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SALG AF BØGER GAV REKORD-STOR INDTÆGT 

Vores traditionelle bogsalg i efterårsferien på Mødestedet gav en 

rekord-stor indtægt på 21.000 kr. FANTASTISK!! 

Der var også indsamlet mange gode bøger, som vi takker 

medlemmer og ikke-medlemmer for. 

Vi takker også vore mange frivillige ildsjæle, som hjalp til på 

Mødestedet og sørgede for, at der hele tiden var ryddet op i bøgerne, 

således at mange af de besøgende lod sig friste til at købe. 

Beløbet skal bruges til indkøb af nye bøger til Kerteminde 

Bibliotek og til kulturelle arrangementer i år 2014. 

Venlig hilsen, Traute Thorstensen, formand 

 

Kontingent 2014 

Det er utroligt men et faktum, at vi med hastige skridt nærmer os et 

nyt år. Vi har i det forløbne år skiftet bank, og derfor modtager I ikke 

længere et girokort. Antallet af muligheder for indbetaling er de samme. 

De der benytter netbank, skal i fremtiden overføre 100 kr. til 

foreningens konto i Sparekassen Faaborg. 

Kontonummeret er : 0828 0003592995. 

Medlemmer der ikke bruger netbank kan indbetale 100 kr. i Sparekassen Faaborg kontant til 

samme kontonummer. 

I begge tilfælde skal I oplyse jeres navn af hensyn til sikkerheden 

for, at I bliver noteret som betalere i systemet. 

Indlagt i dette Nyhedsbrev finder I en seddel med de relevante 

oplysninger, som I eventuelt for nemheds skyld kan medbringe, hvis I 

vælger at indbetale kontant. Kontingentet bedes indbetalt senest 28. 

februar 2014. Skulle I have spørgsmål så ring til mig på tlf. 65342359 

eller send en e-mail til inge.vandijk@dlgmail.dk . 

Venlig hilsen, Inge van Dijk, kasserer 
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Værtsgruppen 

På generalforsamlingen i 2012 dannede vi en værtsgruppe på 7 

personer, som på skift skulle hjælpe til med det praktiske ved 

foreningens arrangementer, såsom at sætte stole op, sørge for 

forplejning, oprydning o.lign. 

Desværre er mange i gruppen faldet fra i årets løb. Derfor vil vi 

meget gerne hverve nye deltagere. Har nogen af jer lyst til at være med, 

så kontakt venligst undertegnede på mail eller telefon: 

lise.bencke@dlgtele.dk, 3968 3665. Venlig hilsen, Lise Bencke 

 

Det koster 1100 kr. at sende nyhedsbrevet med post. Foreningen kan 

spare penge, hvis I, som har e-mail, accepterer at modtage nyhedsbrevet med e-mail, som en 

vedhæftet fil. Vi indviede denne praksis sidste gang, med nyhedsbrevet i sept., men uden at have 

spurgt jer først! Det beklager vi. Hvis I ikke har noget imod at få nyhedsbrevet tilsendt med e-mail, 

skriv til: kasseren@kertbibvenner.dk. 

 

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! 

 

Alle vore medlemmer ønskes en dejlig jul med mange gode 

læse- og sangoplevelser omkring jul og i det nye år. 

 

Bestyrelsen: 

Traute Thorstensen, formand, tlf. 74429393, traute@live.dk 

Inge van Dijk, kasserer, tlf. 65342359, inge.vandijk@dlgmail.dk 

Lucy Bergström, sekretær, tlf. 51317570, lucybergstrom@gmail.com 

Jørgen Holm, webmaster,tlf. 65325053, jørgen@dyrbjerg-holm.dk  

Lise Bencke, Jonie Kristensen, Inge Borch, bestyrelsesmedlemmer 

 

P.S. Efterlysning: En paraply glemt under bogsalget kan hentes i 

bibliotekets hittegods-kurv. Den er mørkerød med træhåndtag. 
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Aktivitets kalender – Forår 2014 

 

Lørdagscaféer i Kerteminde Kino 

  (Kl. 11-12:00, 40 kr.) 

11. januar:  

Gerda Jørgensen omtaler en bog. 

”Broløkkekarlene” spiller til fællessang 

(Eigil Nikolajsen, Villy Lund, Jørgen Kuhlmann) 

8. februar: 

Lone Skov omtaler en bog. 

”Living Roots” band fra Kerteminde Musikskole spiller. 

8. marts: 

Rikke Aagaard Nielsen omtaler en bog. 

Birgitte og Jesper Vølund spiller og synger folkemusik. 

12. april:  

Jacob Dauerhøj omtaler en bog. 

Peter Andersen spiller klassisk guitar.  

 

Sangaftener i den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek 

 (Torsdag, kl. 19 – 21:00, 20 kr.) 

23. januar: Ønskekoncert 

27. februar: ved Tage Krogh Nielsen. 

27. marts: ved Mariann Fischer Boel. 

24. april: ved Ritt Bjerregaard.  

 

Forfatter-foredrag i den gamle byrådssal, Kerteminde Bibliotek 

Onsdag d. 12. februar, kl. 19:00, med lokale forfattere 

Kirsten og Christina Hansen, om deres fælles forfatterskab. 

 

Sæt X!! GENERALFORSAMLING d. 11 MARTS 

Mad kl. 18:00, Generalforsamling kl. 19:00. Mere senere! 

 


