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Kære Læsekredse

Efteråret står for døren, og da efterår er lig med læsetid, vil Ringkø-
bing-Skjern Bibliotekerne gerne bidrage med et nyhedsbrev til læse-
kredsene. I nyhedsbrevet vil der være forslag til læsestof og omtale af 
forfatterbesøg og andre arrangementer, som kan være af interesse for 
jer som læsekreds.
 
Som noget nyt bliver nyhedsbrevet kun sendt ud via mail til kontaktper-
sonen for læsekredsen, som selv må sørge for at videresende det til de 
andre medlemmer på grund af den dyre brevporto.

Bogcafé

Vi vil hen over efteråret afholde bogcafé på vore 5 biblioteker. Bog-
caféen er for dig, der holder af gode bøger og levende formidling. Vi 
tilbyder insidertips og bogguld og deler gladelig ud af vores personlige 
favoritter. Det hele foregår ved, at vi udvælger nogle spændende tema-
er, der bliver behandlet i litteraturen. Dernæst sætter vi os for at finde 
de bedste bøger indenfor temaet, og til sidst deler vi læseoplevelsen i 
caféens hyggelige rammer.

Der er to temaer i efteråret 2016.

Det ene vil være: Bøger om.. De varme lande.
Det foregår torsdag d. 29. september på Hvide Sande Bibliotek, tors-
dag d. 6. oktober på Videbæk Bibliotek og torsdag d. 13. oktober på 
Skjern Bibliotek. 

Det andet tema vil være: Bøger om.. Fart og tempo.
Det foregår onsdag d. 9. november på Tarm Bibliotek og onsdag d. 30. 
november på Ringkøbing Bibliotek.

Alle bogcaféer foregår kl. 16.00-17.00.
Der er gratis adgang. Vi byder på kaffe/the med lidt sødt. 

Disse bogcaféer kan være gode inspirationskilder til bøger, I måske 
fremover kunne tænke jer at læse og gå i dybden med i jeres læse-
kreds. Så hermed en opfordring til at komme og få idéer til læsning og 
en hyggestund. Du dukker bare op. Der er ingen tilmelding.
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Litteratur på internettet

Der findes i dag rigtig meget baggrundsmateriale om enkelte bøger el-
ler forfattere på internettet, men hvor finder man det henne?
På Skjern Bibliotek vil vi onsdag d. 5. oktober fra kl. 16.00 – 17.00 vise 
dig, hvordan du søger information om litteratur på internettet, eksem-
pelvis Litteratursiden.dk, forfatterweb og eReolen.
Medbring meget gerne din egen tablet/telefon, så guider vi dig i gang. 
Din tablet/telefon skal være klar til at kunne hente apps ned på, så 
medbring også logins og password til AppStore og GooglePlay. 

Dette baggrundsmateriale kan være rart for jer at have med, når I læser 
bøger og diskuterer dem i jeres læsekreds, så mød op til denne intro-
duktion, hvis I synes, det lyder spændende. Der er gratis adgang og in-
gen tilmelding. Vi byder på kaffe/the og lidt sødt.

Idéer til læsning

Her kommer nogle idéer til læsning i jeres læsekredse:

Bent Haller: Fuldmånen stille sejler. Samleren. - 190 sider 
Den ydre ramme er plejehjemmet, hvor den 69-årige Rigmor kun er gan-
ske få åndedrag fra døden. 
Rigmor ligger tavs og ubevægelig hen i sengen, mens uro og fortrydelse 
rører på sig bag den svedige pande. Alle tror, hun er dement. Kun pleje-
hjemsassistenten Ghana, med den mørke hudfarve, får med sine insi-
sterende spørgsmål og sit omsorgsfulde væsen Rigmor til at reagere. 
I skuffen finder Ghana avisudklip og små noter med navne og datoer, og 
mere behøver hun ikke for at opspore Rigmors syv børn. 
Romanen krydsklipper mellem Rigmors spredte, flossede erindrings-
stumper, og de syv voksne børns livshistorie fortalt i nattetimerne op 
til Rigmors død.  
Bid for bid sammenstykkes den tragiske fortælling om en familie, som 
er ekspert i at frembringe uskyldige ofre. Det er miljøpåvirkning af den 
mest ulykkelige art, og de midaldrende børn er på forskellig vis præget 
af moderens ufattelige svigt. 
Fuldmånen stiller sejler viser kvindeskæbne, som fra starten har alle 
odds imod sig, og som det aldrig rigtig lykkes for at finde lykken. 

