
 

 

Kommende arrangementer 
 

Lørdagscafé  
kl.11-12, Kerteminde Kinos café. 40 kr. entré inkluderer kaffe og kage. 

12.sept. Bogomtale: Anni Jørgensen og Ole Vedby Jørgensen, fortæller 

  Musik: Ole Vedby Jørgensen 

10.okt.   Bogomtale: Hanne Dorethe Pannerup 

              Musik: Leif Kaëhne og Triskellig 

14.nov.  Bogomtale: Christina Meisl og Sven Haarder,  

              Musik: Amalie Kempf og Matilde Eggers.  

12.dec.  Bogomtale: Poul Balle, fortælling 

  Musik: Poul Balle 

  

Sangaftener på Kerteminde Bibliotek 
kl. 19 -21 i den Gamle Byrådssal. Entré: 20 kr. 

Ons. 23.sept. ”Ønskekoncert” Alle de fremmødte vælger sange. Jonie Kristensen  

                      er ved klaveret og Traute Thorstensen styrer aftenen. 

Ons. 21.okt.   Provst Lone Wellner Jensen 

Ons. 18.nov.  Byrådsmedlem Sanne Stemann Knudsen 

Ons. 16.dec.   Lucy Bergström & Jonie Kristensen, Christmas carols 

 

Forfatteraften med Sara Blædel i Langeskov på Mælkevejen, Grønvangen 32, 

tors. 12.11 kl. 19-21. Pris 100 kr. , tilmelding på www.fof.dk/oestfyn. 

 

Ny læsegruppe begynder til september 

Otte selvstændige læsegrupper, som fik lidt ”fødselshjælp” af Kerteminde 

Biblioteks Venner, har glæde af regelmæssige samtaler om bøger som 

medlemmerne vælger i fællesskab. Den 15. september kl. 17:00-18:30 på 

Sybergsvej 2A afholdes igen et møde for alle der kunne være interesserede i 

at blive medlem af en læsegruppe. Et par medlemmer vil give tips om 

hvordan man kommer i gang, hvordan gruppen kan fungere, o.s.v., og 

derefter søsættes gruppen til egen styring. Ring til Jonie Kristensen på 65 32 

32 39 med spørgsmål. Mødet den 15. september er åben for alle uden 

tilmelding. 

NYHEDSBREVET Sept. 2015 

Biblioteksfacaden, Kansas City, Missouri, USA 

 

Kerteminde Biblioteks Venner 
Debatmøde om vores ønskebibliotek, mandag 14.september 
Byens bibliotek står overfor forandringer hvilket kan være meget positivt. 

Som venneforening til Kerteminde By Bibliotek synes vi at det er naturligt at 

vi følger disse forandringer. Derfor fortsætter vi hvor kulturudvalget nåede til 



 

 

i efteråret 2014, nemlig ved visionen om ”Det levende bibliotek” og hvordan 

den vil blive til ”Vores Bibliotek”.  

Derfor arrangerer vi en høring som et forenings borgermøde åbent for alle. 

Det vil være et oplæg-tale møde uden panel og dermed uden modpart og 

argumentation. Deltagerne fremfører hvad de ønsker og mener. vi samler op 

på indtryk. Derefter samles disse indtryk sammen med det vi har hørt om 

biblioteksudviklingen fra kulturstyrelsen, biblioteksforeningen og andre 

nationale spillere på den bane.  

I biblioteksdebat på nationalplan (som forekommer mange steder fordi 

biblioteker er i defensiven og nedskæringsoffer som begreb, lidt som følge af 

et digitaliseringsdogme om alt viden og dialog flytter på ”nettet”) fremhæves 

to argumenter som vi lægger os i sporet på.  

 

 De mindre bysamfund sætter stor pris på biblioteket som mødested.  

 Gode kulturudbud trækker de veluddannede til kommunen.  

De to synspunkter vil vi gerne præsentere i to korte oplæg forud for debatten, 

simpelthen for at slå fast, at det giver mening for byen at ville noget med 

biblioteket.  

Resultatet af vores formulering af opsamlingen sendes til alle involverede 

som oplæg. Forhåbentlig sammen med andres bidrag.  

Bestyrelsens holdning i denne sag er at vi vil holde fokus på et velfungerende 

Kerteminde By Bibliotek, beliggende hvor det det nu måtte være bedst for 

alle parter. Høringen bliver mandag den 14. september kl 19 i den gamle 

byrådssal, Langegade 13. Kerteminde                                                      

 Jørgen Holm 
Husk foreningens hjemmeside: www.kertbibvenner.dk  

 

“Kertemindedage 2015” afholdes 1. - 3. oktober.  Sæt X og hent programmet! 

Arrangementerne under ”Kertemindedage 2015” handler om temaet ”Jeg-Vi”, om 

samspillet mellem identitet og fællesskab, på godt og ondt. Weekenden vil byde på 

foredrag, koncert, poetry -slam, ”sofasamtaler” og muligheder for fælles spisning. 

Det udførlige program kan hentes på Kerteminde Bibliotek, på Kerteminde 

kirkekontor og Turistkontoret. Vi håber selvfølgelig at mange vil benytte sig af 

lejligheden til at opleve dette ”højskole” program den første weekend i oktober, 

hvor man kan vælge frit mellem de forskellige programpunkter efter interesse, eller 

deltage i dem alle! ”Kertemindedage 2015” er planlagt af et udvalg der 

repræsenterer Kerteminde Biblioteks Venner og Kerteminde-Drigstrup 

Menighedsråd. Alle er selvfølgelig velkomne, ikke kun medlemmer. Sæt XX nu på 

weekenden 1.-3. oktober og få fat i det spændende program! 

Jonie Kristensen 

 

Glæd dig til bogsalget i efterårsferien på Mødestedet 
Igen i år vil vi, med fælles hjælp, opbygge en velassorteret antikvarboghandel i uge 

42. Du kan gøre en kup, med så billige priser som 20 kr. per bog den første dag, 10 

kr. den anden dag, og kun 5 kr. den 3.dag. Hvis du vil være med til at arbejde med 

opstilling, organisering af bøgerne, salg eller oprydning, skriv til mig på 

lucybergstrom@gmail.com, ring på 51317570 eller send et SMS. Fortæl hvilke 

timer på hvilke dage, du kunne tænke dig at være med. Det starter søndag 11.okt og 

slutter søndag 18.11, med fællesspisning for alle som hjælper med bogsalget efter 

oprydningen. Selve bogsalget er torsdag, fredag og lørdag. 

Hvis du har bøger du gerne vil donere, vil du godt aflevere dem til Mødestedet på 

mandag den 12.okt. fra kl.10 i stedet for at aflevere dem i Brugsen? Det er tungt at 

flytte alle bøgerne fra Brugsen. Der vil dog stadig være mulighed for at aflevere i 

Brugsens forhal af PR-hensyn, og for folk som kun har lidt bøger at donere. 

 

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 
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