KULTURAFTENER på JUNGSHOVED SKOLE, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø
FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ EFTERÅR 2020
Begge aftener er afhængige af at gymnastiksalen på skolen må bruges (med 2 meters afstand).

Filmaften tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 18:50 hvor filminstruktøren
Katrin Ottarsdottir og Hugin Eide viser deres film ”Manden der fik lov at gå”
MANDEN DER FIK LOV AT GÅ er en sørgmunter fortælling om
en ældre ægtemand der en skønne dag finder ud af at han vil
forlade sin kone til fordel for den meget yngre Maria. Hans
kone tager det med stoisk ro. Hun er hverken vred eller
ulykkelig, men synes han skal have lov til at løbe hornene af sig.
Hun er overbevist om at han snart vil komme til fornuft og
vende tilbage til 'lillemor'. Det gør han også, men ikke just på
den måde, hun havde forestillet sig...

Filmen vises ved mindst 15 deltagere: maks 22. Betales på forhånd på kontonr:
9570 0011771858 (husk navn). Tilmelding senest 12. okt. til dinesen@privat.dk 5599 9146
Pris: NORDEN medlemmer 50kr, gæster 60kr. Tag selv forfriskning/håndsprit med.

Skumringstime mandag den 9. nov. 2020 kl. 18:50 hvor pens. lektor Anna Sofie
Hansen kommer gerne igen for at læse op af og fortælle om årets tekst AR af AUDUR AVA
ÓLAVSDÓTTIR, som vandt Nordisk Råds litteraturpris i 2018
Den midaldrende islænding, Jónas Ebeneser er fyldt af opgivelse,
tungsind og tappet for livsgnist. I romanens begyndelse forlader han sine
tre Gudrun'er på Island og rejser til et krigshærget land med et ærinde.
Han vil afslutte sit liv. "Ar" af Auður Ava Ólafsdóttir er en socialrealistisk
roman med satiriske undertoner. Sproget er lavmælt og humoren er
lunefuld. Taktvis fyldes teksten med citater og lyriske sekvenser som
indleder kapitelinddelingen. Romanen drejer sig i høj grad om individet i
menneskehavet, og er en beretning om hvordan den indre og ydre
verden kan falde sammen og genopbygges igen.

Vi byder også velkommen til Diana Sigurdardóttir, som læser lidt af teksten på islandsk for at vi kan høre
det smukke islandske sprog.
Kom og være med i verdens største højtlæsnings projekt, når der i over 2000 tilmeldte biblioteker og andre
samlingssteder over hele NORDEN, fra Baltikum i øst til Grønland i vest, læses op af samme tekst kl.19:00
lokal tid, i stearinlysets skær, som en fin indledning til de voksnes Nordisk Biblioteks Uge også i 2020
ALLE ER VELKOMNE TIL BEGGE AFTENER Pris: NORDEN medlemmer 40kr gæster 50kr

Betales på forhånd på kontonr: 9570 0011771858 (husk navn).
Tilmelding (max 22) til dinesen@privat.dk 5599 9146 senest 6.nov. Tag forfriskning/håndsprit med.

Kun for NORDEN Præstø medlemmer:
Foreningen Norden Præstø holder generalforsamling i spejderhytten på Lindevej
bag biblioteket, torsdag den 17. september kl 19:00.
Evt. forslag der ønskes behandlet til G.F.en skal være i bestyrelsens hænder senest 8 dage før.

Tag selv kaffe/te/kage og håndsprit med. Der er ingen forplejning.
Tilmelding senest man den 14. sept til dinesen@privat.dk 5599 9146 mht. plads

Filmeftermiddag tors. den 12. november kl 15:00
på Gøngegård, Smidstrupvej 24, 4720 Præstø.
Kun for medlemmer. Deltager vælger en film.
Vi kan være 8 med 1,5 meters afstand.
Tilmelding snarest (hvis der skal laves to hold.)
Senest den 10.Nov. Til dinesen@privat.dk 5599 9146
Pris: 40kr. Betales på forhånd (husk navn) på kontonr: 9570 0011771858

Tors. den 3. dec. 2020 kl. 19.00 Julehyggeaften Kun for medlemmer.
h

Hos Tove og Poul Hjorth, Mågevej 11, 4720 Præstø, nyder vi den traditionelle, varme gløgg og
hører julesange og salmer fra NORDEN og England. Vi glæder os til Toves julehistorie.
Gløgg, kaffe/te med julehjemmebag. Tag håndsprit med. Pris for en stemningsfuld aften: 40Kr a
Betales på forhånd på kontonr: 9570 0011771858 (husk navn).
Tilmelding senest man. den 30. november til tove.hjorth@mail.tele.dk; Tlf. 5599 0262

