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TORSDAG 17. JANUAR KL. 19.00
TRUDE MARSTEIN
.
Lesesirkel kl. 18.10. Interesserte i å bli med i en lesesirkel møter kl. 18.10. Denne kvelden starter vi
med å opprette grupper for de medlemmer som ønsker å dele deres leseopplevelse med andre.
Trude Marstein (f. 1973) har skrevet romaner, essays og en barnebok. Hun debuterte
i 1998 med boka «Sterk sult, plutselig kvalme», en bok hun mottok Tarjei Vesaas’
debutantpris for.
Hun har bl.a. skrevet bøkene «Gjøre godt» (2006), «Ingenting å angre på» (2009),
«Hjem til meg (2012) og i 2018 aktuell med boken «Så mye hadde jeg».
Marstein skriver om de nære relasjoner mellom mennesker, og enkeltindividets gode
og dårlige egenskaper.
Trude Marstein har mottatt flere litterære priser for sitt forfatterskap, og hun har
oversatt alle danske Helle Helles romaner til norsk.
Foto: Rolf M Aagaard/Gyldendal

Inngang kr. 100,-. Du får mat eller drikke, samt et lodd på inngangsbilletten. Vi har alltid glutenfritt, laktoseog nøttefrie alternativer.

TIRSDAG 12. FEBRUAR KL. 19.00
HILDE HAGERUP
Hilde Hagerup (f. 1976) begynte tidlig å skrive. Allerede som 14- åring fikk hun
med en novelle i en antologi, og etter det har hun utgitt mange romaner. Hun er
kanskje mest kjent som ungdomsbokforfatter, og ungdomsbøkene hennes har fått
stor anerkjennelse og er gitt ut i mange land.
Hagerup skriver også for voksne, og i kveldens foredrag skal hun fortelle om den
siste boka sin, «Som hennes dager var», et portrett av Anne Karin Elstad. Boken
utkom høsten 2018.
Anne Karin Elstad og kanskje særlig bøkene hennes om «Folket på Innhaug» hadde
en stor leserskare, men forfatteren ble aldri helt anerkjent av det litterære Norge.

Inngang kr. 100,-. Du får mat eller drikke, samt et lodd på inngangsbilletten. Vi har alltid glutenfritt, laktoseog nøttefrie alternativer.

Gode bussforbindelser til og fra Inspiria flere ganger i timen http://ruter.no

MANDAG 11. MARS KL. 19.00 OG ÅRSMØTE KL. 18.00
JAN MEHLUM
Jan Mehlum (f. 1945) er både forfatter og sosiolog. I tillegg til å skrive egne bøker,
holder han også mange foredrag om krimsjangeren i inn- og utland.
I kveldens foredrag vil han si noe om kriminallitteratur ved hjelp av sin krimhelt og
seriefigur, advokat Sven Foyn. Foyn, advokaten fra Tønsberg, er helten i nesten alle
Mehlums bøker.
Temaene i bøkene er ofte basert på virkelige hendelser, men omformet til fiksjon.
Mehlum debuterte som med roman «Gyldne tider» i 1996. I 1998 fikk han
Rivertonprisen for «Kalde hender». Høsten 2018 kom «Hvit engel, svart natt».

Inngang kr. 100,-. Du får mat eller drikke, samt et lodd på inngangsbilletten. Vi har alltid glutenfritt, laktoseog nøttefrie alternativer.

MANDAG 1. APRIL KL. 19.00
ERIKA FATLAND
Erika Fatland (f. 1983) er sosialantropolog, forfatter og globetrotter. Hun debuterte i
2009 med barneboken «Foreldrekrigen». I 2012 utkom «Året uten sommer» om 22juli-tragedien, og i 2014 reiseskildringen «Sovjetistan».
«Grensen. En reise rundt Russland» 2017 er en reiseskildring, en historiebok og
Erika Fatlands møter med menneskene som bor ved grensen. Denne kvelden
forteller Fatland om reisen fra Pyongyang til Kirkenes.
Fatland er kåret, internasjonalt, til å være en av Europas ti mest interessante
samtidsforfattere. Bøkene hennes er oversatt til 14 språk.

Inngang kr. 100,-. Du får mat eller drikke, samt et lodd på inngangsbilletten. Vi har alltid glutenfritt, laktoseog nøttefrie alternativer.

