
Lørdagscafé forår 2015
kl.11-12, Kerteminde Kinos café. 40 kr. entré inkluderer kaffe og kage.
10.jan. Bibliotekets Venners Skrivegruppe vil læse egne korte værker. Klassisk
      musik med guitar, fløjte og sang.
14.feb. Forfatter Martin Krogh Andersen vil omtale en eller flere af hans bøger. 
      Remaz Al-Araj vil spille egne og klassiske melodier på oud.
14.marts Forfatter Johanne Thielst vil tale om sin nye bog. Thorben Korsgaard
      og Hanne Anker: spillemandsmusik 
11.april Finn Weidemann vil omtale en bog. Lucy Bergström, Eigil Nikolajsen
      og Jonie Kristensen: sange af Stephen Foster.

Sangaftener på Kerteminde Bibliotek, Forår 2015
kl. 19 -21 i den gamle byrådssal. Entré: 20 kr.
Torsdag 22. jan. ved fhv. politiker og medlem af Etisk Råd Ester Larsen
Onsdag 18. feb. ved sognepræst Betina Noer Rasmussen og organist Marie
      Kristine Løkke
Onsdag 18. marts ved skoleleder Klavs Lauridsen
Torsdag 24. april ved turistchef Dorthe Frandsen

Musikalsk aften i Den gamle byrådssal, kl.19:00 - 21:00, 40 kr.
13.januar Chr. la Cour underholder med visesange og egne sange   
      fra højskolesangbogen.

Forfatteraften i Den gamle byrådssal, kl.19:00 - 21:00, 40 kr.
29.april Katrine Marie Guldager, kendt for bl.a. Køge Krøniken  
      og Peters Død, vil fortælle om sit forfatterskab.

Sæt X!!! Generalforsamling tirsdag 10.marts. Mere senere!

Medlemmerne bedes om at komme med forslag til et tema til de næste 
Kertemindedage i okt. 2015. Skriv med de gode idéer til info@kertbibvenner.dk 
eller ring til Jørgen, Jonie eller Inge Borch, 65322988.

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
Traute Thorstensen, Jonie Kristensen og Inge Borch, bestyrelsesmedlemmer

Nyhedsbrev December 2014
Husk foreningens hjemmeside, kom med forslag til forbedringer og skriv 
en boganmeldelse! www.kertbibvenner.dk
Tilmeld dig som boggave-uddeler på Danmark-Læser Dagen, den 
23.april. Se www.kum.dk og modtag 25 nye bøger til uddeling.
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Fremtidens bibliotekstilbud i Kerteminde
Resultatet af temaaftenen om Fremtidens Bibliotek i Kerteminde 
Kommune har været behandlet i kultur- og fritidsudvalget. Det resulterede 
i en vedtagelse af en vision med fire mål, samt en række specifikke 
forslag. Det hele kan ses på kommunens hjemmeside og er gengivet på 
www.kertbibvenner.dk.
Kerteminde Biblioteks Venner har stor sympati for denne vision og vil 
støtte den.
Et meget kort resume fra udvalgsindstillingen og vedtagelsen:
Borgerne ønsker et bibliotek, der er center for kulturelle og sociale 
arrangementer. Biblioteket skal være base for understøttelse af 
borgerdrevne aktiviteter, og være et åbent mødested så bibliotekerne 
indgår i lokale aktiviteter.
Set i det perspektiv, har kommunen formuleret en overordnet vision, for 
fremtidens bibliotek; denne vision skal danne rammen om de aktiviteter, 
der vil være fokus på.
Den kaldes "Det levende Bibliotek" og har fire mål:

• Brugernes mødested
   Bibliotekerne skal understøtte og facilitere de frivillige aktiviteter,
   hvor borgere laver noget for borgere.
• Kulturelle partnerskaber
   Biblioteket skal søge øget samspil med de øvrige kulturinstitutioner 
   omkring events, mærkedage, festivaler og temaarrangementer, som
   kan bidrage til at skabe et levende og engagerende kulturliv rundt   
   omkring i kommunen.
• Nærværende faglighed
   Fagligheden skal være synlig og nærværende overfor brugerne af  
   biblioteket. Kerteminde Bibliotekerne skal vægte den personlige 
   vejledning og guidning til viden, oplysning og information, og stå til 
   rådighed for grupper og den enkelte bruger.

• Biblioteket ud af biblioteket
   Biblioteket skal stille materialer og vejledning til biblioteket til 
   rådighed udenfor de vante rammer. Det kan fx være som ”pop-up
   biblioteker” i kommunens yderområder, i erhvervsområderne, eller
   deltagelse på lokale messer.
      Jørgen Holm, formand
En bogelskers drøm
Bogsalget i år var forrygende. Der var en fantastisk stemning, der blev 
købt rigtigt mange bøger. Journalister kom forbi næsten hver dag og skrev 
gode og underfundige historier om vores bog-eldorado.
Mange hjalp til med at organisere bøgerne. Mange arbejdede som 
frivillige bogsælgere. Mange hjalp til med oprydningen på den sidste dag. 
Der var 18 af os omkring bordet da vi spiste fiskeretter sammen efter 
oprydningen og fik afrundet en vidunderlig uge i bøgernes vold. Tusind 
tak til alle som donerede, købte, organiserede og solgte de ca. 2000 bøger 
som fandt nye ejere i år.
Vi solgte brugte bøger for 20.129 kr.! Det er en bogelskers drøm.

Biblioteket får af foreningen en julegave på 5000 kr. til indkøb af flere 
eksemplarer af nyudgivne bøger hos den lokale boghandler. Vi får dermed 
allesammen gavn af gaven! 

Kontingent 2015
Der er vedlagt en seddel om betaling af kontingent. Men hvis den skulle 
forsvinde, opsummerer vi oplysningerne her: 
Så er det atter tid til at betale de 100 kr. som er vores kontingent. Det skal 
ske via Netbank på konto: 0828 0003592995 eller ved at gå ind på 
Sparekassen Fyn på Torvet i Kerteminde og betale kontant. Husk at oplyse 
dit navn!

Alle vore medlemmer ønskes en dejlig jul med mange gode læse- 
og sangoplevelser, også i det nye år.
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