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Tro, Håb & Kærlighed
Med disse tre stærke ord byder Furesø 
Biblioteker og Galaksen for syvende gang 
velkommen til festivalen Lun på Ord. 
Trods hele tre udsættelser af festivalen har 
ordene på ingen måde mistet mening, omend 
de er blevet sat på en hård prøve for mange 
mennesker.
Vi har brug for at tro på det gode eller på 
noget større. Med troen følger også et håb 
om at forandre nutiden, og sidst men ikke 
mindst har vi brug for kærlighed – i al dens 
mangfoldighed. I forfatternes fortællinger om 
godt og ondt, om verden og hverdagen og om 
liv i det hele taget, ser vi værdierne fortolket.
Tredje gang ER lykkens gang. Vi glæder os til 
at ses til to dage med ordfest, fællesskab og 
kreativitet for alle aldre.
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fredag kl. 14.15 i Salen
6

fredag kl. 14.45 i Salen
7

Merete Pryds Helle
Med romanerne “Folkets skønhed” og efter-
følgeren “Vi kunne alt” skrev den erfarne 
forfatter sig direkte ind i læsernes hjerter, og 
det gik for alvor op for lokale læsere, at lige 
netop her i Værløse har Merete Pryds Helle 
sin rod. På tidligere festivaler har I kunnet 
høre hende fortælle om de to bøger, og vi kan 
glæde læserne med, at der er en tredje del 
på vej, som dog først udkommer senere på 
året. Mens vi venter på den, er vi derfor stolte 
over, at vores lokale forfatter har sagt ja til at 
holde festivalens åbningstale med inspiration 
i temaet Tro, Håb & Kærlighed.
 
 

Karima Bouylud
I sin debutroman ”I kærlighedens navn” viser 
Karima Bouylud at kærligheden har mange 
former. Bouylud er født i Danmark 
af marokkanske forældre, og romanen ud-
springer af Bouyluds eget liv. Den handler 
om tre generationer af marrokansk-danske 
kvinder, om deres mor-datterforhold og om de 
kultursammenstød, der opstår, når man vokser 
op i en blandingskultur. Hør mere om den 
stærke fortælling om både kærlighed og svigt, 
men også om tro og håb på at leve det liv, 
man gerne vil.
Karima Bouylud interviewes af museums- 
og arkivchef for Immigrantmuseet i Furesø 
Cathrine Kyø Hermansen. 



fredag kl. 15.45 i Voksenudlånet
8

fredag kl. 16.45 i Salen
9

Anna Grue
Med kærlighed til krimigenren vil krimifor-
fatter Anna Grue tage os med ind i hovedet 
på den pensionerede lægesekretær Anne-Maj 
Mortensen, der ikke kan lade være med at 
efterforske mistænkelige mord. Anna Grue er 
kendt for den meget læste krimiserie om den 
skaldede privatdetektiv Dan Sommerdahl, men 
nu skriver Grue på hyggekrimiserien med den 
meget bestemte, lune og selvbestaltede efter- 
forsker, der elsker bøger. Og læserne elsker 
Grues bøger. 
Anna Grue interviewes af tidligere bibliotekar på 
Furesø Biblioteker Jette Landberg. 

  

Josefine Klougart 
’Alt dette kunne du få’ er en stærk roman om 
det at være en familie, om alle barndommens 
erindringer og om hvor hurtigt en familie kan 
forandres. Særligt moderens rolle i familien 
fremhæves. Fortællingen går hånd i hånd 
med lyriske beskrivelser af naturen, hvor 
Klougart skriver sig ind i en tanke om, at der 
noget større end en selv. Nogle gange føler 
man sig som en del af en større sammenhængs-
kraft, hvor alt giver mening og andre gange slet 
ikke. 
Klougart interviewes af provst Rebecca Rudd.



