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Lust att skriva vidare
Vi samlas runt brasan i
vintertid, och skriver både
enskilt och tillsammans.
Vi läser våra texter för
varandra, och får respons.

Skrivarkurs på Frustuna prästgård
26-28 januari
Den här skrivarkursen passar
dig som har gått någon av Eva
Stillings kurser tidigare, och
dig som har texter som du vill
arbeta vidare med.

Textrespons från Eva – Du som
vill kan i förväg skicka ett par sidor
text till Eva och få respons under
kursen. Mer om detta får du veta
när vi tagit emot din anmälan.

Kursen har två teman - att
utveckla och fördjupa sin
berättelse, och att ge och få
textrespons som ökar lusten att
skriva.

Mat under kursen – Lunch och
fika på Frustuna prästgård ingår i
kursavgiften. Frukost och middag
lagar deltagarna själva. Vi har
tillgång till köket i prästgården
under hela kurstiden.

Vi kommer att ägna dagarna åt
deltagarnas egna texter, och göra
skrivövningar som knyter an till
kursens teman.
Kursen leds av Eva Stilling och
Lena Fagéus. Eva, som är författare
och skrivpedagog, har lett
skrivarkurser i över tjugo år. Lena
är kyrkoherde i Frustuna
församling. Mer om Eva kan du
läsa på www.mellanraderna.se

Boende – Vi jobbar på att ordna
billigt boende i Gnesta för den som
behöver.
Anmäl dig prel. så skickar vi
information så fort vi vet mer. Ny
information om boendet läggs
också ut på
www.svenskakyrkan.se/frustuna/lust-att-skriva-vidare

Kursen startar 15.00 fredag 26 januari
Kursen slutar 16.00 söndag 28 januari
Plats: Frustuna prästgård, Gnesta
Frustuna prästgård ligger på gångavstånd från Gnesta centrum och tågstationen.

Vill du ha mer information om
kursens innehåll och upplägg?
Tveka inte att kontakta Eva på
eva.stilling@mellanraderna.se
Kurskostnad – Kursen kostar
(inklusive lunch och fika) 1 850 kr.
OBS! Boende ingår inte i
kursavgiften.
Anmälan – Sista anmälningsdag
är den 15 januari 2018. Då ska
även kursavgiften vara betald.
Anmäl dig till församlingens
exp. 0158-221 00
eller till kyrkoherde Lena Fagéus
direkt: 0158-799 576
mobil: 070-288 48 58
e-post:
lena.fageus@svenskakyrkan.se

