
Inge Lise  
Hornemann    
Lørdag d. 1. september 

kl. 14 - 16

nge Lise Hornemann er opvokset på lan-

det i Vendsyssel. Har siden boet og arbej-

det forskellige steder i Danmark og på 

Grønland. Cand. phil. i teatervidenskab. 

Hun debuterede i 2001 med romanen 

DÆMNINGSTID – en roman i den psy-

kologisk-realistiske genre, som også har 

kendetegnet hendes efterfølgende vær-

ker. Hun fik tildelt Statens Kunstfonds 

3-årige arbejdslegat i 2008.

Inge Lise Hornemann fortæller om sin bog

Tæppefald

hvor hovedpersonen er en dybt engage-

ret skuespillerinde, som lever i en arbejd-

som stabil familie, der alligevel viser sig 

sårbar og bliver splittet, da den rammes 

af en ulykke. En velskrevet og tankevæk-

kende  historie, fordi det er noget, vi alle 

kan komme ud for.

Hans Peter 
Tams     

Lørdag d. 6. oktober 
kl. 14 - 16

Hans Peter Tams, som er uddannet meje-

rist fortæller om, at barndomserindringer 

kan være så belastende, at de fortrænges i 

årtier. I sin barndom måtte han med sin fa-

milie flygte op gennem det krigshærgede 

Tyskland til Sønderjylland. Hans oplevelser 

var så forfærdelige, at han først i de sene-

ste år har kunnet bryde fortrængningen og  

beskrive dem. Det er blevet til en bog

  Mindernes Dæmoner 

 som i brevform beskriver de forhold, som 

vi aldrig må glemme. 

Jens  
Gregersen     
Lørdag d. 3. november 

kl. 14 - 16

Jens Gregersen er naturelsker og har 

næsten hele sit liv beskæftiget sig med 

naturen specielt fuglene, som han har 

tegnet og beskrevet i flere bøger både 

om danske og arktiske egne. Han er 

uddannet reklametegner, men har nu 

i mange år været forfatter og billed-

kunstner. 

Jens Gregersen vil blandt andet fortæl-

le om sin seneste meget smukke og an-

melderroste bog

Den Jyske Hede  
– i urfuglens tid

Det er en bog om historien bag et tid-

ligere kulturlandskab med en særegen 

natur , som siden har ændret sig, sam-

tidig med at urfuglen er uddød. Forfat-

teren antyder muligheden for at skabe 

forhold, så urfuglen vender tilbage trods 

de nye betingelser, mennesket er skyld i.
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