
 

   

 

Sidste nyt fra 

Litterært Folkemøde  
 
Skørping 14. juni 2022 
 

 

 

 

 

Tusind tak for opbakning og positive tilbagemeldinger  

I Herman Bang Selskabet har vi de seneste par år 

arbejdet med idéen om at arrangere et Litterært 

Folkemøde, der skulle sætte fokus på de klassiske 

forfattere. Det var dog med en vis nervøsitet, at vi 

for 14 dage siden udsendte invitationen til det første 

Litterære Folkemøde, der finder sted i Skørping i 

hjertet af Himmerland i weekenden 1. og 2. oktober. 

Heldigvis er vores idé blev fulgt op af mange 

positive tilkendegivelser. Vi har allerede modtaget 

tilmelding fra flere litterære selskaber, og vi har fået 

idéer til foredragsholdere, teater, film og musik.  

 

Følgende har pt. tilmeldt sig 

Litterært Folkemøde: 

Limfjordsegnens Litteratursamvirke 

Aksel Sandemose Selskabet 

Visegruppen Drachmanns Venner 

Jensen Museet - Johannes V. Jensen og Thit Jensen 

Kaj Munk Selskabet 

Aakjærselskabet 

Herman Bang Selskabet 

BOGBY9520 

Danske Digterruter  

 

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. Vi har talt med flere 

litterære selskaber, der planlægger deltagelse, og 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  

 

 
 

Invitation til fælles middag 
Som nævnt er idéen med Litterært Folkemøde også 

at skabe større kontakt mellem de mange litterære 

selskaber i Danmark og andre, der arbejder med 

formidling omkring de klassiske forfattere. Det er 

bl.a. på den baggrund, at vi som en del af 

folkemødet har etableret den store markedsplads. 



 

   

 
For yderligere at styrke båndene arrangerer vi lørdag 

aften 1. oktober en middag, hvor Herman Bang 

Selskabet gerne vil byde alle deltagere på hyggeligt 

samvær og et måltid mad på KulturStationen i 

Skørping. Flere informationer vedr. tilmelding 

udsendes i august. 

 

    
 

Honorar til medvirkende  
foredragsholdere og kunstnere 
Som nævnt i invitationen til folkemødet, som også 

vedhæftes denne mail, har Herman Bang Selskabet 

søgt og fået bevilliget midler, så vi har mulighed for 

at betale honorar til de medvirkende 

foredragsholdere, dokumentarfilmfolk, skuespillere, 

teatergrupper, musikere m.fl., der beskæftiger sig 

med de klassiske danske forfattere. Kontakt os 

derfor hurtigst muligt, hvis du eller det selskab, som 

du repræsenterer, har idéer til foredragsholdere og 

andre kunstnere. De økonomiske betyder også, at 

der er gratis adgang til folkemødet.  

 

 
 

Overnatning  
I og omkring stationsbyen Skørping er der rig 

mulighed for overnatning på både hotel, motel, kro, 

vandrehjem, bed & breakfast og airbnb. 

 

Comwell Rebild Bakker 

Tlf. 9839 1222 

www.comwell.com/hoteller/comwell-hotel-

rebildbakker 

Vi har aftalt specialpris for deltagere i Litterært 

Folkemøde, så husk at oplyse bookingkoden: 

6050767 ved bestilling. Gælder både enkelt- og 

dobbeltværelser inkl. morgenmad. 

Rebild Vandrerhjem 

Tlf. 9839 1340 

www.danhostel.dk/hostel/danhostel-rebild 

Vi har aftalt specialpris for deltagere i Litterært 

Folkemøde, så husk at oplyse bookingkoden: 

”Litterært Folkemøde” ved bestilling.  

 

Terndrup Kro 

Tlf. 2812 6628 

www.terndrupkro.dk 

 

Shell Motel 

Tlf. 9686 0860 

www.shellmotel.dk 

 

Motel Gavlhuset 

Tlf. 9865 4207 

www.gavlhuset.dk/motel 

 

Enggård Bed & Breakfast 

Tlf. 2258 9300 

www.rebildferie.dk 

 

Hvidehus Bed & Breakfast 

Tlf. 2222 7317 

https://www.bedandbreakfast-rebildbakker.dk 

 

Hødalen Bed & Breakfast 

Tlf. 9838 5249 

www.hoedalen.dk 

 

 
 

På gensyn 
Kontakt os endelig, hvis du 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 
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