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viborg: Godt en snes børn 
med tilhørende forældre lyt-
tede på, da Minna Schiøtte 
og Henriette Mønsted fra Vi-
borg Fortællekreds søndag ef-
termiddag fortalte eventyr og 

historier på børnebiblioteket 
som led i vinterferieaktivite-
terne i denne uge. 

Den godt to år gamle fortæl-
lekreds med 25-30 medlemmer 
dyrker det levende ord og den 
gode historie i en tid, hvor 
computere og andre elektro-
niske medier ellers sætter 
dagsordenen for megen kom-
munikation. 

»I gamle dage var det bed-
steforældrene, der gav histo-

rierne videre, men i dag ken-
der mange bedsteforældre slet 
ikke fortællingerne, eller også 
har de for travlt til at bringe 
dem videre. Og det vil vi ger-
ne gøre noget ved, så fortælle-
traditionen ikke går i glemme-
bogen,« siger Minna Schiøtte. 

Henriette Mønsted er lige 
blevet leder af  Haubro Lands-
byskole, der er en friskole i 
Himmerland, men ellers har 
hun i flere år arbejdet som læ-

rer på den Grundtvig-Koldske 
friskole i Lemming ved Silke-
borg.

»På begge friskoler har vi 
fortælling og sang som en del 
af  dagligdagen, og den tradi-
tion skal helst bæres videre til 
de kommende generationer,« 
siger Henriette Mønsted om 
sin baggrund for at gå med i 
fortællekredsen.

Fortællekredsens medlem-
mer har lige været med til 

»Fortællingens dag« på den 
store folkemindesamler Evald 
Tang Kristensen fødselsdag 
den 24. januar. I Viborg blev 
det markeret med fortællin-
ger i Kongens Kammer. Man 
har også været ude og fortælle 
til flere andre arrangementer 
for voksne, men det er første 
gang, at fortællekredsen laver 
et arrangement for børn i vin-
terferien. 

Med den flotte tilslutning 

bliver det næppe sidste gang, 
anfører Minna Schiøtte. 

Historierne fortælles altid 
helt uden manuskript, for det 
giver en meget bedre kontakt 
med publikum. Og skulle for-
tælleren gå i stå undervejs, er 
der som regel altid et andet af  
fortællekredsens medlemmer 
til stede, som kan hjælpe for-
tælleren videre og give feed-
back bagefter.

De holder for- 
tællingen i live
Historier. Medlemmer fra Viborg Fortællekreds holder fast i de 
levende ord. Søndag var børnene deres publikum på biblioteket. Børnene fik lov at sidde på første række, mens forældrene måtte holde sig i baggrunden.

Minna Schiøtte holdt børnene fangne med fortællingen, der naturligvis begyndte med, »Der var engang«.   Foto: Morten Dueholm

»
I gamle dage var det bedsteforældrene, der gav historierne 
videre, men i dag kender mange bedsteforældre slet ikke 

fortællingerne, eller også har de for travlt til at bringe dem videre.
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