
Kerteminde Biblioteks Venners aktiviteter i foråret 2013  
 

Sangeftermiddage med koncert i foråret 2013  (obs. torsdage!)  

 

torsdag d. 24. januar,   kl. 16:00 – 17:30. 

torsdag d. 28. februar,  kl. 16:00 – 17:30. 

torsdag d. 25. april,       kl. 16:00 – 17:30. 

 

        I foråret 2013 ændrer Sangaftener arrangeret af Kerteminde 

Biblioteks Venner form og bliver til ”Sangeftermiddage” med 

et lidt andet indhold end tidligere. Studerende fra Den Fynske 

Musikkonservatorium spiller en ca. 45 minutters koncert, og 

efter en kort pause vælger det fremmødte publikum nogle 

fællessange. Vi afprøver eftermiddagen i stedet for 

fællessangaftener, for evt. at trække en større gruppe af 

sangglade mennesker. Sangeftermiddagene afholdes i den 

gamle byrådssal på Kerteminde Bibliotek den sidste torsdag i 

måneden, og entré er uændret, 20 kr.  På grund af Påskeugen 

udgår sangeftermiddagen i marts måned. Se dagspressen for 

omtale af de forskellige koncerter. 

 

Lørdagscafé i foråret 2013                (KIG: www.kertbibvenner.dk) 

 

lørdag d. 12. januar,   kl. 11:00 – 12:00 

lørdag d.  9. februar,  kl. 11:00 – 12:00 

lørdag d.  9. marts,     kl. 11:00 – 12:00  

lørdag d. 13. april,      kl. 11:00 – 12:00 

 

        Den populære Lørdagscafé tradition fortsætter som hidtil i 

Kerteminde Kino kl. 11:00 – 12:00 den anden lørdag i 

måneden.  En god bog anmeldes af lokale kræfter, der spilles 

live musik, og Kino orienterer om det kommende filmprogram. 

Entré er 40 kr., som inkluderer kaffe og kage. Medbring 

bekendte som endnu ikke har opdaget denne hyggelige 

lørdag formiddags kulturelle stund! 

 

Bestyrelsen for Kerteminde Biblioteks Venners  

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 

Jørgen Holm                                       65 32 50 53                    

Nyhedsbrev December 2012 

 
ALLE MEDLEMMER ØNSKES EN GLÆDELIG JUL!!! 

HUSK CHRISTMAS CAROLS SANGAFTEN D. 19. DECEMBER 

KL. 19 i den gamle byrådssal !!! 

 
Foredrag med forfatteren Mads Peder Nordbo  

onsdag den 13. februar kl. 19:00 i den gamle byrådssal,  

Kerteminde Bibliotek.  Omtales andet sted i nyhedsbrevet og 

senere i dagspressen.   

Entré: 30 kr. (40 kr. ikke-medlemmer). 

 

Generalforsamling  d. 14. marts 2013 

Medlemmer af Kerteminde Biblioteks Venner indkaldes til 

generalforsamlingen i februar  nyhedsbrevet, men allerede nu 

kan man sætte kryds på  torsdag d. 14. marts, hvor bestyrelsen 

inviterer til lidt aftensmad kl. 18, og til generalforsamling  

kl. 19:00. Se Jørgen Holms artikel her i nyhedsbrevet om 

bibliotekernes udvikling i Danmark. Vi taler sammen om dette 

emne på generalforsamlingen den 14. marts.  

 



Medlemskontingent 
Vedlagt dette nyhedsbrev finder du et girokort til betaling af 

kontingent for 2013. Har du ikke netbank kan du med fordel 

betale til et bestyrelsesmedlem.(se bagsiden) 

Du skal blot huske at medbringe girokortet, der så afleveres 

sammen med de 100 kr. Du får selvfølgelig kvitteringsdelen 

med tilbage.                                                           Inge van Dijk                                                        

 

Bogsalg 
Årets bogsalg gik helt fantastisk. Vi bliver ved med at trække 

mange folk til, og de kan ikke lade være med at købe de 

skønne bøger. Vi er meget taknemmelige over, at mange 

donerer deres bogsamlinger til os, og at vores medlemmer 

stiller op til det store arbejde det er, at skabe en velassorteret 

antikvarboghandel på få dage. Stor tak til både kunder og 

frivillige. Nettoindtjeningen blev 14.000 kr., da vi jo er nødt til 

at betale os fra en del af slæbet. I år har biblioteket fået 

10.000 kr. til indkøb af bøger.                  

                                               Lucy Bergström, Inge van Dijk 

 

Læsegruppe 
Den 4. december så endnu en læsegruppe "dagens lys” - 

vistnok den 8. i rækken af læsegrupper startet via Bibliotekets 

Venner. 

Læsegruppen består af 7 medlemmer, og de holder deres 

første rigtige møde den 1. februar, hvor de har bestemt at 

læse bogen: Jón Stefánssons "Himmerige og Helvede". 

Bestyrelsen ønsker den nye gruppe held og lykke med 

samværet omkring "den gode bog".              Inge Borch                           

 

MADS PEDER NORDBO 

 

Ovennævnte er forårets foredragsholder. Han debuterede i 

oktober måned med romanen ”Odins labyrint”, og fik meget 

flotte anmeldelser. Han har optrådt i interview både på TV 

og i radio. Biblioteket har allerede købt bogen, så hvis man 

er interesseret og hurtig, kan man nå at læse den før vi 

møder forfatteren den 13. februar 2013.       

                                                                          Inge van Dijk 

Biblioteker bevæger sig også. 

I disse moderne tider -----. I gamle dage var -----. Den digitale 

globalisering -----.  

Disse og lignende udtryk høres ofte i medie- og kulturdebatten. 

Og dækker det faktiske forhold, at adfærd og muligheder 

konstant ændres som tiden går.  

Det gælder også den del af kulturdebatten som Bibliotekets 

Venner især følger, - bibliotekernes nutid og fremtid. 

  

Kulturministeriet laver med jævne mellemrum en 

kulturvaneundersøgelse der belyser befolkningens (fra syv år og 

opefter) aktuelle kulturvaner, herunder ændringer i aktivitets- 

og forbrugsmønstre som følge af nye tilbud og aktiviteter. Der er 

netop lavet en ny 2012 undersøgelse, og resultaterne herfra har 

blandt andet startet en debat om biblioteker. 

      

Nogle få nøgletal fra undersøgelsen kan konkretisere den 

fornemmelse alle har af forandringerne.  

 En fjerdedel af landets befolkning besøger biblioteket 

mindst en gang om måneden.  

 Færre og færre låner bøger på folkebibliotekerne, 

selvom besøgstallet sidste år steg med 150.000.  

 Bibliotekerne i Danmark har 482 filialer til 1,7 mill lånere 

og 36 mill besøgende. I 1980 var der dobbelt så mange 

filialer. 

 I dag findes viden ikke kun i bøger, men biblioteket 

hjælper i stigende grad borgeren med adgangen til 

viden uanset mediet.  

 

Den kulturpolitiske opgave er at tilpasse bibliotekerne til denne 

udvikling. Blandt andet synes biblioteksfunktionen at få en 

balanceforskydning fra bogudlån til øget brug som lokalt 

mødested og kulturrum i bredere betydning. Også kaldet "det 

nye forsamlingshus". Der kan også udledes andre behov for 

tilpasning fra kulturvane undersøgelsen.  

 

"Bibliotekets Venner" ser gerne den debat fremmet i det 

kommunale valgår 2013.                                          Jørgen Holm 


