
 

 

Kommende arrangementer 
 

Lørdagscafé  
kl.11-12, Kerteminde Kinos café. 40 kr. entré inkluderer kaffe og kage. 

12.sept. Bogomtale: Christina og Sven Haarder,  

             Musik: Amalie Kempf og Matilde Eggers. 

10.okt.  Bogomtale: Hanne Dorethe Pannerup 

 Musik: Leif Kaëhne og Triskellig 

14.nov. Bogomtale: Anni Jørgensen og Ole Vedby Jørgensen, fortæller 

 Musik: Ole Vedby Jørgensen 

12.dec. Bogomtale: Poul Balle, fortælling 

 Musik: Poul Balle 

  

Sangaftener på Kerteminde Bibliotek 
kl. 19 -21 i den Gamle Byrådssal. Entré: 20 kr. 

Ons. 23.sept. Endnu ikke bekræftet 

Ons. 21.okt.  Provst Lone Wellner Jensen 

Ons. 18.nov.  Byrådsmedlem Sanne Stemann Knudsen 

Ons. 16.dec.  Lucy Bergström & Jonie Kristensen, Christmas carols 

 

Forfatteraften i Den gamle byrådssal, kl.19:00 - 21:00, 40 kr. 

Ons. 25.nov.  Endnu ikke bekræftet 

 

Ny læsegruppe begynder til september 

Otte selvstændige læsegrupper, som fik lidt ”fødselshjælp” af Kerteminde 

Biblioteks Venner, har glæde af regelmæssige samtaler om bøger som 

medlemmerne vælger i fællesskab. Den 15. september kl. 17:00-18:30 på 

Sybergsvej 2A afholdes igen et møde for alle der kunne være interesserede i 

at blive medlem af en læsegruppe. Et par medlemmer vil give tips om 

hvordan man kommer i gang, hvordan gruppen kan fungere, o.s.v., og 

derefter søsættes gruppen til egen styring. Ring til Jonie Kristensen på 65 32 

32 39 med spørgsmål. Mødet den 15. september er åben for alle uden 

tilmelding. 

NYHEDSBREVET JUNI 2015 (Hvorfor vi 

læser!) 

 

Kerteminde Biblioteks Venner 

Debatmøde om biblioteket i Kerteminde by 

 
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at kommunen sælger biblioteks-

bygninger under vurderingsprisen og derefter ændrer lokalplaner så investors 

planer for bygningerne kan opfyldes. Hvis det går sådan, skal biblioteket 

genhuses i Kerteminde; hvor og hvornår vides naturligvis ikke og vi har i 



 

 

bestyrelsen valgt at koncentrere vores bidrag omkring biblioteksfunktionen, 

og ikke spille kræfter i et uigennemsigtigt bygningsspil mellem rådhuse og 

investorer. 

Vi vil derfor snarest muligt arrangere et borger-opfølgningsmøde til det 

tidligere temamøde om visionen. På mødet vil vi med bidrag fra kommuner 

som har udmøntet en aktiv bibliotekspolitik og fra kulturministeriet, forsøge 

at danne os vores mening og forslag til Kertemindes overgang fra vision til 

realisering. Hold øje med vores hjemmeside og med pressen for datoen. 

 

Kertemindedage 2015” afholdes 1. - 3. oktober 

 
”Kertemindedage 2015” er nu ved at blive planlagt af et udvalg der 

repræsenterer Kerteminde Biblioteks Venner og Kerteminde-Drigstrup 

Menighedsråd. Temaet er ”Jeg-Vi”, om samspillet mellem identitet og 

fællesskab, på godt og ondt. Man kan finde identitet ved at være en del af et 

”vi”, men et fællesskab kan også hindre individets selvstændige udvikling. 

Der er mange spørgsmål og vinkler temaet kan belyse. Weekenden vil byde 

på foredrag, koncert, poetry slam, ”sofasamtaler” og mulighed for fælles 

spisning. Det udførlige program trykkes i slutning af juni og kan hentes på 

biblioteket. Programmet kommer også på Kerteminde Biblioteks Venners 

hjemmeside. (www.kertbibvenner.dk) 

Vi håber selvfølgelig at mange vil benytte sig af lejligheden til at opleve 

dette ”højskole” program den første weekend i oktober, hvor man kan vælge 

frit mellem de forskellige arrangementer efter interesse, eller deltage i dem 

alle! 

Jonie Kristensen 

Rapport fra generalforsamlingen foråret 2015 

 
Det var en generalforsamling ovenpå et år der var forløbet tilfredsstillende for så 

vidt angår medlemstal, aktiviteter og økonomi. Vores aktiviteter har både fundet et 

traditionsniveau og alligevel med de fornyelser der er med til at fastholde interessen 

og fremmødet. Dette takket være de mange som beredvilligt vil bidrage med 

personlige oplevelser og indtryk til sangaftener og til lørdagscaféer. 

Kristian LaCours nordiske visekoncert var til glæde for mange kort efter nytår, og 

forfatteraftenen med Lene Andersen var velbesøgt og grundlag for en god debat 

omkring samfundsudviklingen. (Og efter generalforsamlingen havde vi yderligere 

en vellykket forfatteraften med Katrine Marie Guldager, Køge-krøniken m.fl.) 

Alt dette lykkedes takket være en stor indsats fra mange. Tak for det. 

Udover vores egne aktiviteter har året som bekendt været præget af de kommunalt 

påførte bekymringer om bibliotekets rolle som financieringsoffer i rådhusbyggeriet. 

Ved generalforsamlingen var det usikkert i hvilket omfang der ville blive taget 

hensyn til vores og andre borgeres veneration overfor det gamle rådhus og bibliotek. 

I skrivende stund er denne usikkerhed væk. 

To bestyrelsesmedlemmer udtrådte, Lisbeth Sørensen og Traute Thorstensen. Også 

tak for deres indsats og lovning om fortsat støtte. Nyvalgt til bestyrelsen blev 

Birgitte Flindt Pedersen og Anita Hellum Nielsen. Velkommen. 

Susanne Pilegård afsluttede mange års ansættelse ved Kerteminde Bibliotek. 

Susanne har i hele foreningens levetid været os en engageret støtte og foreningen 

overrakte et billede til minde om denne tid som tak. 

Efter generalforsamlingen, underholdte trioen Triskellig med irsk musik og en enkel 

svensk Cornelis Vreesvijk-vise. Det bliver nok en form vi vil følge fremover, at 

generalforsamlingen indledes med lidt spisning og afsluttes med underholdning for 

at få en mere attraktiv medlemsaften. 

Jørgen Holm, formand 

 

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 

Husk foreningens hjemmeside: www.kertbibvenner.dk  
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