
Hovedbibliotek 
Frederikssund Bibliotek 
Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund 
tlf. 47 31 25 25 
bibliotekerne@frederikssund.dk 
 
Åbningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag 10.00 – 19.00 
Onsdag og fredag 10.00 – 17.00 
Lørdag 10.00 – 14.00 
Lokalhistorisk arkiv tirsdag  13.00 – 17.00 
og 1. lørdag hver måned kl. 10.00 –13.00 
 
 
Lokalbiblioteker 
Skibby Bibliotek 
Nyvej 7 C, 4050 Skibby 
tlf. 47 35 21 55 
skibbib@frederikssund.dk 
 
Åbningstider dagligt fra 7.00 – 22.00 
Åbningstider med betjening: 
Mandag og torsdag 14.00 – 19.00 
Onsdag 10.00 – 14.00 
Fredag 13.00 – 16.00 
Lørdag 10.00 – 13.00 
Lokalhistorisk arkiv mandag 14.00 – 
18.00 
 
 
 

 
Jægerspris Bibliotek 
Møllevej 25, 3630 Jægerspris 
tlf. 47 35 17 22  
jaegbib@frederikssund.dk 
 
Åbningstider dagligt fra 7.00 – 22.00 
Åbningstider med betjening: 
Mandag og torsdag 14.00 – 18.00 
Onsdag 10.00 – 14.00 
Fredag 13.00 – 16.00 
Lørdag 10.00 – 13.00 
Lokalhistorisk arkiv mandag 13.00 – 17.00 

 
 

Slangerup Bibliotek 
Kongensgade 18, 3550 Slangerup 
tlf. 47 35 24 70 
bibl@frederikssund.dk 
 
Åbningstider dagligt fra 7.00 – 22.00 
Åbningstider med betjening: 
Mandag og torsdag 14.00 – 19.00 
Onsdag 10.00 – 14.00 
Fredag 13.00 – 16.00 
Lørdag 10.00 – 13.00 
Lokalhistorisk arkiv  
torsdag 14.00 – 18.00 
 
 

 
      
     www.skibbyaktive.dk 
 
 
       Skuldelev-Selsø Multikulturforening  

I Henrik Pontoppidans spor 



 

”Har der virkelig boet et menneske, der har fået Nobels  
litteraturpris på Hornsherred?” 
 
Svaret er JA Henrik Pontoppidan fik i 1917 Nobels Litteraturpris for ”sin autentiske 
skildring af dagliglivet i Danmark ” – og sandt at sige er vi ret stolte af det :-) 
 
Vi har besluttet os for, at vi vil gøre noget for, at Henrik Pontoppidans ophold i 
Hornsherred, og de spor det satte i hans berømte forfatterskab, får et kærligt 
blik. 
 
Derfor inviterer vi alle, der har lyst, ind i Henrik Pontoppidans univers via 3 ”spor”: 

Man kan deltage i 1,  2 eller alle 3 ”spor” – alt efter interesser og tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spor 1: Litteraturkreds:  
Er for dem, der gerne vil læse og drøfte litteratur med andre i et hyggeligt,  
åbent fællesskab.  
Vi samles i litteraturkredsen omkring væsentlige værker af Henrik Pontoppidan. 
Her vil vi drøfte, hvad han havde på hjerte, hvad der inspirerede ham, og hvordan 
Hornsherred satte sine spor i hans værker – naturen såvel som kulturen.  
Vi vil også drøfte, hvad Pontoppidan siger det moderne menneske.  
Biblioteket skaffer eksemplarer af bøgerne hjem til alle deltagere. 
 
 
 
”Fra hytterne” udleveres fra uge 1 på Skibby Bibliotek,  
de øvrige titler udleveres på litteraturkredsmøderne.  

  

Torsdag d. 28.1.2016 kl. 16-18: ”Fra hytterne”. 
Lektor Søren Højlyng giver en introduktion til forfatterskabet. 
Vi drøfter ”Fra hytterne”. 
 

Torsdag d. 25.2. kl. 16-18: ”Det forjættede land”. 
Vi drøfter ”Det forjættede land”. 
 

Torsdag d. 7.4. kl. 16-18: ”Lykke - Per”. 
Vi drøfter ”Lykke-Per”. 
 
Deltagelse i litteraturkredsen er gratis, men kræver tilmelding.  
Til den 1. litteraturkreds helst tilmelding inden d. 2. januar.  
Mail: hanse@frederikssund.dk eller kontakt Skibby Bibliotek.  
 

Torsdag d. 10.3. kl. 16 - 18.  
Spor 2: Foredrag: Mathilde Walther Clark: ”Selvrealiseringens  
to veje i Lykke – Per”. 
Som anden del af projektet har vi bedt Mathilde Walther Clark  
holde foredrag og dele sin store viden om udviklingsperspektiver  
i Pontoppidans mest kendte roman: ”Lykke - Per”.  
Billetter a 50,- kr. købes på Skibby bibliotek eller via  
bibliotekerne.frederikssund.dk 
 

Torsdag d. 28. april 2016 kl. 16 – 18.  
Spor 3: Cykelturen ”I Henrik Pontoppidans spor”. 
Vi cykler en tur omkring steder, hvor Pontoppidan boede, færdedes, og hvor  
vi kan se, at han er blevet stærkt inspireret til f.eks. sine naturbeskrivelser. 
Carsten Pontoppidan vil undervejs berette om sin kendte forfader og  
dele fortællinger, som er overleveret i familien gennem generationer, med os.  
Mødested: Skibby Bibliotek. Ingen tilmelding. Bare mød op. 

 

Arrangementerne gennemføres i et samarbejde mellem Skibby Aktive

(kontaktperson Hanne Kyvsgaard), Frederikssund Bibliotekerne - Skibby 

(kontaktperson Marianne Hansen), Skuldelev-Selsø Multikulturforening 

(kontaktperson Nanny Kragh Mortensen). 


