Det sociale liv er ikke let …
For et stykke tid siden anmeldte jeg
Irse Kræmers fjerde roman Forbandelsen her i Tårnby Bladet og kunne
konstatere, at handlingen i den drejede sig om kærlighed, utroskab
og hvileløse sjæle
Irse Kræmers bog
anmeldes af Søren
Markvard

Her er så hendes femte roman, og nu er det de levende sjæle,
der søger kærligheden, men den er
denne gang udvidet med emner som
passion og nysgerrighed samlet under
det moderne, sociale begreb: dating.
Romanen følger tre mennesker, der
alle har mistet en nærtstående person og derigennem følt sorgen, men
som er parat til komme videre i livet
og se, hvad fremtiden kan bringe: måske passion, nysgerrighed, evnen til
at elske på ny eller vil fremtiden indeholde skuffelser, tab og farer? Det
udmønter sig alt sammen i en fortælling om dating, et fænomen, som bl.a.
udfolder sig på højst forskellig vis på
internettet.
En af bogens personer, Johan, træf-

fer via sin dating Maj, som i begyndelsen bringer ham idel lykke, men
som efterhånden bliver så stort et
problem, at de går hvert til sit. Men så
starter hans vanskeligheder for alvor,
for Maj tager nu fat på den store chikanetur via sms’er, telefonopringninger, beluring osv., så Johan
er ved at gå fuldstændig
i spåner. Kulminationen
indtræffer, da hans hus
brænder om ørerne på
ham. Er det Maj, der har
påsat branden?
Lotte har etableret
en selvhjælpsgruppe
for singler, men har
svært ved at klare
dagen og vejen på
grund af de mange
forvirrede og krævende deltagere,
der dukker op til
gruppemøderne.
Desuden
er
hendes
voksne
søn
usikker på sin
kæreste, der ofte
bliver væk fra ham i flere

døgn. Er kæresten i gang med sugardating?
Endelig er der Karina, der falder for
en utroligt charmerende danskitaliener og oplever den helt store passion, men også den drønende nedtur,
da hun skal flytte sammen med ham
i Italien, og det viser sig, at han på ingen måde vil vide af hende. Har
hun misforstået ham totalt, eller er han
bare en psykopatisk svindler?
Mere skal ikke
røbes om handlingen, men ved
romanens slutning
står det dog klart, at
der er lys for enden
af tunnellen for såvel
Johan som for Lotte
og Karina. Så som en
skildring af tre moderne
mennesketyper og deres
færden på kærlighedens
veje og vildveje er romanen bestemt god at slå et
par timer ihjel med. Men
måden at finde den eneste
ene på har mange faldgruber,

ikke mindst hvis man vælger at bruge
den sociale dating, så hvis I kaster jer
ud i det, så læg jer forfatterens ord på
sinde: ”Pas på jer selv i den store datingjungle”, og hun har ret. Det kan gå
så grueligt galt!
Irse Kræmer: Dating roulette :
kærlighedsroman. Irse Kræmer,
2015

Irse Kræmer, der er bosiddende i
Dragør fortæller, at hun altid haft en
masse historier i hovedet, og at de
første af disse nu er skrevet ned.

Man dør ikke af at tale om døden
Bedemænd – og damer holder Åbent
Hus på Amager

Snak på livet løs
Mød forfatteren Stine Buje bag bogen Snak på livet løs til et personligt
og vedkommende foredrag, som vil
klæde os bedre på til at tage hul på
de svære samtaler før døden. For hvad
handler de svære samtaler egentlig
om ? Og hvorfor er det vigtigt, at vi får
taget hul på dem i tide?
Da Stine Buje mistede sin mor, be-

Lørdag 12. september kl. 10-17
... og så er det gratis
Se meget mere i programmet og på
wwwspraelihavnen.dk

sluttede hun sig for at skrive den bog,
som hun selv havde manglet under
moderens sygdomsforløb. Bogen giver konkrete idéer til, hvordan vi kan
tage hul på de svære samtaler med
dem, vi skal miste.
Tilmelding til Ane Christensen: ane@
evercare.dk tlf: 2612 2629 senest 4.
september.

Stine Buje er
forfatter til
bogen Snak
på livet løs,
som hun
skrev, da
hun mistede
sin mor.
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Begravelses Service invitere til åbent
hus og til en snak med forfatteren bag
bogen ”Snak på livet løs”.
- Bliv bedre til at forberede døden.
Kom og hør andres erfaringer med
den sidste tid og livets afslutning, siger Ane Christensen, ceremonileder i
Begravelses Service.
- Angsten for døden kan være stor,
fordi den ikke som i gamle dage finder
sted i familiens skød. Døden er blevet
skubbet over til at være et anliggende
for blandt andet sygehuse, plejehjem,
præster og bedemænd.
- Ved at invitere alle, der måtte
have lyst, indenfor til en snak og en
bid brød ønsker vi at give bedre kendskab til de muligheder der findes for
at mindske fremmedgjortheden og
bedre kunne overskue alle de opgaver
og facetter, der er tæt forbundet til ethvert dødsfald, når der er taget nogle
beslutninger på forhånd.
- Vores vision er at være med til at
nedbryde tabuet om at tale om døden.
Som bedemænd møder vi mange forskellige familiekulturer i vores sofa.
Nogle taler helt åbent om døden –
andre tør slet ikke tage fat på at tale
om det af frygt for misforståelser, og

det gør vores arbejde til lidt af en
u d fo rd r i n g ,
når man skal
gætte
sig
frem til, hvad
afdøde mon
ønskede. Vi
vil gerne slå
et slag for, at
mennesker
forholder sig
til
døden,
inden
den
indfinder sig.
Ikke at gøre
det og blot
vente, til den kommer, er som først at
lære sig at svømme, når man er ved at
drukne. Vort fokus handler om at få
aftabuiseret døden, for det vil gavne
alle, både afdøde, de efterladte og os,
siger Ane Christensen

