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NYHEDSBREV SEPTEMBER 2013

Kære medlemmer!

Her får I Kertemindedage-programmet. Tilmelding til arrangementerne er ikke nødvendig, 
men man skal købe billetter til Rasmus Lyberth-koncerten på forhånd for at sikre sig.

Ring til Inge van Dijk eller Inge Borch, hvis du vil hjælpe til med lidt praktisk arbejde til 
Kertemindedagene. Velmødt!    

19. - 22. september 2013
”MOD TIL AT VÆRE”

Læs det vedhæftede program og glæd jer til de mange spændende indslag. 
Det bliver herlige højskoledage i Kerteminde!

Til de internet aktive:

Aktivitetskalenderen kan også ses på www.kertbibvenner.dk og eventuelle sidste øjebliks 
ændringer vil blive meddelt her. 

Desuden kan alle (også ikke-medlemmer) tilmelde sig en nyhedsmail som udsender en 
erindringsbesked kort tid før hvert arrangement. 

Også de af foreningens medlemmer som fremover ønsker nyhedsbrev per mail, kan kon-
takte Inge van Dijk: inge.vandijk@dlgmail.dk .
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Sangaftener kl.19:00-21:00 i den gamle byrådssal
Ved klaveret Jonie Kristensen

Vi glæder os til flere dejlige sangaftener med Jonie Kristensen ved klaveret. Det gør du for-
håbentlig også! Skriv de følgende datoer bag øret, i kalenderen, eller hvor det bedst pas-
ser dig:

• Ons. 25.sept  . med journalist Aksel Hundslev.
• Ons. 30.okt  .  med museumsformidler Eigil Nikolajsen.
• Ons. 27.nov  .  med kordirigent Lili Agerskov. 

Vi afslutter aftenerne med et par sange efter deltagernes ønske.
Christmas carols i december er også påtænkt, men endnu ikke planlagt.

Pris: 20 kr. inkluderer forfriskning i pausen.

Lørdagscafé kl. 11:00-12:00 i Kinos café
 

• 14.sept.  : 
• Palle Petersen boganmelder
• Helle Skovs børnekor synger akkompagneret af Knud Frøslev. 

• 12.okt  .:  
• Bettina Noer Rasmussen boganmelder 
• Leif Käehne og Jes Asmussen spiller irsk folkemusik. 

• 9.nov.       
• Jytte Rohde Hansen boganmelder
• 2 fra Saltvandskoret i Munkebo synger og spiller.  

• 14.dec.:    
• Niels Ole Jørgensen boganmelder
• Morgenfruerne synger. 

Pris: 40 kr. inkluderer kaffe og kage.

Kerteminde bys 600 års jubilæum den 7. dec.
Vi vil bidrage - sammen med jer - til at gøre byjubilæet til noget festligt, også for de 
bogglade. Læs det næste nyhedsbrev for at se hvordan, du kan være med!

BOGSALG torsdag 17.okt. – lørdag 19.okt. på Mødestedet

Vi glæder os til igen at kunne danne en velassorteret boghandel af folks gamle bøger! 
Vi samler bøger ind i 14 dage før bogsalget, i en kundevogn i Brugsens forhal. 
Større mængder bøger må gerne afleveres på Mødestedet man. 14.okt. fra kl.10. 
Vi har brug for frivillige ”boghandlere” (det vil sige, dig) til at sætte bøgerne i system fra 
søn. - ons., til at sælge dem fra tors. - lør., og til at rydde op og afslutte hele showet søn. 
20.okt. 

Overskuddet går til nye biblioteksbøger og til kulturelle aktiviteter på biblioteket.



Hvis du vil bruge lidt tid i bøgernes verden, skriv venligst til  lucybergstrom@gmail.com og 
meddel, hvornår vi kan regne med din hjælp i hvilken 3-timers periode på hvilken dag (el-
ler hvilke dage), gerne før 10.okt. På forhånd, tak!

Gør plads i hylderne nu til nogle virkelig spændende nye bøger! (Du kan evt. donere de 
”gamle” bøger til bogsalget!) 

Priserne er til at leve med: 
• 20 kr. den første dag, 
• 10 kr. den anden dag og 
• 5 kr. den sidste dag. 

(Der er dog nogle særlige bøger eller sæt som koster lidt mere.)

Hvis du har nogle bøger du gerne vil aflever nu, ring til Lucy Bergström på 51 31 75 70, så 
finder vi en løsning. 

Forfatteraften med fynske Vibeke Marx onsdag den 6.nov. i byrådssalen, 
kl.19

Vibeke Marx blev født den 9. marts 1948 som datter af en rengøringskone og en murerar-
bejdsmand. Allerede tidligt drømte hun om at blive salmedigter, selvom familien aldrig gik 
i kirke. 
Der gik dog en del år før hendes første ungdomsbog ” Held og lykke Robinson” udkom i 
1990. Bogen vandt Gyldendals børnebogskonkurrence samme år. 

Siden er der kommet over tyve noveller og romaner, hovedsageligt for voksne, fra hendes 
hånd. Hovedpersonerne i hendes bøger kommer overvejende fra samfundets nederste 
lag, da det er de mennesker, der interesserer hende mest. 

Hun arbejdede i et år som pædagog, men sagde jobbet op efter succesen med ”Held 
og lykke Robinson”. 

Her i efteråret udgiver Vibeke M. endnu en bog. 
Hvilken bog hun vælger at læse op af og fortælle om den 6. november, vides i skrivende 
stund ikke.

Bestyrelsen for Kerteminde Biblioteks Venner

Traute Thorstensen, formand 74 42 93 93 mail: formand@kertbibvenner.dk
Inge van Dijk, kasserer 65 34 23 59 mail: kasserer@kertbibvenner.dk
Lucy Bergström, sekretær 51 31 75 70
Inge Borch 65 32 29 98
Lise Bencke 39 68 36 65
Jørgen Holm 65 32 50 53
Jonie Kristensen 65 32 32 39

Venlig hilsen og på gensyn, bestyrelsen 
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