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Praktiske oplysninger

 y Alle aftener fra kl. 19.00 til 21.30

 y Sted: Kirkehuset ved Lemvig Kirke, Torvet 10

 y Der vil være et max deltagerantal på 40 

 y Pris: 50 kr. pr. aften

 y Tilmelding til Lemvig kirkekontor,

 telefon 97 82 07 86 eller på mail: lemvig.sogn@km.dk

 y Arrangører: Folkeuniversitetet, Lemvig Provsti, Lemvig og Heldum  

 Menighedsråd

 y Studiekredsen er tilrettelagt af: 

 Iben Tolstrup  Lars Ebbensgaard  Lisbeth Filtenborg  Kim Eriksen



    
Studiekreds om Astrid Lindgrens 
liv og forfatterskab

Et samarbejde mellem Lemvig provsti og 
Folkeuniversitetet i Lemvig kommune.

Som optakt til og som en del af studiekredsen ser 
man filmen ”Unge Astrid” i Biohuset mandag den 24. 
februar kl. 20.00. Distriktsforeningen viser filmen i 
forbindelse med en generalforsamling. Og har sagt 
god for, at studiekredsens deltagere får dette tilbud.

Øvrige aftener er henlagt til Kirkehuset i 
Lemvig på følgende onsdage:

Onsdag den 26. februar
Onsdag den 25. marts
Onsdag den 22. april
Onsdag den 6. maj

De enkelte studiekredsaftener 
– fra kl. 19.00 til kl. 21.30.

De enkelte afteners struktur
19.00 til 19.50: 
Velkomst, sang og introduktion til aftenens 
emne.
Et passende måltid
Bordtale / foredrag
Fordeling i grupper
20.00 til 20.50: Gruppedrøftelse
21.00 til 21.30: Godnat læsning

Emner for de enkelte aftener

1. aften – onsdag den 26. februar: 
Astrid og timeligheden
En første introduktion til Astrid Lindgrens 
fortælle-univers med særlig henblik på sam-
fundssyn og social indignation. (Emil fra Løn-
neberg)
Oplægsholder: Sognepræst Kim Eriksen

   
2. aften – onsdag den 25. marts: 
Astrid og friheden
En yderlige introduktion til Astrid Lindgrens fortæl-
leunivers på skuldrene af Selma Lagerlöf og  H.C. 
Andersen med særlig henblik på fantasien og 
frihedens rolle i forbindelse med opdragelse og 
dannelse. (Pippi Langstrømpe)
Oplægsholder: Sognepræst Lisbeth Filtenborg

3. aften – onsdag den 22. april: 
Astrid og evigheden
Om Astrid Lindgrens syn på evigheden. 
Hvordan er forholdet i Astrid Lindgrens uni-
vers mellem timeligheden og evigheden, og er 
forfatterskabet båret af en tro på et liv efter 
dette? (Brødrene Løvehjerte)
Oplægsholder: Tidl. rektor Lars Ebbensgaard

4. aften – onsdag den 6. maj: 
Astrid og Jesus
Er der en Kristus-lighed i forfatterskabets person-
galleri? Hvordan forholder fortællingerne sig til bi-
belens fortællinger og den kristne tro? Sidste aften 
samler trådene og ser forfatterskabet i et teologisk 
perspektiv. (Hele forfatterskabet)
Oplægsholder: Sognepræst Iben Tolstrup

Det har jeg 
aldrig prøvet 

før, så det klarer 
jeg helt sikkert!

Pippi Langstrømpe

” 


