
Forud for fortælleaften den 3. sept. På Katedralskolen holdt bestyrelsen møde, hvor vi 
behandlede (= snakkede om) følgende emner: 

En evaluering af vores start: 

- generelt: tilfredshed med starten, 15 betalende medlemmer, 4 fortælleaftener afholdt, 
deltagelse i St. Bogdag på Hald – måske skal vi forsøge næste år at stå på egne ben og finde 
et roligt hjørne, Biblioteket og især Karin bakkede os dog fint op. 

 - internt: ønske om at vi får indarbejdet mere struktur på fortælleaftenerne, dvs.: 

Deadline for tilmelding og framelding til koordinator, som udarbejder en liste over den 
pågældende aftens fortællere efter deltagernes tilkendegivelse. 

Koordinator af de enkelte aftener kan udpege (opfordre) en anden til at stå for 
opvarmningen (en sang, anden stemme-aktivitet og/eller kropslig aktivitet) 

Den enkelte fortæller i åben kreds og kan evt. angive, hvad der ønskes diskussion af efter 
fortællingen. Derefter trækker fortælleren sig tilbage og kredsen taler sammen og 
kommenterer hans/hendes fortælling, stil, stemme etc. 

Meningen med dette er en højnelse af ambitionsniveauet i takt med, at vi lærer hinanden 
bedre at kende: Fortællekredsen skal være et sted, hvor vi kommer for at lære noget på en 
rar måde (jf. Ronalds oprindelige: kærlig, konstruktiv kritik), og ikke en bare en kaffeklub 
med smaltalk. Vi arbejder på begge sider af kaffepausen! 

Muligheden for at tilkalde frivillig hjælp fra de andre fortællekredse luftedes, men stilles 
pt. i bero. 

 Skakbrættet i oktober: Temaet er annonceret af biblioteket: REJSE – hvilket kom bag på 
nogle, der ikke allerede havde set det, men vi er enige om at tolke begrebet bredt. 

Katedralskolen i november: tak for husly – Johs. taler videre med rektor om under hvilke 
former. Senere kom Jens med forslag om at tilbyde dialektfortællinger, hvor vi er ret bredt 
funderet. Rektor viste sig senere positiv over for forslaget. Herom senere. 

Blicher-vandring i samarbejde med Anna Grethe, Ulla og Helle fra Ry, evt. også 
dansklærere ved Vib.Kat og Blicherselskabet – Johs. havde desangående en behagelig 
samtale med Erik Harbo, Blicherselskabets formand, på Hald. Kunne det være en Blicher-
cykeltur? Forslaget er senere blevet problematiseret, men der arbejdes videre med selve 
idéen om en Blicher-tur. Herom senere. 

Evt.kursus - med hvem som underviser : 

- en del muligheder bare blandt vore bekendte fra Ry eller : 



Lene Skovhus : http://fabelfabrikken.dk/ 

Annette Bering Liisberg,  http://www.beringliisberg.dk/index.html 

Helle Arnfred (Ry) 

En fjerde blev nævnt, men navnet er smuttet for referenten. 

 Oplysning: den 22.november får "Dante Alighieri i Viborg" besøg af Brian Hansen, 
skuespiller og foredragsholder. Emne: Dario Fo, se: http://danteviborg.dk/aktiviteter.html 

- der er fri adgang for offentligheden mod erlæggelse af beskedne 20 kr. 

Efter bestyrelsesmødet var der en ualmindelig god fortælleaften, hvor Ronald, Margrethe, 
Jens og Ruth fortalte. Margrethes debut i vor kreds – på herligt sønderjysk! Velkommen til 
vort nye medlem Niels, som viste sig i besiddelse af en skarp iagttagelsesevne, der 
mundede ud i præcise analyser af, hvad der gik for sig. 

9 fremmødte nød godt af Birtes bagværk. 

Næste møde 1/10 holdes hos Jens på Naturskolen som optakt til Rejsefortællinger på 
Skakbrættet. 

Ref.: Johs. 
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