
Efterårets aktiviteter

Sangaftener på Kerteminde Bibliotek, Ny tid, kl.19:30
Vi starter med et glas vin og begynder at synge efter ca. 20 min.
Vi synger i en times tid, uden pause. Nyt: Entré: 25 kr.
Tors. 31.oktober - Jazzsangerinde Vini Iuel vælger sangene.
Morten Just spiller til.
Man. 11.november - Jeppe Preiss Gersbøll, museumsinspektør på 
Johannes Larsen Museet. Han akkompagnerer selv.
Ons. 18.december - Christmas carols med Lucy og Jonie

Lørdagscaféer i Kerteminde Kino, kl.11-12
40 kr. entré inkluderer kaffe, the og kage.
14.sept. - Inge van Dijk omtaler Hertha Müllers bog,
Alt hvad jeg har, bærer jeg hos mig. 
Musik: Annette Jørgensen synger og Kirsten Hegner spiller.      
12.okt. - Aksel Hundslev omtaler egen bog, Under Kastanietræet.   
Musik ved elever fra Kerteminde Musik- og Kulturskolen.                      
9.nov. - Flemming Fischer omtaler egen bog, Dæmonernes Dans.   
Musik: Kertemindekoret under ledelse af Maria Hørup.                 
Bemærk: Der afholdes ikke Lørdagscafé i december 2019.

3.-6.oktober, Kertemindedage, Kirkens Kulturhus, Torvet      
Torsdag 3. oktober kl.19 Rune Lykkeberg                                  
Fredag 4. oktober kl. 19 Nikoline Werdelin 
Lørdag 5. oktober kl.10 Christian Friis Bach                             
Lørdag 5. oktober kl.13 Lasse Soll Sunde                                  
Lørdag 5.oktober kl.15:30: Debat for og imod Facebook med Bo 
Damgaard og Anders Lundbeck Rasmussen                                                   
Søndag 6.oktober kl.14 spiller Jørgen Greve teaterstykket ”Rejsen”.                                   
Mere om Kertemindedage inde i bladet.

Læs højt for dit barn eller barnebarn så ofte som muligt. 
Nye studier viser, at det gavner dem hele livet. De forbinder 
læsning med nærhed og tryghed, de lærer nye ord, og et stort 
ordforråd er nøglen til at klare sig godt i skolen. De 
koncentrerer sig og lærer empati igennem at identificere sig 
med karaktererne i bøgerne. 
               

       Nyhedsbrev Efterår 2019
   Hvis du får en ny email adresse, skriv fra den til Alice Christensen.



Kære medlemmer,                                                                         
Vi glæder os til efterårets aktiviteter, som I kan læse om på bagsiden. 
Der er noget for bogelskere, for de sangglade, noget for folk som 
elsker at høre musik, noget for de debatlystne og samfundsvågne. Der 
er mange muligheder for at høre om nye bøger, også lige fra 
forfatternes munde. Vel mødt til et skønt, kulturelt efterår!

Kertemindedage, 3.-6.oktober, er højskoledage. Emnet i år er 
MURE, ikke kun fordi det er 30-året for Berlinmurens fald, men fordi 
der stadig bygges mure, både de fysiske og andre slags. Glæd jer til de 
forskellige kig på mure, som dagene vil bringe os:
Torsdag 3. oktober kl.19 taler Rune Lykkeberg, redaktør for 
dagbladet Information, om sin bog ”Vesten mod Vesten”, med 
efterfølgende natmad og samtale. Entré: 60 kr. Tapas: 60 kr.
Fredag 4. oktober kl.19 vil tegneren og dramatikeren Nikoline 
Werdelin fortælle historier om ”Mure om min have”, om menneskets 
indre og ydre mure. Entré: 60 kr.
Lørdag 5. oktober kl.10 kommer tidligere minister Christian Friis 
Bach for at belyse ”Mure og magt” i den store verden. Entré: 60 kr. 
Lørdag 5. oktober kl.12 Fælles frokost, gratis for deltagerne
Lørdag 5. oktober kl.13 vil korrespondent og forfatter Lasse Soll 
Sunde fortælle om hvordan ”Kirken var bag Berlinmurens Fald”. 
Entré: 60 kr.
Lørdag 5.oktober kl.15:30 vil Bo Damgaard, medierådgiver og 
Anders Lundbeck Rasmussen, valgmenighedspræst, debattere for og 
imod Facebook. Kaffe og debat: 25 kr.
Søndag 6.oktober kl.15 spiller Jørgen Greve teaterstykket ”Rejsen” 
om menneskets søgen efter egen identitet, på Kerteminde Amatør 
Teaters scene. Billetter: 80 kr. ved døren, Nørregade 15.
Alle de andre aktiviteter foregår på Kirkens Kulturhus, Langegade 13, 
Kerteminde. Billetter til foredragene mv. kan købes på Kirkekontoret, 

Præstegade 4, med kontanter. Åbent tirs.-fre. 9-14, (tors. 13-17). Info: 
65 32 23 89 eller limp@km.dk. Restbilletter kan købes ved døren.
Kertemindedage er et samarbejde mellem Kerteminde-Drigstrup 
Menighedsråd og Kerteminde Biblioteks Venner.

Bogsalg under forandring
Som nogle af jer har læst i dagspressen, er vores kære bogsalg 
udfordret af, at vi ikke længere må bruge Mødestedet til det. Denne 
bygning skal rives ned. I bestyrelsen prøver vi på at tænke nyt; det, vi 
ønsker os mest af alt, er en lokale, hvor vi både kan opbevare bøgerne 
og sælge dem. Det store slæb med at flytte tusindvis af bøger fra 
lageret i Kølstrup til Kerteminde kunne undgås, hvis der var en lokale 
til det hele. Vi har følere ud for at finde en mere permanent løsning, 
da vi nødig vil holde op med bogsalget, som er højt elsket af os selv og 
mange, mange andre. Vi vil også helst slippe for at holde bogsalget i 
efterårsferien, da nogle af os har andre forpligtelser på det tidspunkt. 
Så hold øje med dagspressen - og hvis du selv har en ledig lokale vi 
kan bruge, skriv hurtigst muligt til lucybergstrom@gmail.com.

Bestyrelsen: 
Jonie Kristensen, formand, 65 32 32 39, joniekristensen@yahoo.dk
Alice Christensen, kasserer, 27 45 42 40, aliceclement@hotmail.com
Lucy Bergström, sekretær, 51 31 75 70, lucybergstrom@gmail.com
Inge Laurvig-Borch, 60 13 85 62, laurvig93@icloud.com
Anne-Marie Nordtorp, annemarienordtorp@gmail.com 
Lone Skov, loneskov6@gmail.com 
Kirsten Hegner, 25 61 22 49, hegner1@hotmail.com
 OBS! www.kertbibvenner.dk er under anlægsarbejde efter gentagne 
hacking-forsøg. Den kan dog stadig godt bruges til kalender-tjek. 
Tusind tak til vores tidl. formand, Jørgen Holm, for redningsarbejde!
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