
Kommende arrangementer

Sangaftener på Kerteminde Bibliotek, kl.19, entré: 20 kr.
14.dec. Christmas carols med Lucy Bergström og Jonie Kristensen.
18.jan.  Sange med Bo Damgård, direktør for FilmFyn
15.feb.  Sange med Jonie Kristensen, tidl. højskolelærer
15.marts  Sange med Finn Thrane, tidl. leder af Fotomuseet, nu leder af 
Mikrohøjskolen Janus
19.april  Sange med Mette Thybo, leder af Fjord & Bæltcentret

Lørdagscafé på Kerteminde Kino, kl.11-12, 
40 kr. entré inkl. kaffe/kage
14.jan. Bogomtale v/ Frede Granum, musik v/ August Bjerregård
11.feb. Flemming O. Fischer fortæller om en bog, Irish Mist spiller
11.marts  Karl Aage Madsen beskriver en bog, Blue Moon spiller
8.april Bogomtale v/ Bendt Bonde, musik endnu ikke planlagt

Generalforsamling på Kerteminde bibliotek onsdag 8.marts, 
med en let anretning kl.18, møde kl.19 og musik ved Steen Ørsted kl.20. Kom 
med dine forslag til foreningens aktiviteter og bland dig i fællesskabet.

Samtale café på Kerteminde bibliotek onsdag 29.marts kl. 16-18.
Strejftog i litteratur, boganbefalinger fra bibliotekarer og fra hinanden.

Forfatterforedrag: Hans Christian Andersens fødselsdag bliver fejret med 
manér den 4.april kl.19 på Kerteminde bibliotek. Svend Novrup læser op og 
fortæller. Entré 40 kr.

Bestyrelsen:                                                                                  
Jørgen Holm, formand, tlf. 6532 5053, jørgen@dyrbjerg-holm.dk            
Inge van Dijk, kasserer, tlf. 6534 2359, inge.vandijk@dlgmail.dk              
Lucy Bergström, sekretær, 5131 7570, lucybergstrom@gmail.com        
Birgitte Flindt Pedersen, tlf. 4037 3210, flindt@pedersen.mail.dk              
Jonie Kristensen, tlf. 6532 3239, joniekristensen@yahoo.dk                      
Dorit Rye Bertelsen, tlf. 2012 5953, dorit.rye.bertelsen@mail.dk               
Inge Laurvig-Borch, tlf. 6532 2988, laurvig93@hotmail.com

Læs mere på vores hjemmeside: www.kertbibvenner.dk

               
        

Nyhedsbrev December 2016
     En jul uden bøger er som en flæskesteg uden svær.
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Tak til alle for endnu et godt bogsalg i efterårsferien. Vi slog ikke nogen 
salgsrekord, men målet ved at omfordele de brugte bøger til nye, ivrige læsere 
er absolut opnået. Næste år vil vi ringe til alle medlemmer for at høre, om I vil 
stille op som frivillige bogsorteringsarbejdere; vi syntes, at der ikke var folk 
nok til at sætte bøgerne på plads, som der var brug for. I må stadig meget 
gerne selv melde jer på banen når nyhedsbrevet kommer i sept. Vi håber, I 
nyder de bøger, I har købt.                                                  Lucy Bergström

Læsegrupper: Er du i en læsegruppe, som efterhånden kunne bruge et par 
deltagere mere, eller hvis du selv kunne tænke dig at være med i en 
læsegruppe, kontakt Jonie Kristensen, 65 32 32 39 eller skriv: 
joniekristensen@yahoo.dk. 

Læs højt for børn på bibliotek:
Som noget nyt vil vi bede frivillige om at melde sig som livlige oplæsere af 
børnebøger på Kerteminde bibliotek. Det bliver den første lørdag i måneden 
fra kl.11-12, så 7.januar er præmiere. Lyder dette som noget for dig, ring til 
Lucy Bergström, 51 31 75 70 eller skriv: lucybergstrom@gmail.com.