fredag kl. 17.45 i Salen
10

fredag kl. 19.30 iSalen
7

fredag kl. 19.30 i Salen
11

Præsten, Pianisten og Popsangerinden
Fredag aften byder på fællessang sammen 
med et trekløver bestående af præst Jens 
Biegel Fogh og to professionelle musikere 
pianist Nicolai Wendelboe og sangerinde 
Gitte Degn.  
Vi skal synge nye og ældre popsange, der hver 
især inspirerer til kloge præsteord, som på 
fornem vis binder sløjfer om festivalens tema 
Tro, Håb & Kærlighed. 
Jens, Nicolai og Gitte er kendte for deres meget populære 
fællessangsgudstjenester i Natkirken på Strøget, hvor de 
frem til 2021 har trukket mange tusinde mennesker til 
fællessang og prædiken. 

En beatfortælling
Oplev en livekoncert, der får hjertet til at slå 
og fødderne til at trippe med. 
Marianne van Toornburgs sange spinder sig 
musikalsk og med et glimt i øjet rundt om 
Susan Ørums selvbiografiske røverfortælling 
“Pingvinreglementet”, så alt hænger sammen, 
forstærker hinanden og går op i en højere 
enhed. 

Glæd dig til moderne storytelling, råt for 
usødet om det vigtige i livet, tilsat et lille drys 
tro, håb og kærlighed. Ud over de to kvinder er 
Johnny Stage med på scenen.
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lørdag kl. 10.00 i Caféen
12

lørdag kl. 10.30 i Voksenudlånet
1313

Trine Andersen
Få lidt kærlighed ind med morgenkaffen, når 
den lokale forfatter Trine Andersen fortæller om 
sin nye novellesamling “Fire fortællinger om 
kærlighed”. Historierne foregår i en verden, der 
er i opbrud, udløst af klimaforandringer, hvor 
det overordnede tema er kærlighed i mange 
afskygninger; kærlighed i sin romantiske form, 
som omsorg, som håb. 
Trine Andersen er cand.phil. i litteraturviden-
skab og debuterede med noveller i 1995 og 
har siden skrevet flere noveller, lyrik og romaner, 
bl.a. den anmelderroste “Den røde jord i Mzuzu”. 

Lotte Kaa Andersen
debuterede med det Hellerupske univers i 
“Hambros Allé 7-9-13”, hvor dyre villaer og 
polerede overflader dækker over alverdens 
ridser og skår i glæden. Med romanen “Den 
inderste kerne” går Kaa Andersen et spadestik 
dybere og giver en stemme til den oversete 
kvindelige seismolog Inge Lehmann, der 
opdagede, at jorden havde en fast kerne. 
Lehmann går også på opdagelse i sin egen 
kerne, og det er gribende læsning om troen 
på sig selv og kampen for anerkendelse i en 
mandsdomineret forskningsverden.
Lotte Kaa Andersen interviewes af den 
lokale forfatter Helle Vincentz.



lørdag kl. 10.30 i voksenudlånet
12

lørdag kl. 11.30 i Voksenudlånet
14

lørdag kl. 12.30 i Salen
15

Jesper Stein
At kærligheden er en vanskelig størrelse, 
skildres hudløst og besættende i Steins selv-
biografiske “Rampen”, som blev hædret med 
Læsernes Bogpris 2021. I erindringens spejl 
betragter han forældrenes ulykkelige og bitre 
skilsmisse og forsøger at forstå deres liv og 
skæbne. Dermed kan han nærme sig en for-
soning - også med sit eget livs fejltagelser. 
Men først og sidst er det en kompleks og rørende 
kærlighedserklæring til forældrene og til den 
glæde ved litteratur, han lærte af sin far 
Finn Stein Larsen.
Jesper Stein er i samtale med Tonny Vorm, 
journalist, forfatter og oversætter.

