
 

 

Sommerens og efterårets aktiviteter 
 
Fre. 1.juli kl.10:00, Indvielse af Kerteminde Biblioteks nye lokaler, 

Strandvejen 4-6, Kerteminde, med taler og musik. 

 

Lør. 10.sept. kl.11: Lørdagscafé, 40 kr., Kerteminde Kino. Kurt Risskov 

Sørensen fortæller om Paludan-Müller, musikken endnu ikke fastlagt. 

 

Ons. 21.sept. kl.19: Sangaften, 20 kr. Strandvejen 4-6. Niels Grønbech fra 

Ulriksholm leder sangene. Akkompagnement: Jonie Kristensen 

 

Lør. 1.okt. kl.11: Lørdagscafé, 40 kr., Kerteminde Kino. Karin Pedersen 

fortæller om en bog og Lars Lydersen Bjerregaard synger norske viser. 

 

Tors.-lør. 6.-8.okt., Kertemindedage, “Hvor går grænsen?” Den gamle 

byrådssal, 60 kr. per foredrag. Se omtale på side 2. 

 

Lør. 15.okt.-søn. 23.okt., Bogsalget på Mødestedet. Bogsortering de første 

dage, åbent for publikum tors., fre. og lør. den 20., 21. og 22.okt. 

 

Ons. 19.okt. kl.19, Sangaften, 20 kr. med Sven Novrup som musikalsk guide. 

Akkompagnement: Jonie Kristensen 

 

Lør. 12.nov. kl.11, Lørdagscafé, 40 kr., Kerteminde Kino. Bodil Marie 

Odgård vil omtale en bog. Ole og Nikolaj Eriksen vil spille musik. 

 

Ons. 16.nov, kl.19, Sangaften, 20 kr. Strandvejen 4-6. Malene Ipsen vil 

fortælle mellem sangene. Akkompagnement: Jonie Kristensen 

 

Tors. 24.11, Forfatteraften med Kaspar Colling, kl.19 på Strandvejen 4-6,    

40 kr. Mere om foredraget i næste nyhedsbrev. 

 

Lør. 10.dec. kl.11: Lørdagscafé, 40 kr. Kerteminde Kino. Marie Markvard vil 

tale om bøger, digte og musik i børnehøjde. 

 

Ons. 14.dec. kl.19: Sangaften, 20 kr., Den gamle byrådssal. Christmas Carols 

med Lucy Bergström og Jonie Kristensen.  

  

 

 

        

Et glimt af Kerteminde Bibliotek i dets nye lokaler, Strandvejen 4-6. 

         Foto: Jørgen Holm 

 

Nyhedsbrev  

Sommer 2016 

 



 

 

 Bibliotekets Venners busudflugt den 28. april 
 Gode rundvisere på Byens Hus i Jelling og DOKKen i Århus gav de 

ivrige besøgende fra kertemindeområdet inspirerende oplysninger om de to 

biblioteker, som også er sprudlende kulturcentre. Udover bibliotek byder 

Byens Hus på en lille biograf styret af frivillige, et kunst-værksted, en café 

med minibryggeri samt Jellings lokalarkiv, og så er det center for den årlige 

Jelling Musikfestival. Der opstår en særlig dynamisk synergi af ud af denne 

blanding. 

 DOKKen arkitektur imponerer, især på grund af de mange store 

glaspartier og udendørs brede balkoner, der giver en enestående havneudsigt. 

Bygningen indeholder utallige studiepladser med gode stole og borde, store 

og små møderum samt to foredragssale, et teen-center, legeplads for børn, 

smagfulde oplyste bogreoler, en stor café, og lange rækker af computere. (Så 

har jeg sikkert glemt noget!) Samarbejde med mange institutioner og 

organisationer skaber basis for forbavsende mange kulturelle aktiviteter, 

koncerter, konferencer og foredrag, og stedet vrimler overalt med alle slags 

mennesker. Størrelsen, den nyeste teknik og gennemtænkt møblement sætter 

DOKKen i særklasse.  

