
 

 

Forårets aktiviteter 

 
Lør. d. 13. feb., kl. 11:00: 40 kr., Kerteminde Kino, Lørdagscafé 

En Bib. Venner læsegruppe fortæller. Ole Vedby Jørgensen synger og spiller. 

 

Ons. d. 17. feb., kl. 19:00: 20 kr., Kerteminde Bibliotek, den gamle byrådssal. 

Sangaften ved tidl. skoledirektør Ivan Beck. 

 

Tors. 25.02, kl.19.00: 40 kr. Foto foredrag med Benny Nybo, som udkom i 

2014 med Nordatlantiske Spejlbilleder. Sted: Mødestedet, Strandvejen 10. 

 

Tors. d. 10. marts, kl. 19:00: Generalforsamling for Kerteminde Biblioteks 

Venner. Den gamle Byrådssal, spisning kl. 18:00. Se indkaldelse her i bladet. 

 

Lør. d. 12. marts, kl. 11:00: 40 kr., Kerteminde Kino, Lørdagscafé 

Erland Porsmose og Mette L. Thøgersen fra Johs. Larsen Museum.  

Klassisk trio spiller (Poul Kjellberg, Leif Kähne, Jonie Kristensen). 

 

Ons. d. 16. marts, kl. 19:30 (OBS tidspunkt!): 20 kr., Kerteminde Bibliotek, 

den gamle byrådssal. Sangaften ved skoleleder Kerteminde Byskole, Jesper 

Bech Madsen. Janne Normann akkompagnerer på klavér. 

 

Lør. d. 9. april, kl. 11:00: 40 kr., Kerteminde Kino, Lørdagscafé 

Viggo og Helle Salting fortæller om egne bøger. Tage Krogh Nielsen spiller. 

 

Ons. d. 20. april, kl. 19:00: 20 kr., Kerteminde Bibliotek, den gamle 

byrådssal. Sangaften ved tidl. lærer Steen Ørsted. 

 

Tors. d. 28. april: Heldagsudflugt for medlemmer til spændende biblioteker. 

Flere oplysninger i her i bladet. 

 

Bestyrelsen: 
Jørgen Holm, formand, tlf. 65325053, jørgen@dyrbjerg-holm.dk 

Inge van Dijk, kasserer, tlf. 65342359, inge.vandijk@dlgmail.dk 

Lucy Bergström, sekretær, 51317570, lucybergstrom@gmail.com 

Birgitte Flint Pedersen, tlf. 4037 3210, flindt@pedersen.mail.dk 

Jonie Kristensen, tlf. 6532 3239, joniekristensen@yahoo.dk 

Anita Hellum Nielsen, tlf. 2186 1701, anita@tagan.dk    

Inge Laurvig-Borch, tlf. 6532 2988, laurvig93@hotmail.com 

           

Nyhedsbrev  
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        Kerteminde Biblioteks     

                       Venner  

                    Forår 2016 

 

Kontingent! 

Dette er blot en påmindelse om, at deadline for indbetaling er den 28.februar, 

for de der endnu ikke har foretaget indbetaling på konto 0828-0003592995 i 

Sparekassen Fyn. Beløbet er 100 kr. 

Inge van Dijk 

UDFLUGT TORSDAG DEN 28. APRIL til Jelling Bibliotek og 

DOKK 1, Aarhus Bibliotek 

 
Alle medlemmer af Kerteminde Biblioteks Venner er inviterede til at deltage i 

en busudflugt til bibliotekerne i Jelling og Århus torsdag den 28. april. Jelling 

Bibliotek fungerer som et aktivt kultursted centralt placeret i Byens hus i 

hjertet af Jelling. DOKK1 er det nye store bibliotek og borgerservice på 

havnen i Aarhus. At se disse biblioteker vil uden tvivl give os nye tanker om 

hvordan biblioteker kan udvikle sig lokalt, og om egen brug af bibliotekers 

muligheder. Turen bliver fra kl. 9:00 – kl. 19:00. Mødested: Fjord og 

Bæltcentret, Kerteminde, kl. 8:45.          

Prisen for turen er 150 kr., men foreningen giver et tilskud på 50 kr. til 

deltagende medlemmer. Man medbringer madpakke eller køber egen mad i 

løbet af dagen. Der er vand, kaffe og toilet i bussen. På hvert bibliotek får vi 

en rundvisning.  

 

For at tilmelde sig, betaler man de 100 kr. på kontoen: 0828 0003592995 

(Sparekassen Fyn), mærket BUSTUR.  HUSK OGSÅ DIT NAVN!   

Tilmeldingsfristen for medlemmer er den 10. marts, datoen for 

generalforsamlingen. Derefter vil evt. ledige pladser blive tilbudt medlemmer 

af Langeskov Biblioteks Venner og Munkebo Biblioteks Venner til fuld pris: 

150 kr. Deres respektive foreninger kan overveje, om de også vil give tilskud. 

Vi glæder os til en festlig og inspirerende dag sammen i forårslys! 

 

Jonie Kristensen  

 

 

Omtale af de to bogsæt, vi har til udlån igennem biblioteket: 

 
“Stillidsen” af Donna Tartt: 

Et brag af en bog, med malende sprog, mange herlige metaforer og en 

handling som gør, at det er svært at sætte bogen fra sig. Den er lang, men til 

gengæld er man i bogens univers i dejlig lang tid! Handlingen er medrivende, 

en rigtig skæbnefortælling. 13-årig Theo Decker er på museumsbesøg med sin 

mor lige når er terrorbombe bliver udløst. På forskellige måder ændrer det 

øjeblik hele hans liv, og han slås med savnet af sin mor, dårlige venskaber, 

stoffer, tyvagtighed, skyld, bedrag og angst i flere år. Dog er bogen fyldt med 



 

 

humor og rablende situationer. Donna Tartt vandt en Pulitzer-pris for sin 

præstation.   Lucy Bergström 

 
”De tavse vidner” af Marianne Jørgensen. 

En roman der foregår i 1500 tallets bonde-, herremands- og købmandsmiljø på 

Salling-egnen ved Limfjorden. Personerne er venner, familier og andre rundt 

omkring hyrdedrengen og smedesønnen Rasmus. Selvom der er mange 

personer og steder, er bogen letlæst i ordets bedste betydning. Personerne er 

nærværende og troværdige. Begivenhederne falder naturligt sammen til en 

sammenhængende handling. Det var en fattig, hård tid som blev uretfærdig 

for nogen. Og det skildres i skæbneforløbene for mænd såvel som kvinder, 

piger såvel som drenge, på mange af samfundets trin. En rigtig ferie og 

lænestols eller godnat læsnings bog, lidt i stil med “Jordens Søjler” og 

“Havets Katedral”, men med større og mere jordnær realisme.  Jørgen Holm 

Indkaldelse til Generalforsamling 

Kerteminde Biblioteks Venner 

Torsdag d. 10 marts 2015, kl. 19  

Spisning kl 18 og musikalskafslutning efter generalforsamlingen  

I den gamle byrådssal 

Kerteminde Bibliotek, Langegade 13-15, 5300 Kerteminde 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

Se www.kertbibvenner.dk.   Bestyrelsen 

http://www.kertbibvenner.dk/

