
Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger

FOREDRAG

Mit navn er Kirsten Kjær, og jeg er forfatter. Jeg er cand. mag. med hovedfag i dansk og sidefag i 
religion. For to år siden gik jeg på pension, hvilket gav mig mere tid til at skrive bøger. Jeg 
henvender mig for at tilbyde foredrag om min roman Marias Perlekæde, der udkom december sidste
år. Jeg har allerede holdt en række foredrag om bogen, 

Bogen handler om Ellen, der arvede en perlekæde fra sin elskede farmor, Maria. Hun var et uønsket
barn, født i al hemmelighed i 1920´erne og givet bort to dage gammel.
Hemmelighedskræmmeriet fortsætter, da alle i byen ved alt om Ellens herkomst, undtagen Ellen 
selv.

Ellen lever et stille almindeligt liv, dog ikke uden krusninger på overfladen. Livets bærende 
grundpiller, liv, død og kærlighed, væves ind i hinanden. Som en Maria med bedekransen giver 
perlekæden håb om evighed og udødelighed.

Foredragets struktur:
Først en indledning, hvor jeg kort berører selve processen ved at skrive en bog. Dernæst vil jeg give
et indtryk at bogens temaer via oplæsning af centrale steder. Jeg er ikke til den meget stive form og 
vil derfor opfordre tilhørerne til at stille spørgsmål eller kommentere undervejs, specielt hvis det er 
en mindre gruppe, der er tale om. Der vil dog også afslutningsvis blive samlet op med spørgsmål og
debat.

Hvorfor Ældre Sagen?
Det er min overbevisning, at der i blandt Ældres Sagens medlemmer vil være interesse for netop 
denne bog: Den giver et tidsbillede fra 1920´erne og op til 1995 og rejser almene etiske spørgsmål, 
det kunne være for og imod fri abort, eller begrebet skam eller omsorgssvigt. Endvidere anvendes 
en del  bibelske citater, det er dog ikke en decideret ”religiøs” bog.

Foredraget er berammet til max 1,5 time og mit honorar er 2500 kr. pr. foredrag. Endvidere kørsel  
efter statens takster: 2,16 kr. pr. km. for kørsel over 25 km.

Jeg kommer gerne over hele landet.

Foredrag kan bookes på tlf. 42186478 eller pr. mail: kirsten19021954@gmail.com

 mvh Kirsten Kjær
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