
Lørdagscafè (indgang, inkl. kaffe og kage, 40kr.)i Kerteminde Kino 

 

22. september: Pens. sygeplejerske Johanne Thielst anmelder sin egen 

debutbog, "Dunhammere spidder himlen".  

Musikalsk indslag ved gruppen Enacape. 

13.oktober: Cand. mag. Anne-Marie Rasmussen anmelder egne bøger. 

Musikalsk indslag ved gruppen De sidste 4. (barbershop) 

10. november: Journalist Helene Dambo anmelder bog.  

Musikalsk indslag ved Jes Rasmussen og Leif Kähne - irsk folkemusik. 

8. december: Cand. mag. Lisbeth Weitemeyer anmelder bog. Musikalsk 

indslag ved Poul Mandrup. Sang og guitar. 

 

Sangaftener i efteråret 2012 bliver ledet af medlemmer af Kerteminde 

kommunes byråd. Politikerne vil vælge og kommentere sangene i den 

første time. Efter pausen vil Jonie Kristensen præsenter nogle af de 

nyeste sange i højskolesangbogen, og deltagerne derefter får mulighed for 

også at vælge nogle sange. Sangaftener afholdes i den gamle byrådssal på 

Kerteminde Bibliotek, fra kl. 19:00 -21:00, og entré på 20, - kr. pr person 

dækker vores udgifter til aftenerne. 

Onsdag  d. 26. september med byrådsmedlem John Yde. 

Onsdag d. 24. oktober med byrådsmedlem Michael Gammelgaard. 

Onsdag d. 21. november med borgmester Sonja Rasmussen. 

Onsdag d. 19. december med Lucy Bergström og Jonie Kristensen  

                                         (Christmas carols)  

Foredrag: Et barn på flugt i Nazityskland 

Gabriele Guldborg er kendt for sine bevægende foredrag om sin opvækst 

i Det Tredje Rige, hvor hendes far var i fængsel og hun blev fjernet fra 

familien for at få en Hitlerjugend-opdragelse på tryg afstand af kampene. 

Men da krigen lakkede mod enden var det alt andet end trygt. Hør denne 

førstehånds fortælling om ét af de tusindtals skæbner som blev kværnet i 

krigsmaskinen og lykkedes at overleve.  

Tid: Tirsdag den 13..november 2012, kl.19 

Sted: Den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek 

Pris: 40 kr., 30 kr. for medlemmer, kaffe og småkager i pausen. 

 

Fra generalforsamling: Henny Jørgensens detaljerede referat fra 

generalforsamlingen d. 15. marts kan sendes pr post eller e-mail til 

interesserede. Ændring i bestyrelsen: Jørgen Holm blev valgt som 

suppleant i stedet for Kirsten Valeur. 

 

 

 

 
 

 

Nyhedsbrev 
 

September 2012 
 

 

Kertemindedage 2012 afholdes torsdag d. 13. september - søndag 

d. 16. september. Temaet er ”Længsel”, som belyses af mange indholdsrige 

og forskelligartede arrangementer. 

Man kan deltage ved frit valg princippet, og tilmelding er ikke nødvendigt. 

Nogle af arrangementerne er gratis, mens andre koster kr. 60, i entré. Man 

kan købe en partout billet ved torsdag aftens koncert, eller tidligere på 

Kerteminde Bibliotek eller Kerteminde kirkekontor. 

Se www.kertbibvenner.dk for detaljeret program, eller hent et trykt program 

på Kerteminde Bibliotek. En god idé: Invitér udenbys gæster til weekenden!   

Spørgsmål? – Ring til Jonie Kristensen 65 32 32 39.  

Vi ses til Kertemindedage!  

 

Om Nyhedsbrevet: Fra næste gang bliver Nyhedsbrevet sendt kun på e-mail 

til de medlemmer for hvem vi har e-mail adresser. Men hvis man fortsat 

ønsker at modtage det på papir, skriv venligst til joniekristensen@yahoo.dk. 

 (Vi prøver på at spare hvor spares kan!) Medlemmer uden e-mail adresser 

vil selvfølgelig fortsat få det på papir. Men hvis du har fået en e-mail adresse 

for nylig, send den venligst til Jonie. 

 

 

 

 

http://www.kertbibvenner.dk/
mailto:joniekristensen@yahoo.dk


Læsegrupper - Hvad, hvordan, hvorfor. 

 

En læsegruppe (eller læsekreds) er en gruppe af mennesker, som mødes 

og deler en læseoplevelse man har haft med en bog som er valgt og læst 

til netop det møde. Hver gruppe beslutter sig selv for den form og det 

indhold som passer dem bedst. Grupperne mødes cirka hver måned, enten 

på biblioteket eller hjemme ved hinanden. Men det kan frit varieres, 

ligesom det også er meget individuelt hvad der sker når kredsen mødes. 

Bogen er dog fast emne for alle, dels debat om den bog der er læst og 

valg af den bog der skal læses derefter. Nogle kredse afgrænser sig til 

eller fra bestemte genrer, men det er også helt frit. 

Læsegrupperne bliver etableret ved at Jonie modtager henvendelser fra 

interesserede som har set folderne på opslagstavlen på biblioteket, læst 

om grupperne i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden eller på anden 

måde har fundet ud af at Bibliotekets Venner hjælper, også selvom man 

ikke er medlem af foreningen. 