Rachel Röst
Kan kærlighed til bøger redde liv? Den reddede 
i hvert fald stifteren af organisationen Læs 
for Livet Rachel Röst, som i dag bygger små 
biblioteker til anbragte børn og unge. 
Rachel debuterede i marts 2021 med romanen 
Grundvold. Bogen er en stærk, personligt 
inspireret fortælling om en opvækst i en 
dysfunktionel mormonfamilie. Det eneste 
sted, hvor hovedpersonen Rebecca føler sig 
tryg, er på biblioteket, hvor hun flygter ind i 
bøgernes verden.
Rachel Röst interviewes af den lokale forfatter og 
mentor Dorthe Stieper.



lørdag kl. 13.45 i Salen
16

lørdag kl. 14.30 i Orbit
17

Mich Vraa
“Pigen fra det store hvide skib” har Mich Vraa 
skrevet sammen med kollegaen Jeppe Bugge 
Kold. Med deres populære roman har de ramt 
plet med en historie om tro og håb, som er 
stærkt knyttet til fortællingen om hospitals-
skibet Jutlandia. 
Hør om romanens tilblivelse og research og 
om hvordan processen med et skrivesam-
arbejde forløb. Samtalen runder også lige 
Vraas Vestindien-trilogi, der er bygget over 
temaet Tro, Håb & Kærlighed.
Med på scenen er bibliotekar Michael V. Jensen.

Rasmus Bredahl
Hvorfor elsker nogle mad, mens andre er 
kræsne? Vi bruger alle vores sanser til at 
smage med, tungen er blot én formidler til 
hjernen. 
Hjernen bestemmer, hvad du har lyst til at 
spise, men kan det, man spiser, også aktivere 
en lyst i hjernen? Kan man smage erindring, 
og kan man ændre smagen af mad ved at 
ændre omgivelserne? Disse spørgsmål kredser 
kokken Rasmus Bredahl om, når han nørder 
med at tilberede det perfekte måltid. 
Kom og hør mere om, hvad vi egentlig smager, 
når vi spiser.
Der er smagsprøver til 80 publikummer. 

 



lørdag kl. 10.30 i voksenudlånet
12

lørdag kl. 15.00 i Voksenudlånet

Martin Riel
Lev stærkt og dø ung i Farum. Riel har vakt op-
sigt med sin roman “Trippet”, som er baseret 
på autentiske begivenheder i forfatterens liv 
som ung i 1970’ernes Farum. Det er en kærlig 
og barsk skildring af et usædvanligt venskab 
og samtidigt et levende portræt af tiden med 
ungdomsoprør, grænsesøgen og hippieliv. 
Man følger en gruppe unge flipperes tragiske 
liv og skæbne i takt med, at de bevæger sig 
ud i et stadig hårdere stofmisbrug.
Martin Riel interviewes af Marie Brixtofte, 
psykolog og selv opvokset i Farum.
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lørdag kl. 16.00 i Salen
19

Navnet er Hempler
Mød den fynske sanger og sangskriver i en 
samtale med Neal Ashley Conrad Thing om sit 
første dansksprogede album ’Kuffert fuld af 
mursten’, der kom i 2019. Hvilke udfordringer 
og overraskelser viste sig for den erfarne 
sangskriver ved at digte på sit modersmål – 
så fremragende og ubesværet, at han i 2021 
blev hædret med Dan Turèll Medaljen. 
Hempler har en seriøs kærlighed til litteratur 
og fortæller lidt om, hvad han selv har stående 
i sin bogreol. Undervejs i samtalen spiller 
Hempler nogle numre live fra albummet. 
Claus Hempler interviewes af Neal Ashley 
Conrad Thing, Furesøborger og ph.d. i 
litteraturvidenskab.
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Lokale ord og toner

Fællessangen 
Pernille Petersson står i spidsen for fælles-
sangen. Hun er sangerinde med mange års 
erfaring - senest med en bærende rolle i 
genopsætningen af musicalen Atlantis.
Pianist Thomas Jaque sidder ved klaveret. 
Fællessange om kærlighed fredag kl. 14.30 i Salen