 Den vigtigste lære af busturen var nok, at vi blev klar over, hvor 

vigtigt det er for et bibliotek at opfylde oplysnings- og mødebehov for den 

bredeste mulige vifte af brugere. Nøglen til dynamikken begge steder var 

tydeligvis stærke fælles visioner og samarbejde mellem biblioteket og lokale 

kræfter.        Jonie Kristensen 

 

Bogsalget er om kun fire måneder. I har måske tid her om sommeren til at 

gennemgå bøgerne og finde nogle, som I vil give til bogsalget. Vi tager imod 

med kyshånd! Hvis I ikke selv kan opbevare dem indtil oktober, ring til mig 

på 65 97 79 90 eller til en anden i bestyrelsen.                     Lucy Bergström 

 

Kertemindedage: 6.-8. oktober i Den gamle byrådssal 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu for disse herlige højskoledage med 

foredrag og debat om “Hvor går grænsen?” Dagene er et samarbejde mellem 

Kerteminde Biblioteks Venner og Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd, og vi 

glæder os til at være i den gamle byrådssal igen. Foredragsholderne bliver Ole 

Hartling, Anne-Marie Mai, Lasse Jensen og Elisabet Svane. Musikken leveres 

af Ole Vedby Jørgensen og Mia Rubinstein i blues-R&B-genren. 

Læs mere på vores hjemmeside: www.kertbibvenner.dk  

Så skete det ! Kerteminde Bibliotek flytter I nye lokaler 1. juli 2016, og 

som de fleste nok allerede ved, bliver det tidligere posthus på Strandvejen 4-6 

hermed bibliotek. Fra Kerteminde Biblioteks Venner glæder vi os især over de 

lettilgængelige, lyse lokaler, en god beliggenhed med bedre 

parkeringsforhold, bevarelse af et mødelokale på godt 50 m2 til forenings- og 

biblioteksarrangementer og i særdeleshed den udvidede åbningstid som følge 

af, at biblioteket laves med ubetjent adgang.                                                

Efter lang tids uvished er det naturligvis også et stort plus at have en 

afklaring, og mulighed for at arbejde med nye ideer og den lyst der kommer af 

nye lokaler.                                                                                                      

Der er også enkelte minusser især i form af noget mindre plads, som betyder 

at magasinet rykker til Munkebo, hvilket dog ikke betyder så meget for det 

daglige publikum. I dagligdagen vil man nok mere mærke reduktionen i 

opholdspladser (voksen og ungdomslæsesal og arbejdspladser). Især 

reduktionen for børn og ungdom er uønsket, da det ikke modsvares af 

udbygget skolebiblioteksområder, tværtimod. Hovedindtrykket er dog glæde 

over at Kerteminde stadig har et bibliotek og i nye rammer til glæde for såvel 

personale som publikum. Tag godt imod det, besøg stedet og brug biblioteket.         

                Jørgen Holm  

Kort nyt fra generalforsamling: Kontingent bliver 125 kr fra og med 

2017 (som besluttet i 2015). -Dorit Rye Bertelsen afløste Anita Hellum 

Nielsen i bestyrelsen. Tak til Anita for flere gode initiativer. -Vi blev 

opfordret til at indtænke nye målgrupper og især skoler og ungdom i vores 

arrangementer. -Bestyrelsen kan nogen gange savne praktisk hjælp og 

genoplivning af værtsgruppen overvejes. 

Bestyrelsen:                                                                                  
Jørgen Holm, formand, tlf. 6532 5053, jørgen@dyrbjerg-holm.dk            
Inge van Dijk, kasserer, tlf. 6534 2359, inge.vandijk@dlgmail.dk              

Lucy Bergström, sekretær, 5131 7570, lucybergstrom@gmail.com        

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

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

Dorit Rye Bertelsen, tlf. 2012 5953, dorit.rye.bertelsen@mail.dk               
Inge Laurvig-Borch, tlf. 6532 2988, laurvig93@hotmail.com 
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