
Forlaget Tro-fast 20 år
Velkommen til reception på 

Frederikshavn Bibliotek 
lørdag d. 7. september kl. 11.00 - 13.00

I anledning af vores 20 års jubilæum vil det 
glæde os meget at se rigtig mange af vores 
Tro-faste læsere, kursusdeltagere, venner 
og kontakter igennem årene.

Kom og hils på os os og mange af vores fan-
tastiske forfattere. Vi byder på en forfrisk-
ning og glæder os til at se jer! 

1999

2019

2009
Mød blandt andre:
Anders Hallgren, 
Kerstin Malm, 
Freddy Worm, 
Poul Malmkjær m.fl. 
som står klar til en 
snak og gerne signe-
rer bøger. 

Vi giver naturligvis 
20% rabat på alle vo-
res bøger denne dag!

Håber vi ses!
Mange hundeglade 

hilsner
Dorte Bhutho



Foredrag
Frederikshavn Bibliotek

Parallelvej 16, 9900 Frederikshavn
D. 7. september kl. 14:00 

14:00  Kerstin Malm
15:00  Kaffepause (kaffe & kage 25 kr.)
15:30  Anders Hallgren
17:30  Tak for i dag

Billetter 200 kr.
Der er begrænset antal billetter, som sæl-
ges efter ”først til mølle-princippet” 

Læs mere og køb billetter på 
www.tro-fast.dk

Kerstin Malm: Tænk hvis jeg kunne lytte

Kerstin giver en kort præsentation af sit nye koncept og og bog.
For mange er tilværelsen med en hund fyldt med kærlighed, glæde og sam-
hørighed. Men mange har også en følelse af utilstrækkelighed, skyld over 
for hunden og skam over at være en dårlig hundeejer. Det er på tide at se på 
samværet på en ny måde, og her er den vigtigste ledetråd, at lytte til hunden. 

Vi har brug for en mere empatisk og harmonisk relation. Det ligger i tiden at 
se på menneskets relation til andre levende væsner på en ny måde.
Kerstins foredrag vil give nye perspektiver og ny inspiration til at gå sin egen 
vej. Ved at mærke hvad du og din hund vil, kan relationen fordybes og blive 
mere gensidig.

Anders Hallgren: Hundens psykologi.... og hundeejerens!

Lederskab, lærerskab og ganske almindeligt venskab, det er emnerne, som An-
ders Hallgren vil tale om denne eftermiddag. På sin egen humoristiske måde viser 
han os, hvilke fejl de fleste af os gør i forhold til vores hunde, og mange vil kunne 
genkende sig selv, og få et godt grin ud af det.

Gå ikke glip af denne chance for en sjov og meget lærerig forelæsning! Hør eller 
genhør foredraget. 


