NYHEDSBREV AUGUST 2016
Italienske markedsdage
Thorvaldsens Museum
Romerkirken og de danske
Katolikker
Rom i litteraturen

Italiensk Marked
lørdag d. 13., 20. og 27. august 2016 kl. 10‐16.
Thorvaldsens Museums høstmarked lørdagene d. 13., 20. og 27. august en årlig tilbagevendende
begivenhed.
Romselskabets bestyrelse deltager med stor fornøjelse igen i år fra vores egen pavillon, med det
mest kulturelle indslag på markedspladsen blandt vin, pizzaer, is, tøj og kager. Bortset fra, at der
i øvrigt er gratis adgang til museet.
Vi besvarer spørgsmål om Rom og Romselskabets aktiviteter og vi sælger bøger – også mange
antikvariske “godbidder”!
Husk at du som medlem stadig kan få udleveret Årets Nytårshilsen: Piazza Navona, skrevet af
Carl Johan Elmquist og illustreret af Lene Andreassen.
Læs mere på http://www.thorvaldsensmuseum.dk/besoeg/nyt‐fra‐museet/italiensk‐marked‐
2016

Romerkirken og de danske Katolikker
Sankt Ansgars Kirke,
Den Katolske Domkirke, Bredgade 64, København K
Lørdag den 17. september kl. 11.00 ‐ 16.45

Peterskirken set fra Monte Sisto. Foto: Søren Rud

Romselskabet S.P.Q.R. inviterer til en temadag: ”Romerkirken og de danske katolikker” lørdag d.
17. september i den katolske domkirke i København.
Arrangementet er et samarbejde mellem Romselskabet og Sankt Ansgar Kirke og emnerne er
bl.a. pilgrimsrejser, jesuitterskoler, romerske helgener og Pave Frans.
Prisen er incl. frokost med et glas vin og vand samt kaffe og kage. Medlemspris 250,00 kr og
300,00 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling af beløbet på konto i Jyske Bank 7854 1361115,
husk navn/navne
Tilmeldingsfrist torsdag, d. 8. september. Der er begrænset antal pladser

PROGRAM
11.00 Velkomst ved sognepræst Daniel Nørgaard
11.10 Birgitte Bøggild Johannsen, redaktør ved Nationalmuseets værk, ”Danmarks

Kirker” Introduktion til Sankt Ansgars Kirke og til de ældste katolske
menigheder i Danmark efter Reformationen
12.00 Hold 1: Omvisning i kirken– v/Daniel Nørgaard
12.00 Hold 2: Omvisning i museet v/Ulla Elmquist, domsakristan og
menighedsrådsformand.
12.15 Hold 1 og Hold 2 bytter
12.30 Frokost i menighedshuset
13.15 Jørgen Johansen, journalist og forfatter

Vejen til Rom… om pilgrimsrejser
14.00 Per Kristian Madsen, direktør for Nationalmuseet, og seniorforsker ved
Nationalmuseet, Jette Arneborg

Romerske helgener i Danmark – og en dansk helgen i Rom
14.50 Kaffepause
15.15 Andreas Rude, mag.art og journalist

Katolske skoler i Danmark og en karakteristik af jesuiterskolerne og deres
pædagogik.
16.00 Thomas Harder, forfatter og journalist
Pave Frans: Roms biskop, statschef og kirkeoverhoved
16.45 Afslutning

Nonne i Peterskirken. Foto: Søren Rud

Temadag: Rom i litteraturen
Lørdag den 19. november kl. 10.00 ‐ 16.00
Gentofte Hovedbibliotek

Rom i litteraturen
En dag fuld af inspiration, oplæg, klassikere og med litteraturen om Rom som omdrejningspunkt.
Rom har været inspirationskilde for mange danske forfattere gennem århundreder, som en del
af deres litterære ”pilgrimstur”, og mange af deres værker er blevet klassikere, der stadig læses.
Temadagen: Rom i litteraturen demonstrerer at vore nutidige forfattere stadig henter
inspiration i den italienske hovedstad og pavernes Rom.

Gentofte Hovedbibliotek har i samarbejde med Romselskabet S.P.Q.R. sammensat en buket af
forfattere og rombøger, klassikere og moderne titler til inspiration for læsere og lånere!
Dagen bringer oplæg af forfatterne, omtale af klassikere og oplæsning af tekstuddrag, afbrudt af
frokost og kaffe‐kage pause.
10.00

Velkomst ved Borgmester Hans Toft

10.10

H.C. Andersens romerske dagbøger v/ Professor Jørn Lund

11.00

Jens Christian Grøndahl, forfatter: ”Mit indre Rom”

11.45

Frokost

12.45

Johannes V. Jensen, Tom Kristensen og Martin Andersen Nexøs Rom v/ forfatter &
fortæller Lise Lotte Frederiksen

13.30

Dan Turèll: ”Nytår i Rom” en genudgivelse v/ skuespiller Chili Turèll
Bogen sælges til favørpris på dagen

14.15

Nis Petersen: ”Sandalmagernes gade” ny version. Introduktion v/ forfatter,
oversætter og journalist Thomas Harder. Oplæsning af udvalgte episoder v/
skuespiller Chili Turèll
Bogen sælges til favørpris på dagen

15.00

Kaffe og kage

15.15

Maria Helleberg, forfatter: ”Valeria”, ”Mine romerske historier” og ”Vilde kvinder,
milde kvinder”

16.00

Afslutning v/ Mogens Bang, formand Romselskabet S.P.Q.R.

Pris for deltagelse incl. frokost og kaffe & kage: 225,00 kr. Prisen er eksklusiv drikkevarer til
frokosten.
Køb en billet på https://genbib.dk/arrangementer/litteratur/temadag‐rom‐i‐litteraturen
Bemærk: Det er først‐til‐mølle og de 120 pladser forventes hurtigt udsolgt.
Arrangeret i samarbejde mellem Gentofte Hovedbibliotek og Romselskabet S.P.Q.R.