Poetry Slam !!!???
På Kerteminde Biblioteks Venners initiativ stod to unge mænd fra Poetry 
Slam Fyn for en heldags workshop den 10. november for alle 7. og 8. klassers 
elever på Kerteminde Byskole. Eleverne lærte genren at kende, ved at skrive 
og opføre egne digte. Tre deltagere optrådte senere på Kultur-og fritids 
udvalgets hædringsarrangement. Efterfølgende inviterede Lucy Bergström og 
Jonie Kristensen klassernes elever til biblioteket for at etablere et 
regelmæssigt Poetry Værksted. Der kom ikke nogen (!), men vi fortsætter 
forsøget på at få unge mennesker interesserede i at lege med det skrevne og 
talte ord i digtform. Idéer modtages gerne! Måske har vi valgt den forkerte 
målgruppe? Hvad med en gruppe for dem 50 og ældre?? Bare sig til!!          
       Jonie Kristensen  

Medlemskontingent 2017.
Endnu et år er ved at rinde ud, og derfor er det tid til at betale kontingent.
Beløbet er  125 kr.; der kan indbetales senest 28. februar 2017
enten via netbank eller ved kontooverførsel fra egen bank til følgende konto i 
Sparekassen Fyn:  0828 0003592995.
Husk at anføre jeres navn i ‘meddelelser til modtager’, det letter mit arbejde 
med registreringen af jeres betaling.                 Inge van Dijk

Kære Biblioteksvenner!

Som året er ved at rinde ud, er der oftest tradition for, at man gør året op: 
Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt …Således også på Kerteminde 
Bibliotekerne.
Årets store tema hos os har jo været flytningen af Kerteminde Bibliotek. Fra 
det gamle rådhus til det gamle posthus er der fysisk ikke langt, men det blev 
alligevel en begivenhedsrig rejse! 
Trods den korte tidshorisont lykkedes det på 5 uger at gen-etablere 
Kerteminde Bibliotek i de nye rammer, og fra min side skal lyde en stor Tak 
for alle de opmuntrende ord, kager og deltagelse, der kom personalet til gode 
– Og en speciel Tak for deltagelsen i gen-åbningen: Uden Jeres store indsats 
og tilstedeværelse var det ikke blevet nær så festligt!

Og hvad har flytningen så betydet? Det hurtige og nemme svar er en forøgelse 
af udlånet på 9,2 % og i gennemsnit 156 brugere gennem døren dagligt. 
Lidt mere nuanceret bliver det, når vi kikker på hvem der kommer ind af 
døren og hvornår: En del unge mennesker kikker efterhånden ind mens de 
venter på bussen, og børnefamilierne er også begyndt at benytte de nye 
lokaler – primært uden for den betjente åbningstid, men det er jo der, hvor de 
har tid. Sene aftener og weekender bliver Biblioteket også flittigt besøgt, 
noget der jo ikke var muligt i Langegade.

At vi genåbnede som Åbent Bibliotek har vi kun fået roser for, og de 
problemer med at overlade Biblioteket til brugernes nåde som vi (måske) 
frygtede, har vist sig ikke at give problemer, allerhøjest mindre 
oprydningsprojekter.
Pladsmanglen er der desværre ikke fundet en løsning på. Selv om der er stor 
politisk bevågenhed på Bibliotekerne, har der indtil videre ikke kunnet findes 
en løsning, men vi giver ikke op og bliver ved med at sprede det gode 
budskab, hvor og hvornår vi kan.

Til sidst en stor Tak (igen) for Jeres engagement, opmuntrende ord og flittige 
indlæg og kamp for Biblioteket – I er de bedste Venner man kan ønske sig! I 
ønskes alle en Glæde Jul & et Godt og lykkebringende Nyt År

På Bibliotekets Vegne

Lars Pedersen
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