Ungdomsskolens Forfatterskole
Eleverne fra Forfatterskolen på Furesø 
Ungdomsskole læser op af deres tekster. 
De har alle sammen gået på Forfatterskolen 
siden efteråret 2021, og har skrevet så det 
sprøjter. Hver af dem har fattet kærlighed til 
sprogets muligheder, på hver deres måde. 
Oplæsning lørdag kl. 14.30 i Caféen

GREASE – Årets ungdomsmusical i Furesø 
Vi får fint besøg af Furesøs musicalhold, 
som giver smagsprøver på hits fra deres 
jubilæumsforestilling Grease – The Musical. 
Både sangene og sangerne går lige i hjertet.
Musicalholdet lørdag kl. 15.15 i Caféen

21

  

Café Cassiopeia tilbyder: 

Tapas-tallerken til 2 personer 
fredag fra 17.30-19.30 til 195 kr.

Økologiske pølsehorn

Lækre sandwiches 

Pastasalat med sommergrønt

Chokoladecookies & lækre kager

Lune popcorn

Alt i caféen er så vidt muligt økologisk

Rokkedyssegaard: 
Isvognen sælger skønne 
økologiske sommeris fra 
Rokkedyssegaard
Lørdag kl. 12-15 – eller så 
længe lager haves.
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Børnebiblioteket

Børnebiblioteket
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 Orbit

 Krea-hjørnet

Lun WoopPrøv en børne-bogsquiz. Gå en tur, få lidt 
frisk luft og vind 

måske en præmie!

Tik Tok dansmed danser Tone Reumertkl. 12 i Orbit

Tro, håb og teknologi
Vær kreativ med sjov 
teknologi sammen med 
Coding Pirates Furesø.
Se hvad man kan lave med 3D 
print, robotter, Micro:bit, Scratch 
og meget andet. 
Lørdag kl. 10-15.

Børnelitteraturbingo 
Vi spiller bingo, hvor tallene er byttet ud med 
spørgsmål fra børnebøgernes verden. Tag mor, 
far, søster, bedstefar eller en ven i hånden 
og spil om pladen fuld sammen. Der er gode 
præmier på højkant! 
For børn fra ca. 6 år og deres voksne. 

Coding Pirates Furesø er for børn og unge, der 
gerne vil lege med teknik og er nysgerrige på 
IT-kreativitet. De mødes til ugentlige klubaftener, 
bl.a. på Farum Bibliotek.

Hurlumhej for børn

Rør jer til rytmik
Syng, dans og leg til musikken sammen 
med vores rytmikpædagog Louise Rise.
Kl. 9.30-10.15: Rytmik for 2-3 årige.
Kl. 10.30-11.15: Rytmik for 4-5 årige. 
Tilmelding er ikke nødvendig, men vælg det tidspunkt, 
der passer til barnets alder. 

Tro, håb og kærligheds-tattoos
Få en gratis airbrush-tatovering, som 
bliver spraymalet på huden. Du kan 
vælge mellem mange forskellige motiver 
under emnet Tro, Håb & Kærlighed. 
Farverne er dermatologisk testede. Tatoveringen holder ca. 8 
dage. Tilladt for børn over 2 år.



Børnebiblioteket
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Børnebiblioteket

 Krea-hjørnet

 Krea-hjørnet
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Snor i kærligheden
Byg din egen klokkestreng, så den symboliserer 
din kærlighed til et særligt menneske. 
Medbring en lille genstand (ikke større end 
den kan være i en lomme), der symboliserer 
kærligheden til det menneske, du vil hylde. 
Vi dækker op med en masse sjove dimser
til workshoppen. 
For alle. Lørdag kl. 12-15. Workshoppen bemandes af 
Julie Dufour og Charlotte Carstensen fra ”All About A”.