Når der er nok interesserede på ventelisten, etableres læsegruppen ved at 

Jonie udveksler kontaktoplysningerne. Hvis det er en gruppe der vil 

specialisere sig på sprog eller emne, kan bibliotekets Venner hjælpe med 

en igangsætter i de første måneder, eksempelvis hjælper Lucy Bergstrøm 

engelsk sprogede kredse i gang. For tiden er der 2 engelske grupper og 5 

danske. Læsegrupperne fungerer i samspil med biblioteket når kredsen 

bestiller deres bøger. Biblioteket fremskaffer bøger fra egen beholdning 

eller bestiller hjem fra andre biblioteker, og hvis det ønskes hjælper de 

også med boglister til valg af bøger. 

Privat kan alle selvfølgelig selv købe, låne og læse bøger man selv 

ønsker. Men læsegruppen giver en ekstra oplevelse i form af en 

bekendtskabskreds og deres læseoplevelse. I snakken om bogen dukker 

der ofte detaljer op, som man selv havde overset eller læst på en anden 

måde. Og man kommer også til at læse bøger, som man ikke selv ville 

have valgt. 

Hvorfor læsegruppe?  - fordi det uformelt og selskabeligt giver en større 

læseoplevelse.                    Jørgen Holm 

 

Kerteminde Biblioteks Venners Værtsgruppe blev etableret ved 

generalforsamlingen i marts 2012. Gruppen vil nu her i efteråret begynde 

at tage sig af nogle af de praktiske gøremål i forbindelse med afholdelse 

af foreningens mange arrangementer. Det er dejligt, at så mange 

medlemmer gerne vil give en hjælpende hånd på regelmæssig basis.  

 

 

 

 

Gør klar til bogsalget!  

 

I efterårsferien kører bogsalget løs, og det er nu man kan gå igennem sine 

bogreoler for at finde de bøger, man vil donere til salget. På den måde, 

skaber du også plads til de ”nye” bøger du måske kunne finde på at købe! 

Hvis du vil donere bøger, kan du tage dem med til Mødestedet mandag den 

15.okt. Der vil også være en kundevogn stillet til rådighed i SuperBrugsen til 

mindre donationer, 14 dage op til bogsalget. Alternativt kan du kontakte mig 

(se forneden) eller Ingrid Kristensen (65 39 11 17) for at aflevere bøger 

inden bogsalget.   Skriv også datoerne i kalenderen: 14.-21.okt. Hvert år er 

mange af jer på banen som hjælpere, ofte mere end en gang i ugens løb, da 

vi bruger de første dage på at organisere bøgerne i emner og især 

skønlitteratur efter alfabetet. Torsdag, fredag og lørdag kommer publikum på 

banen, og så behøver vi karismatiske (eller blot hjælpsomme) sælgere til at 

tage imod penge, mv.  

Hvis du vil hjælpe med bogsalget, vær så venlig at skrive til 

lucybergstrom@gmail.com eller ring til mig på 65 97 79 90 og fortæl, 

hvilken 2-eller-3 timers vagt du kunne tænke dig, og hvilke dage. Begge 

søndage er flyttedage, og vi sætter meget pris på at få en hånd med til disse 

dage, selv om vi hyrer stærke unge mennesker til det store slæb. Jeg bliver 

rigtigt glad når folk kontakter mig, ellers skal jeg ringe til jer alle sammen! 

Vi glæder os til endnu et stort og succesrigt bogsalg på Mødestedet bag 

rådhuset i Kerteminde.   

Vi sorterer bøger fra kl.10-13 den 15.-17. okt. Salget er som følger: torsdag 

og fredag den 18.+ 19. okt.: kl.10 – 18. Lørdag den 20.okt.: kl.10 – 16. 

Priserne er 20 kr. per bog den første dag, 10 kr. den anden dag og 5 kr. per 

bog den tredje dag. En del af overskuddet går til at købe bøger og andet til 

biblioteket, resten går til kulturelle arrangementer vi organiserer på 

biblioteket.       Lucy Bergström 

 

Vi har fået et nyt hjem! 

Nej, ikke et fysisk hjem, men en hjemmeside. Det vil gøre det lettere for jer, 

som bruger internettet, til at kigge efter arrangementer i kalenderen eller som 

noget helt nyt, at skrive en boganmeldelse. Så kan man læse, hvad nogle af 

vores medlemmer mener om de bøger, de læser. Du vil også kunne læse 

nyhedsbrevet på hjemmesiden og meget mere.  

Dette store fremskridt skyldes, at Ole Nielsen tilbød at lave en hjemmeside 

til os ved bogsalget sidste år. Han var, som nytilflytter, ved at snuse til 

Kertemindes mange aktiviteter og syntes, at bogsalget var rigtig godt. Nu er 

han medlem og fortjener vores evige taknemlighed. 

Hjemmesiden går snart i luften efter de sidste finjusteringer, men du kan 

kigge allerede nu på www.kertbibvenner.dk. Kommentarer og ros er 

velkomne. 

mailto:lucybergstrom@gmail.com
http://www.kertbibvenner.dk/