Brandon W. Jones: Pigerne fra Nordkorea. Cicero. - 425 sider 
2 koreanske piger hutler sig igennem i det kommunistiske styres over-
vågnings samfund. 
Gi og Il-sun møder hinanden på Hjemmet for Forældreløse Piger. Her bor 
de under fattige, men dog familiære forhold. Gi og Il-sun holder sammen 
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som ærtehalm, selv om de er meget forskellige. 
Gi er ”hjulpet” til hjemmet fra en arbejdslejr, som hendes familie kom i, 
fordi de blev taget i ikke at have støvet Den Store Leders portræt or-
dentlig af. Hun er derfor sky og forsøger at gå i med tapetet. 
Il-sun derimod er til fest og ballade og er altid på kollisionskurs med le-
derne i det strenge kommunistiske system. Gang på gang udfordrer hun 
autoriteterne, og hver gang må Gi redde hende. Det ender galt, da Il-sun 
forelsker sig i en aktivist, der smugler folk over grænsen til Sydkorea. 
Gi og Il-sun bliver begge smuglet over grænsen til, hvad de tror bliver et 
smukt liv i frihed. 
Il-sun tror hun skal stifte hjem derovre, men bliver snydt noget så gru-
somt. De bliver skjult i en container og sendt som blinde passagerer 
over Atlanten og solgt til et bordel. Forholdene i det kommunistiske 
Nordkorea fremstår så uhyggelige, at man får gåsehud. 

Cecilia Samartin: Kvinder i hvidt. Bazar. - 553 sider 
Rørende og farverig fortælling om etableringen af Cubas kvindelige 
frihedsbevægelse Kvinder i hvidt, der går protestmarch hver søndag 
iklædt hvide dragter med en rød gladiolus i hånden for at gøre omver-
denen opmærksom på den uretmæssige fængsling af deres mænd og 
sønner. 
Dona Maria er en stolt gammel kvinde, der bor i den samme herskabsvil-
la, hun har boet i hele sit liv, men efter revolutionen råder hun kun over 
ét enkelt værelse, mens resten af huset er lejet ud til mange andre 
familier. Det eneste, Dona Maria ser frem til, er besøget af grandniecen 
hver søndag og tanken om at hendes nevø, Ernesto, skal vende tilbage 
fra et arbejdsophold i Venezuela.  
Hvad, Dona Maria ikke ved, er, at Ernesto ikke længere arbejder som 
neurolog, men lever under grusomme forhold i et cubansk fængsel, 
mens hans kone desperat prøver at påvirke myndighederne, så hun 
kan få lov at besøge ham. I fængslets venteværelse møder hun andre 
kvinder, der også går forgæves, og sammen danner de frihedsgruppen 
Kvinder i hvidt. 

Vi har på vores hjemmeside: riskbib.dk forslag til andre bøger, der vil 
være gode at læse i en læsekreds:
https://riskbib.dk/files/forslag_laesekredse.pdf

Derudover har vi stadig vore læsekredsposer, hvor der kan være nogle, I 
ikke har læst. Titlerne i læsekredsposerne kan I se her:
https://riskbib.dk/vi-tilbyder/laesekredse

https://riskbib.dk/files/forslag_laesekredse.pdf
https://riskbib.dk/vi-tilbyder/laesekredse
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Forfatterbesøg

I efteråret 2016 får Skjern Bibliotek besøg af Kirsten Thorup tirsdag 
d. 4. oktober kl. 19.00. Kirsten Thorup er en af Danmarks store forfat-
tere. Omdrejningspunkterne i hendes bøger er forandring, opbrud og 
forvandling og en skildring af menneskeskæbner og deres forsøg på 
at finde ud af, hvad kærligheden og tilværelsen går ud på. Mød Kirsten 
Thorup og hør hende fortælle om sit forfatterskab og sin seneste ro-
man Erindring om kærligheden. 

