
Den gamle retssal på Kerteminde Bibliotek! 
Den 1. marts kl. 15:00 – 17:00 inviteres alle interesserede til en lille 
”indvielse” af den nymalede gamle retssal på biblioteket, hvor nye 
tavler til udstillinger er opstillet. Bibliotekets Venner har bekostet 
arbejdet som er udført af Arbejdsmarkeds-centret, Kerteminde 
kommune. Fra d. 1.- 3. marts kan man se værker som lokale 
kunstnere har doneret til Hjerteforeningens 50. års jubilæums 
auktion, som afholdes den 10. marts på Johannes Larsen Museet.  
 
ARRANGEMENTER  I MARTS OG APRIL 2012 
 
PÅ KERTEMINDE BIBLIOTEK 
torsdag d. 1. marts: kl. 15:00 – 17:00, ”Indvielse” af den 
nymalede gamle retssal på Kerteminde Bibliotek med udstilling af 
værker til Hjerteforenings 50 års jubilæumsauktion. 
onsdag d. 14. marts: kl. 18:00, den gamle byrådssal,  
Generalforsamling for Kerteminde Biblioteks Venner  
(Alle er velkomne, - kun medlemmer har stemmeret.) 
torsdag d. 22. marts: kl. 19:00, den gamle byrådssal,  
Sangaften v. musiker Jesper Hempler. 
tirsdag d. 27. marts: kl. 19:00, den gamle byrådssal, 
Foredrag v. Flemming Pless (om CARE): ”Hvis ikke det var for 
kvinderne”   CAREs projekter i Afrika. 
                                            
LØRDAGSCAFÉ   (kl. 11:00 -12:00 i Kerteminde Kinos café) 
lørdag d. 10. marts: Knud Erik Kristensen omtaler  bogen    
              ”Brobyggerne” af Jan Guillou. 
                                   Leif Enevig spiller klassisk.     
lørdag d. 14. april:  Karl ”Krølle” Nielsen omtaler egne bøger.  
                                   Orkestret Blue Moon spiller swing jazz. 
 

Bestyrelsen for Kerteminde Biblioteks Venner 
Jonie Kristensen, formand          65 32 32 39 
Inge van Dijk, kasserer                  65 34 23 59 
Lucy Bergström, sekretær           65 97 79 90 
Inge Borch               65 32 29 88 
Ingrid Kristensen              65 39 11 17 
Tonni Raab               86 39 80 92 
Kirsten Valeur              66 14 18 07 

 

 
 

Nyhedsbrev 
 

Februar 2012 
 
 
 
 
 
Indkaldelse til Generalforsamling kl. 19:00  
onsdag d. 14. marts 2012 
                   
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kerteminde Biblioteks 
Venner på onsdag aften den 14. marts 2012, kl. 19:00. 
Generalforsamling afholdes i den gamle byrådssal på Kerteminde 
Bibliotek.  
 
OBS! OBS!  Men først er der en let aftensmad kl. 18:00 
serveret af bestyrelsen!  
Vi synes at det gav en god stemning forud for generalforsamlingen de 
sidste par år at spise sammen, så vi fortsætter traditionen! Tilmelding 
er ikke nødvendig.  
 
 



Kære medlemmer! 
Den 14. marts mødes vi til generalforsamling 2012, og det betyder 
at Kerteminde Biblioteks Venner har eksisteret nu i 8 år, ikke et 
”rundt” jubilæum, men værd at fejre ved at spise sammen før 
generalforsamlingen begynder!  Tak til alle for aktiv deltagelse i 
mange grupper og arrangementer i det forløbne år. Vi har en stærk 
forening, og det glæder jeg mig til at sige mere om til 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen, at der nedsættes en 
fast gruppe som er ansvarlig for opsætningen af lokalet og for 
forfriskninger til foreningens arrangementer på Kerteminde 
Bibliotek. Indtil nu har bestyrelsen, for det meste, taget ansvar for 
det praktiske omkring arrangementerne. Vi mener at fællesskabet 
vil vokse hvis flere er involverede ”bag scenen”.  Det kan vi så 
drøfte den 14. marts. 
Den 25. januar blev Kirsten Valeur, suppleant i vores bestyrelse, 
valgt som suppleant til Folkeoplysningsudvalget for Kerteminde 
kommune. Hun deltager også i et samarbejdsudvalg som 
aftenskolerne har etableret. Dette arbejde fortsætter hun med som 
vores repræsentant, selvom hun ikke fortsætter i vores bestyrelse 
efter generalforsamling. Hermed en STOR TAK til Kirsten for 
hendes trofaste deltagelse og interesse for Kerteminde Biblioteks 
Venner!  
Venlig hilsen og på gensyn den 14. marts, 
Jonie Kristensen 
 
Foredrag tirsdag den 27. marts ved Flemming Pless 
 
Flemming Pless er til daglig præst i Christians Kirke på 
Christianshavn men kendes også som fotograf og debattør i flere 
dagblade. Han arbejder også som storyteller for Care Danmark. 
Præcis hvad han denne aften vil fortælle om fra sine mange rejser 
til u-lande rundt i verden, skal ikke røbes her, men han har ofte 
provokeret sine tilhørere på den gode måde. Jeg har engang læst 
følgende udsagn af ham: ” Hvis det ikke var for kvinderne ville 
Afrika være gået nedenom og hjem.” 
Jeg glæder mig, for jeg tror det bliver en spændende og 
tankevækkende aften i den gamle byrådssal den 27. marts kl. 19.00. 
Inge van Dijk 

Dagsorden for generalforsamling: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandsberetning 
3. Regnskabsfremlæggelse 
4. Kontingent 2013 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
(På valg er kasserer Inge van Dijk, sekretær Lucy Bergström og 
Inge Borch. Alle modtager genvalg. Suppleanter nu er Tonni Raab 
og Kirsten Valeur. Kirsten Valeur ønsker ikke genvalg.)   

6. Valg af revisor og revisor suppleant 
7. Indkomne forslag:  

Bestyrelsen foreslår etablering af en fast ”Værtindegruppe” 
som har ansvar for opsætning af lokalet og for forfriskninger 
på Bibliotekets Venners arrangementer på biblioteket. 
(Gruppen vil selvfølgelig kunne deles om datoer.)  

      8. Evt. 
 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest den 7. marts. (Sybergsvej 2A, Kerteminde). 
Hermed en opfordring til at deltage i generalforsamlingen, ikke 
mindst, for at møde de andre medlemmer!! 
 
 
 To nye læsegrupper 
 
Der er to nye læsegrupper etableret ved hjælp af bestyrelsen. Begge 
skal læse bøger på dansk. De har også fundet på navne til sig selv, så 
bibliotekets personale lettere kan holde redde på alle vore 
læsegrupper.  Den første gruppe hedder "Læsehestene" og den anden, 
som lige er kommet i gang, skal hedde "Riskageklubben", bare fordi 
vi spiste riskager til det første møde.  
Hvis de andre grupper vil finde på navne, vil det hjælpe personalet når 
de skal informere om ankomne bøger. Det er sket mindst én gang, at 
notitser røg ud til den forkerte gruppe. Om du så er i en læsegruppe 
eller ej, god læselyst! 
 


