
FOREDRAG 1 

Kom i gang 
med at skrive 
om dit liv

I sit foredrag vil Heidi Bobjerg med muntre ind-
slag tage deltagerne med ned ad Memory Lane 
og hjælpe med at genfinde lysten til at fortælle 
om de gode minder. Og med sig hjem får man 
helt enkle redskaber og ny motivation til at kom-
me i gang med at give sin livsfortælling videre til 
de kommende generationer.

Heidi Bobjerg er forfatter og skrivecoach og har 
hjulpet mange med at skrive og udgive deres 
livsfortælling. Men hun har også selv oplevet den 

smerte, det giver, når man ikke når at få nedskre-
vet og gemt ens forældres historie.

- Da min far døde, forsvandt muligheden for at 
få snakket med ham om hans liv og skrive det 
ned, sådan som jeg længe havde haft planer om. 
Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har haft den 
oplevelse. Derfor er det min passion, at så mange 
som muligt får givet de bedste fortællinger fra 
deres liv videre, siger Heidi Bobjerg.

Alle har en historie at fortælle. Nogle 
gange glemmer vi bare at give den videre. 
Men sådan behøver det ikke at være.

Ældre Sagen-tilbud: 2.500 kr. (Spar 1.500 kr.)
Prisen er inkl. moms og ekskl. transport til/fra Kolding.

Book nu på kontakt@heidibobjerg.dk eller mob. 42 16 45 16

Foredraget varer 60 minutter plus efterfølgende spørgetid – workshop med øvelser kan tilkøbes.

Heidi Bobjerg er født i Odense i 1967 og har boet flere steder på Fyn, inden hun i 2017 landede i Kolding med 
sin mand og tre børn. Herfra driver hun kursushjemmesiden www.heidibobjerg.dk, hvor hun hjælper folk med 
at skrive om sit liv. Hun trækker på en sproglig cand.mag. og en efteruddannelse i Skrivekunst samt flere års 
erfaring med at hjælpe andre med at få udgivet historier om deres liv.

Læs mere på www.heidibobjerg.dk

Gruppetilbud til Ældre Sagens lokalafdelinger



Min oldefar 
blev myrdet 
i en skov

Det kan være fængslende at høre ægte historier 
om kriminalitet. Men bag de spændende histori-
er gemmer sig også nogle ofre og deres familier, 
som skal lære at leve med traumerne bagefter. 
Det er nogle af temaerne i forfatteren Heidi 
Bobjergs foredrag ”Min oldefar blev myrdet i en 
skov.”

Hun tager udgangspunkt i sin roman ”Trøske”, 
der fortæller en fiktiv historie om en nutidig 
18-årige piges jagt på sin identitet, men også 
dykker ned i en autentisk begivenhed i forfatte-
rens slægt.

I starten af det 20. århundrede boede og arbejde-
de Heidi Bobjergs oldeforældre i Klelund Plan-

tage ved Vejen, men i 1910 blev oldefaren brutalt 
myrdet, og oldemoren måtte efterfølgende klare 
sig, som hun bedst kunne med sine tre børn, 
hvor den yngste kun var 2 måneder gammel. 

 – Jeg har altid undret mig over, hvordan en 
familie kan komme videre efter sådan et traume. 
I min familie er det blevet et referencepunkt, og 
noget, der har påvirket i flere generationer på 
godt og ondt, siger Heidi Bobjerg.

I løbet af foredraget kommer hun ind på roma-
nens tilblivelse, der krævede et dyk ned i fami-
lielegender, slægtsforskning, avisartikler og den 
gamle politirapport.

Et gribende foredrag om true  
crime, slægtsforskning og traumer

Heidi Bobjerg er født i Odense i 1967 og har boet flere steder på Fyn, inden hun i 2017 landede i Kolding med 
sin mand og tre børn. Herfra driver hun kursushjemmesiden www.heidibobjerg.dk, hvor hun hjælper folk med 
at skrive om sit liv. Hun har udgivet romanerne Trøske i 2017 og Nordpå i 2021 foruden en række novellesam-
linger og digitale udgivelser.

Læs mere på www.heidibobjerg.dk
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Gruppetilbud til Ældre Sagens lokalafdelinger

Ældre Sagen-tilbud: 2.500 kr. (Spar 1.500 kr.)
Prisen er inkl. moms og ekskl. transport til/fra Kolding.

Book nu på kontakt@heidibobjerg.dk eller mob. 42 16 45 16

Foredraget varer 60 minutter plus efterfølgende spørgetid.


