
 

 

Kalender for foråret 2016 
 

Lørdagscafé d. 9. jan., kl. 11:00: 40 kr., Kerteminde Kino. 

Foreningens skrivegruppe vil læse op af deres egne prosaværker. 

 

Forfatteraften ons. d. 20. jan., kl. 19:00: 20 kr., OBS på Mødestedet (i stedet 

for sangaften på biblioteket.) 

Foredrag om kunstprojekt VERA, ved Ann-Kerstina Nielsen, Per Buk.  

 

Lørdagscafé d. 13. feb., kl. 11:00: 40 kr., Kerteminde Kino.  

En Bib. Venner læsegruppe fortæller. Ole Vedby Jørgensen synger og spiller. 

 

Ons. d. 17. feb., kl. 19:00: 20 kr., Kerteminde Bibliotek, den gamle byrådssal. 

Sangaften ved tidl. skoledirektør Ivan Beck. 

 

Tors. d. 10. marts, kl. 19:00: Generalforsamling for Kerteminde Biblioteks 

Venner. 

Spisning kl. 18:00. Se næste nyhedsbrev. 

 

Lørdagscafé d. 12. marts, kl. 11:00: 40 kr., Kerteminde Kino. 

Erland Porsmose og Mette L. Thøgersen, Johs. Larsen Museum.  

Klassisk trio spiller (Poul Kjellberg, Leif Kähne, Jonie Kristensen). 

 

Ons. d. 16. marts, kl. 19:30 (OBS tidspunkt!): 20 kr., Kerteminde Bibliotek, 

den gamle byrådssal. 

Sangaften ved skoleleder Kerteminde Byskole, Jesper Bech Madsen. 

 

Lørdagscafé d. 9. april, kl. 11:00: 40 kr., Kerteminde Kino. 

Viggo og Helle Salting fortæller om egne bøger. Tage Krogh Nielsen spiller. 

 

Ons. d. 20. april, kl. 19:00: 20 kr., Kerteminde Bibliotek, den gamle 

byrådssal. 

Sangaften ved tidl. lærer Steen Ørsted. 

 

Tors. d. 28. april: Heldagsudflugt til spændende biblioteker for medlemmer. 

Flere oplysninger i februar-nyhedsbrev. 

 

(Der arbejdes med yderligere en foredragsaften i løbet af foråret.) 

 

Nyhedsbrev  
Vinter/Forår 2016 

Alle vore medlemmer ønskes en glædelig jul 

fyldt med gode læseoplevelser! 

 

Kerteminde Biblioteks Venner 
Husk vores hjemmeside: www.kertbibvenner.dk 
 

http://www.kertbibvenner.dk/


 

 

Kerteminde Bibliotek 
En lang historie er nu nået til afslutningen på et væsentligt kapitel. Det 

er historien om biblioteks placering. Efter at være flyttet fra Nordre 

Kirkerist i bygningen der nu rummer lokalhistorisk arkiv, til bygningen 

i Langegade der tidligere var Rådhus på det sted hvor der havde været 

rådhus siden 1600-tallet, forlader biblioteket nu torvemiljøet omkring 

kirken. Dermed slutter det kapitel og den epoke, men det slutter med et 

oplæg til en fortsættelse. Salget af bygningen er ledsaget af en plan og 

tilsagn om ny biblioteksbygning, og der er budgetmæssigt afsat 20 mill 

til nybyggeri. 

Bestyrelsens holdning er, at vi også begynder et nyt kapitel og lægger 

det bag os, som vi ikke kan ændre hvor gerne vi end ville. Vi ser frem 

til et forventeligt godt funktionelt nyt biblioteksbyggeri, som personale 

såvel som byens borgere kan få glæde af. Vi afventer spændt hvornår 

og hvordan processen går i gang, men glæder os over, at der dog fortsat 

vil være bibliotek i Kerteminde når lejemålet ophører for de nuværende 

bygninger.   

Og vi glæder os til at få fokus flyttet tilbage til foreningens normale 

virke.   

Læsekredse 
Bibliotekets Venner har siden starten støttet oprettelse af læsekredse og har 

direkte medvirket til oprettelsen af 8 kredse. Hidtil har foreningen ikke haft 

megen direkte kontakt til læsekredsene efter starten. Det vil vi gerne ændre, så 

foreningen i nogen grad støtter læsekredse og deres deltagere. Mange 

deltagere er også medlem af foreningen, men der er ikke noget krav om 

medlemskab. Det vil vi ikke ændre ved. Men vi vil gerne støtte med 

anskaffelse af bøger som har lang venteliste, eller bøger der er så nye at 

bibliotekslån er svært. Vi har derfor kontaktet alle læsekredse og vil få dette 

sat lidt i system, så en læsekreds ved hvordan man afleverer et låne-ønske og 

får at vide hvilke bogsæt der er anskaffet. Det aftales også med biblioteket så 

lånet forsat sker formelt som bibliotekslån. Senere vil vi arrangere fælles 

læsekredsaftener hvor man kan mødes på tværs af læsekredse til en aften om 

litteratur mere generelt. Allerede anskaffet i 8 eksemplarer: 

”Stillidsen” af Donna Tartt og ”De tavse Vidner” af Marianne Jørgensen 

Jørgen Holm, formand 

Sæt stort X ved den 28. april!! 
Kerteminde Biblioteks Venners sidste arrangement i forår 2016 bliver 

en fælles heldagsudflugt for medlemmer til et par interessante 

biblioteker. Turen bliver med bus og bliver delvis støttet af foreningen, 

så prisen bliver meget rimelig. Flere detaljer i næste nyhedsbrev. 

 

Jonie Kristensen 
 

Medlemskontingent 2016. 

Endnu et år er ved at rinde ud, og derfor er det tid til at betale kontingent. 

Beløbet er stadig kun 100 kr., der kan indbetales senest 29. februar 2016 enten 

via netbank eller kontooverførsel fra egen bank til følgende konto i 

Sparekassen Fyn:  0828 0003592995. 

Inge van Dijk, kasserer 

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 

Birgitte Flint Pedersen, tlf. 4037 3210, flindt@pedersen.mail.dk 

Jonie Kristensen, tlf. 6532 3239, joniekristensen@yahoo.dk 

Anita Hellum Nielsen, tlf. 2186 1701, anita@tagan.dk    

Inge Laurvig-Borch, tlf. 6532 2988, laurvig93@hotmail.com 
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