
kræftende på én og samme tid.
Vær dog opmærksom på, at der stort set ikke er nogen punktummer i bogen. Men efter et par 
sider bliver man vant til det, og bogen er ikke svær at læse.

György Dragomän/ Den hvide kongeSeptember 2020...

Marlene Ravn / MiaOktober 2020...

November 2020... Jens Smærup Sørensen / Mærkedage

En lille perle af en roman om livet på kanten af tilværelsen. Ny dansk litteratur, når det er bedst.
Malene Ravns lille roman byder på en stor læseoplevelse og er en af den slags romaner, man 
ikke kan lægge fra sig, når man først er startet. Det er en intens og dyster historie om barndom-
mens bagage, der trækker tråde til voksenlivet, om ansvar og livet på kanten af tilværelsen. 
Romanen har det hele: spænding, uhygge, kærlighed og socialrealisme af den hjertegribende 
slags. Det er ny dansk litteratur, når det er bedst.
Mia bor alene i sit barndomshjem på landet. Hun har et job, men foretrækker ensomheden 
med sine dyr som eneste selskab. Dyrlægen Malthe kommer forbi i ny og næ for at tilse Mias 
dyr men måske i lige så høj grad for at komme lidt tættere på Mia. En dag spørger han, om hun 
kan tage en tyr ind, som ellers skal aflives og pludselig har Mia en tyr gående ude på marken. 
Tyren kommer til at spille en afgørende rolle i det, der snart skal udvikle sig til et skæbnesvangert 
trekantsdrama.
Mias eneste relation er storesøsteren Seline, som hun siden barndommen har passet på. Mens 
Mia altid har foretrukket ensomheden og at krybe i skjul, har Seline brugt sit udseende og sin 
væremåde til at tiltrække mindre heldige eksistenser af det modsatte køn. To søstre, så forskellige 
af sind og alligevel tæt forbundne. 
Jeg er rystet og dybt berørt efter at have læst denne lille roman med meget på hjerte.  
Wow siger jeg bare!

En konfirmation, et sølvbryllup og en 60-års fødselsdag i landsbyen Staun i Nordjylland – over 70 år 
og tre store fester følger vi i denne indlevede hjemstavnsroman bondekulturens opløsning i den 
moderne verden.
De seneste dage har jeg fået en ny familie: Søren, Emma, Axel og alle de andre har levet i 
mig i en sådan grad, at jeg har drømt om dem om natten. Som forfatteren selv kommer de fra 
landsbyen Staun ved Limfjorden, og 4-5 generationer fra to overlappende gårdmandsslægter 
befolker bogen. 
Fortællingen springer frem og tilbage i tiden, men konstruktionen er suverænt bygget op omkring 
tre store fester, i 1934, 1967 og 2003. Her samles bogens personer, man møder dem i forskellige 
aldre og får indtryk af tidens forandringer. Samtidig er det naturligt at tænke tilbage og mindes, 
således at selve tiden bliver hovedperson i denne mosaik af menneskeskæbner.
Fortællingen består hovedsageligt af lange indre monologer, hvor den alvidende fortæller 
ubesværet bevæger sig fra den ene person til den anden. Også de ellers tavse – og dem er der 
en del af på de kanter – gives mæle på denne måde. Personerne beskrives ikke, men skrives 
frem. Der forekommer underfundig humor i bogen, når den viser afstanden mellem tankerne og 
så det, der til sidst kommer ud som replikker. Ubarmhjertigt afsløres alle former for selvfedme, som 
det hedder på nudansk – eller enhver skidtvigtig narrøv, som vi ville sige det på godt gammel-
dags jysk.
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