Workshops

Lav en bandekasse
Læs bogen “Sallys far bander 
(- ad helvede til)” af Thomas Brunstrøm 
og Thorbjørn Christoffersen. I kan lave jeres 
egen bandekasse bagefter. 
For børn fra 4 år. Workshoppen er åben hele lørdagen. Monsterbogmærker 

Hold styr på, hvor du er kommet til i bogen 
med et monsterbogmærke. Om det skal være
skørt, uhyggeligt eller sjovt, er helt op til dig. 
For alle. Workshoppen er åben hele lørdagen.

Bag en sommerbogkage
Vi dækker op ved kreabordet, hvor du kan lave 
en bogkage og pynte den med dimsedutter, 
knapper, perler og bånd.
For alle. Workshoppen er åben hele lørdagen.



lørdag kl. 11.00 i Salen
26

For børn og deres voksne

lørdag kl. 14.30 i Børnebiblioteket
27

Grinegaranti med Casper Grundtvig 
Måske kender I serien om Doktor Fusk? 
Det er en skrupskør fortælling om helte, 
skurke og voksne, der ikke helt forstår, hvad 
der foregår.

Det bliver skægt, finurligt og virkelig under-
holdende, når Casper Grundtvig fortæller om 
sine bøger og læser op. Der bliver fart over 
feltet, og der vil også komme en røverhistorie 
eller to. 

 fra 9 år 

Anders Kofoed
Skeletterne kommer til at vælte ud af skabet 
– selv på de forfædre, der ikke havde et skelet. 
Kom med på en guidet tur gennem 3,8 milliarder 
års udvikling, når Anders Kofoed tager os med 
på en evolutionær tour de force – fra slimklat 
til sofadyr.
Et underholdende og lærerigt foredrag om 
natur, meningen med livet og om dyret i 
mennesket og mennesket i dyret.  
Anders Kofoed er forfatter til flere populære 
naturbøger og desuden kendt som TV2’s 
biolog på ”Go’ Morgen Danmark”.
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Tegneworkshop med Thorbjørn Christoffersen 
lørdag kl. 13.30 i Voksenudlånet

Mød Thomas Brunstrøm 
lørdag kl. 12.30 i Voksenudlånet

29

For børnfra 4 år 

Sallys fædre kommer på besøg
Har I læst bøgerne om Sally og hendes til 
tider ret så pinlige og bandende far? 
Nu kan I møde Sallys virkelige fædre, for-
fatteren Thomas Brunstrøm og illustratoren 
Thorbjørn Christoffersen, og høre alt om 
Sally-bøgerne – og om nogle af tingene fra 
bøgerne måske er sket i virkeligheden.
 
Thomas Brunstrøm vil læse højt, Thorbjørn 
Christoffersen kan lære dig at tegne Sallys far, 
Sally og Eddie – og du kan være med i Sallys 
far-quizzen og få en gratis plakat med hjem. 

Lav også en bandekasse og gå på opdagelse i 
Sallys fars hjørne i Børnebiblioteket.  



Gutkind
Jensen & Dalgaard
Mofibo
Gads Forlag
Telleru

Lun på Ord
er støttet af
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Lun på Ord

Fogs Fond, Statens Kunstfond, UngePengePuljen 

Forlagene Gutkind, Jensen & Dalgaard, 
Mofibo, Gads Forlag, Tellerup og Alvilda Forlag

Udstilling om Klimafamilier i Furesø
UKH Ungekulturhuset for vinduesdekoration

Astronauterne, Biblioteksklubben, Café Cassiopeia, 
Furesø Musikskole, Immigrantmuseet, Furesø Ung-
domsskoles Musicalhold, Forfatterskolen på Furesø 

Ungdomsskole, Coding Pirates Furesø, 
Billedskolen Farum og alle øvrige lokale medvirkende. 

I har været med til at gøre Lun på Ord varmere.

Galaksen præsentererDUSIKA spiller Nielsen, 
Schubert og Ibert.lørdag d. 18. juni Billetter på www.galaksen.dk 