Gode bussforbindelser til og fra Inspiria flere ganger i timen http://ruter.no

TIRSDAG 7. MAI KL. 19.00
MARIA KJOS FONN
Maria Kjos Fonn (f. 1990) debuterte i 2014 med novellesamlingen «Dette har jeg
aldri fortalt til noen».
Høsten 2018 gav hun ut den kritikerroste romanen «Kinderwhore». Om en rå
oppvekst med rus, overgrep og forsømmelse, men også om å bekjempe
skadevirkningene av seksuelle overgrep.
Fonn fortsetter arven etter bl.a. Herbjørg Wassmo.
Hun fikk flotte anmeldelser og temaet ble tatt opp i de flere aviser i løpet av høsten
2018.
Maria Kjos Fonn var også aktiv skribent i #me too debatten.

Inngang kr. 100,-. Du får mat eller drikke, samt et lodd på inngangsbilletten. Vi har alltid glutenfritt, laktoseog nøttefrie alternativer.

LITTERA-TUR LØRDAG 11. MAI
For årets Littera-tur velger vi nærområdet og skal til Halden – først til Rød Herregård og deretter Fredriksten
Festning.
Dagen starter med avreise fra Sarpsborg Busstorg kl. 09.30 med beregnet ankomst Rød Herregård kl. 10.00.
Omvisningen på Rød Herregård tar 1 ½ time, og vi kjører deretter til Fredriksten Festning. Her inntar vi
først en deilig lunsj på Restaurant Curtisen, drikke betales av den enkelte, og deretter er det omvisning på
Festningen. Vi beregner å være tilbake i Sarpsborg ca. kl. 16.00.
Påmelding innen 1. februar til Berit Garder på telefon 982 91 902
Pris: kr 600,00

Leseselskapet Borg
Leseselskapet Borg ble stiftet 15. april 1996 på Festiviteten på initiativ fra Sarpsborg kommune og Biblioteket. Målet
var å skape et litterært forum med vekt på kreativt litteraturengasjement og sosialt samvær ved blant annet å:
- invitere forfattere som forteller om sitt forfatterskap
- fokusere på foregangskvinner i litteratur og samfunnsliv
- danne studiesirkler og ev. andre lesegrupper
- skape kontakt mellom litteraturinteresserte kvinner for hyggelig samvær, idéutvikling og
felles inspirasjon.
- reise på littera-turer med allsidige litteratur- og kulturopplevelser på programmet
Vi har knyttet til oss kulturelle samarbeidspartnere for å kunne gi våre medlemmer et kulturtilbud med enda større
bredde. Målet er å by på noe lærerikt og engasjerende som samtidig er morsomt og kontaktskapende. Responsen blant
medlemmene har vært overveldende, og vi er i dag omkring 500 medlemmer. Årskontingenten er for tiden kr. 300,Lesing er for sjelen det mosjon er for kroppen!

Vennlig hilsen
styret i Leseselskapet Borg

HJEMMESIDEN VÅR: www.leseselskapetborg.no
Vil du vite mer om medlemskap, program e.l., sjekk vår hjemmeside,
ring eller skriv til en av oss:
Vigdis Borge, leder/forfattergruppe. Mob: 91577193, e-post: vigdis@sobbl.no
Sidsel Berger Kirkerød, sekretær/forfattergruppe. Mob: 41603614, e-post: kirkeroe@online.no
Wenche Kraggerud, medlemsskap/kasserer/forfattergruppe. Mob: 91806478, e-post: wenche.kraggerud@live.no
Merete Sobotta, webansvarlig/forfattergruppe Mob: 90938938, e-post: sobotta14@gmail.com
Anne Beth Gulland, forfattergruppe. Mob: 93626226, e-post: anne.beth.gulland@getmail.no
Ellinor Andreassen, turgruppe. Mob: 99205874, e-post: ellinor.andreassen@sarpsborg.com
Berit Garder, turgruppe. Mob: 98291902, e-post: beritgarder@gmail.com
Maria Stave, turgruppe. Mob: 90163272, e-post: maria.iss58@gmail.com
Hege Svendsen, turgruppe. Mob: 91197325, e-post: hege.svendsen@sarpsborg.com
Kari Vennesland, turgruppe. Mob: 95853065, e-post: kari.vennesland@adecco.no

Postadresse: Leseselskapet Borg, Postboks 260, 1702 SARPSBORG

Alle våre ordinære arrangementer er kun åpne for medlemmer og koster kr. 100,- ved inngang, med
mindre annet er opplyst. Kontant betaling eller med Vipps. Enkel servering eller drikke inngår i prisen.
Husk DITT NAVN ved innbetaling!!

