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Sol, sommer og Litterært 
Folkemøde på vej … 

Først tusind tak for de mange positive 

tilkendegivelser vi i Herman Bang Selskabet har 

modtaget siden udsendelsen af invitationen til 

Litterært Folkemøde. Fra alle dele af landet 

strømmer det ind med tilmeldinger og ikke mindst 

forslag til spændende foredrag, teater, musik, film 

m.m. Nedenfor er en liste over tilmeldte litterære 

selskaber m.v. til Litterært Folkemøde 1. og 2. 

oktober, men vi er i kontakt med endnu flere, der 

stadig overvejer deres deltagelse. Vi glæder os 

utrolig meget til at byde jer alle hjerteligt 

velkommen til Skørping, og vi ser frem til, at vi 

samler alle gode kræfter og i fællesskab sætter fokus 

på de mange fantastiske klassiske forfattere. Støvet 

og kedeligt bliver det med sikkerhed ikke, når vi 

kigger på de mange forslag til foredrag m.v., som 

allerede er en del af programmet. Det er i stor 

udtrækning lykkedes at hive de klassiske forfattere 

op i et nutidigt lys.                

 

 

Følgende har pt. tilmeldt sig  

Litterært Folkemøde 1.-2. oktober: 
 

Aksel Sandemose Selskabet  

Blicher-selskabet 

BOGBY9520  

BOGBY8870 – Mads Nielsen  

Danske Digterruter  

Drachmann-klubben 

H. C. Andersen Samfundet - København 

H. C. Andersen Centret - SDU 

Herman Bang Selskabet 

Jensen Museet - Johannes V. Jensen og Thit Jensen 

J. P. Jacobsen Selskabet 

Kaj Munk Selskabet 

Karin Michaelis Selskabet 

Kunstnergruppen ”Børsterne”  

Limfjordsegnens Litteratursamvirke 

Martin Andersen Nexøs Mindestuer 

Martin Andersen Nexø fonden 

Modersmåls Selskabet 

Pontoppidan Selskabet 

Skørping Marionetteater 

Visegruppen Drachmanns Venner 

Aakjærselskabet 



 

   

 

Tilmelding stadig mulig  
Vi håber naturligvis at kunne byde mange flere 

velkommen til en forrygende litterær weekend, hvor 

der ikke kun er mulighed for at møde det brede 

publikum, men også rig mulighed for gensidig 

sparring og inspiration. Har du spørgsmål vedr. 

arrangementet, så kontakt os venligst: 

 

Birgit Møller Sørensen  tlf. 4041 5530 

Poul Flou Pedersen  tlf. 9988 7743 

Henrik Bugge Mortensen  tlf. 2011 6158 

eller send en mail til: mail@forlagetrebild.dk / 

mail@hermanbangselskabet.dk 

 

 
 

 
Skørping Station ligger lige overfor KulturStationen og Kinorevuen, 
hvor Litterært Folkemøde foregår 1. og 2. oktober 2022. 

Hvornår kommer programmet? 
I slutningen af juli begynder vi at sammensætte det 

endelig program ud fra alle de indkomne forslag. Vi 

arbejder med fire scener og den litterære 

markedsplads, så der er plads til en del, men vi kan 

også allerede se, at der hurtigt bliver fyldt op, hvilket 

kun er positivt.  

 

Det færdige program, som vi udsender til hele 

landet via bibliotekerne, forventer vi ligger færdigt i 

sidste halvdel af august.   

 

 
    

Foreløbig samarbejdsaftale 
Til alle der allerede har tilmeldt sig som deltagere i 

Litterært Folkemøde er der udsendt en foreløbig 

samarbejdsaftale, som vi beder alle om at udfylde og 

returnere hurtigst muligt. For at vi kan lave 

programmet er det vigtigt, at vi får en god 

beskrivelse af foredrag og øvrige arrangementer.  

 

HUSK endelig at vedhæfte billedmateriale i 

trykkvalitet (min. 1 MB) og meget gerne jeres 

logoer. Vi vil senere udsende en endelig aftale med 

præcise oplysninger om tid, hvilken scene osv. 

 

Den foreløbige samarbejdsaftale vedhæftes også 

sammen med dette nyhedsbrev.   

 

 
 

Holdet bag det Litterære Folkemøde  
 

Vi er en større gruppe, der i disse måneder arbejder 

intenst på at få alt til at klappe omkring Litterært 

Folkemøde. Holdet består af:  

 

Elsebeth Møller 

Birgit Møller Sørensen  

Poul Flou Pedersen 

Pia Grandjean Odderskov 

Bent Dupont 

Runa Lauritzen  

Henrik Bugge Mortensen 

 

Og hertil kommer en hær af frivillige, der står parat 

som hjælpere, når folkemødet løber af stablen 1. og 

2. oktober.   

 

 
 

På godt gensyn og god sommer 

 
Kontakt os endelig, hvis du/I har spørgsmål til 

nyhedsbrevet eller til invitationen til Litterært 

Folkemøde.    

 

De bedste hilsener på vegne af Herman Bang 

Selskabet og Litterært Folkemøde. 

 

Henrik Bugge Mortensen 

         


