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Hukommelsens 

betydning for os
Vil du vide, hvorfor mange af os kan huske gamle telefonnumre 
på barndomsvenner, mens vi har svært ved at huske vores eget 
mobilnummer? 

Hjerneforsker Troels W. Kjær giver i et spændende foredrag et  
indblik i, hvordan hukommelsen fungerer.

Arrangementet er del af Litteratursiden og DRs Fagbogklub.

Månedens bog i 
januar er Moonwalk 
med Einstein  
– kunsten at huske 
alt af Joshua Foer. 
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Mød  

Peter  

Bastian
Kom til foredrag med Peter Bastian, hvor 
han lægger op til debat om hvilke værdier, 
der kan bære os ind i fremtiden. 

Februar måneds bog i Fagbogklubben er 
Peter Bastians seneste bog:  
Mesterlære – en livsfortælling.

 
 
 
 
 
 

Arrangementet er del af Litteratursiden  
og DRs Fagbogklub.
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Skaber eller nedbryder Facebook fællesskaber? 
Og hvad betyder det for os at have !""  
mennesker som publikum til vores liv? 

Internetpsykolog Anders Colding-Jørgensen 
lægger op til debat om nogle af de dilemmaer, 
som Facebook medfører.

Facebook
Månedens bog i 
marts er David 
Kirkpatrick: Facebook. 

Arrangementet er del 
af Litteratursiden og 
DRs Fagbogklub.
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Sørine Gotfredsen lægger op til debat om, hvordan vi 
i dyrkelsen af succes og tryghed risikerer at udvikle os 
til åndløse væsener. 

Tør du tage udfordringen op?

Arrangementet er del af Litteratursiden 
og DRs Fagbogklub.

Mød Sørine

Månedens bog i april er Sørine 
Gotfredsens seneste bog:  
Den åndløse dansker.

    Gotfredsen
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Hvordan ser livet ud for arbejderen i dag? 

Mød betonarbejder Jakob Mathiassen til en debat om 
arbejdsvilkår, spekulationer i arbejdsmiljøet og højredrejningen af 
arbejderklassen.

Arrangementet er del af Litteratursiden og DRs Fagbogklub.

Månedens bog 
i maj er Jakob 
Mathiassens bog: 
Beton – historier fra 
skurvognen.

De glemte  
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