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Aktivitetsmæssigt holder foreningen feriepause. Pausen betyder, at det er nu bestyrelsen arbejder 
med næste års program og naturligt også gør status over sæson 2013/14. Det er vores hensigt at sæ-
son 2014/15 følger linjen fra tidligere år. Lørdagscafe og sangaftenerne fortsætter som vores faste 
månedlige programpunkter. Heldigvis kan vi fortsat finde velvillige mennesker som vil fortælle om 
en litterær oplevelse, underholde musikalsk eller lede en sangaften efter eget tema. Heldigvis har 
foreningen stadig en sund økonomi og et stabilt medlemstal, som også i 2014/15 giver os mulighed 
for de enkeltstående begivenheder som Kertemindedage og en forfatteraften. Det traditionelle bogs-
alg i skolernes efterårsferie fortsætter, og forsætter forhåbentlig også med at sikre foreningens øko-
nomi. Som noget nyt i år vil der være fællesspisning for alle hjælpere efter bogsalget!                      
Jørgen Dyrberg Holm, formand



”Kertemindedage” 2014, 2.-4.okt. Temaet er “Fjorten”.
FJORTEN åbner for mærkedage, personlige og i nationers historie. 2014 er jubilæumsår for vigtige 
begivenheder: Skolereformen, som tidligere blot hed skoleloven, har 1814 og 2014 som mær-
kedage.
Europa undergik en politisk forandring i 1914 med 1. verdenskrig som begyndelsen, men slet ikke 
som slutningen. Norge fik sin egen grundlov i 1814. Begivenheder og følelser om nationalstater har 
præget vores hverdag siden. Nationsbegrebet kalder på stærke følelser og stridigheder. Naboer er 
blevet fjender. Selv fredselskende mennesker har mere eller mindre bevidst været involveret i krige 
og opgør i en historisk periode, der både har budt på verdenskrige, terrorkrige og meget lange 
fredsperioder. Gennem foredrag, litteratur og samtaler vil Kertemindedage belyse de mange dilem-
maer, som følger af, at mennesker, der vil det bedste, gør det værste. Også musikken giver et bud på 
frihedskampen med et imponerende værk og en helt unik koncertoplevelse. Sangen “El Pueblo Uni-
do” kender mange, når de hører den, og oplevelsen får en ekstra dimension i en sjælden koncert.
Folderen om Kertemindedage udkommer i september.

Forfatterforedrag med Lene Andersen 
Onsdag d. 19. nov. kl. 19 – 21:00, den gamle byrådssal, Kerteminde 
Bibliotek, entré 40 kr.
Lene Andersen er kendt for sine ”Baade-Og” bøger. Hun skriver blændende godt om sammenhænge 
i de dybe og store forandringer i vor tid. Hendes seneste bog (2014) er ”Global Gearskift”, om hvor 
vi er på vej hen i de næste par årtier. Hun giver også bud på hvordan vi selv kan være med til at for-
me fremtiden. Hendes foredragsstil er både underholdende og oplysende. Det bliver et vigtigt fored-
rag!!
(Se Lene Andersen interview på http://www.information.dk/496819 .)

Kerteminde Biblioteks Venner ønsker Kirsten Jørgensen stor glæde og spændende udfordringer 
i arbejdet som provst og præst på Frederiksberg. Vi vil savne det tætte og inspirerende samarbejde 
foreningen har haft med Kirsten ved planlægningen af "Kertemindedage" i 2011, 2012, 2013, og 
2014 i kraft af, at vi og menighedsrådet stod for programmerne. Kirsten var ildsjælen bag idéen, og 
hun kan være sikker på at "Kertemindedage" fortsætter fremover. Tak til Kirsten for igangsætnin-
gen!! Jonie Kristensen, bestyrelsen

Bibliotekets fremtid, fremtidens bibliotek
Kommunen vil i august arrangere en temadag om alle kommunens biblioteker i et samlet multikul-
turelt perspektiv. Bestyrelsen vil deltage, men opfordrer alle interesserede til det samme. Send gerne 
tanker og ideer til os hvis du ikke selv ønsker eller kan deltage.
Bemærk at rammerne og bygningerne allerede kan være i spil i den igangværende proces omkring 
havneplaner. De første forslag og tanker har været fremme i pressen om nye bygninger på posthus-
grunden og den eksisterende rådhusgrund.
Bestyrelsen har hidtil været talsmand for udbygning af det eksisterende bibliotek i det gamle rådhus 
på grund af bymiljø og de smukke bygninger. Det ser ud til at kommunen totalt arbejder i meget 
større bygningsrokader. Hold øje med dagspressen for dato og sted til mødet. 
Vores opfordring er enkel, - tænk over hvad du synes bedst om og tag del i debatten.
Jørgen Dyrberg Holm, formand

http://www.information.dk/496819


KALENDER
Lørdagscaféer i Kerteminde Kino, efteråret 2014
Kl. 11-12:00, 40 kr.
13.09:  Bogomtale: forfatter Karl "Krølle" Nielsen om "Babelstårnet",    
            Musik: Poul Mandrup synger Frank Jæger-sange
11.10:  Bogomtale: forfatterne Cindy Lynne Brown og Anders Vægter
            Nielsen om romanen "Mute”, Musik: Steen Ørsted /Sjællandske 
            viser
08.11:  Bogomtale: Birgitte Flindt Petersen (bogen er endnu ikke
            oplyst), Musik: Paul Giles og Jack Frederiksen / Egne sange
13.12:  Bogomtale: forfatter Agnete Holm Hvidt om " På færde",  
            Musik: Knud Frøslev

Sangaftener i efteråret 2014
kl. 19-21:00 i den Gamle Byrådssal, Kerteminde Bibliotek, entré 20 kr.  
              Bring en ven!
Onsdag, den 24. september med Hejin Andreasen, tidligere leder af 
              Revninge Friskole.
Onsdag, den 29. oktober med Kerteminde kommunes borgmester Hans
               Luunbjerg.
Torsdag, den 27. november med ”Triskellig”, irsk folkemusikgruppe:
               Leif Käehne, Ole Falk, og Jette Martens.
Onsdag, den 17. december med Lucy Bergström og Jonie Kristensen
              (Christmas carols)

Bestyrelsen:
Jørgen Dyrberg Holm, formand, tlf. 65325053, jorgen@dyrberg-holm.dk
Inge van Dijk, kasserer, tlf. 65342359, inge.vandijk@dlgmail.dk
Lucy Bergström, sekretær, tlf. 51317570, lucybergstrom@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Haugaard Sørensen, Jonie Kristensen, Inge Laurvig Borch og Trau-
te Thorstensen
Husk foreningens hjemmeside: www.kertbibvenner.dk. 
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