En anden stor dansk forfatter er Thorstein Thomsen, som kommer til 
Tarm Bibliotek onsdag d. 2. november kl. 19.00. Thorstein Thomsen 
fortæller om sit forfatterskab og sin seneste roman Frøken Narvik. Han 
er en inspirerende fortæller, der har modtaget flere litteraturpriser.

Elisabeth Møller Jensen kommer til Tarm Bibliotek onsdag d. 23. no-
vember kl. 19.00 og fortæller om Dengang i Lemvig. Bogen er en social-
demokratisk familiehistorie fra Vestjylland fortalt gennem fire generati-
oner. Men også en en mor-datter historie med fokus på Indre Mission på 
Thyholm og psykisk sygdom. 

En fjerde dansk forfatter er Inger Gammelgaard Madsen, der kommer 
til Videbæk Bibliotek onsdag d. 30. november kl. 19.00. Foredraget er 
meget personligt og handler ikke kun om bøgerne, men også om op-
væksten, tidligere arbejde i den grafiske branche og om, hvor svært det 
er at komme igennem nåleøjet som forfatter. Men det handler også om 
Rolando Benito-serien, og om hvordan den er blevet til. 

Billetter til forfatterarrangementerne kan købes online på riskbib.dk til 
en pris á 75 kr. pr arrangement. Det er også muligt at købe billetter på 
bibliotekerne. 

For 150 år siden blev Jeppe Aakjær født, og i den anledning vil der være 
et foredrag på Ringkøbing Bibliotek torsdag d. 22. september kl. 19.00. 
Efterskoleforstander Thorkil Sohn vil fortælle om:  Jeppe Aakjær – 
Digter og samfundsrevser.  Aftenen byder også på fællessang med 
nogle af de kendte Aakjær-sange. Billet til foredraget kan købes online 
på riskbib.dk til en pris á 50 kr. Det er også muligt at købe billetter på 
bibliotekerne.

Disse forfatterbesøg og foredrag kan være en anledning til at læse no-
get af forfatterne inden eller efter besøget, så spørg efter deres bøger. 
Så vil vi gerne være behjælpelige med at se, om vi kan skaffe nogle af 
deres titler.
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Hvis man er en læsekreds, der er ”gammel i gårde”, har man nok fun-
det sin egen måde at drøfte bøgerne på. Men det kan også være, man 
trænger til lidt ny inspiration, hvordan man kan snakke om bøgerne. 
Derfor kommer der nogle forslag her, som man evt. kan tage udgangs-
punkt i:

Hvordan får I begyndt en diskussion om bogen? 

Begynd med en hurtig runde, hvor alle bliver hørt. Lad alle komme med 
deres første umiddelbare oplevelse af bogen. Snak om dét, I ikke for-
står. Kom hver især med 1-3 spørgsmål til bogen.
Husk, at alle er ansvarlige for, at diskussionen bliver god og respektér 
andres synspunkter. Husk, at det skal være sjovt!

Forslag til spørgsmål I kan diskutere: 

Hvilken genre er det? 
Diskutér bogens tema(er). 
Ligner det andre bøger, I har læst? 
Hvem skriver også sådan? 
Har I læst andre bøger af samme forfatter, og hvordan placerer bogen 
sig så i forfatterskabet? 
Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Og hvorfor/hvorfor 
ikke? Kom med eksempler. 
Holder historien? Hænger bogen sammen? 
Er personerne troværdige? 
Var det en god eller dårlig bog? Hvorfor? 
Hvilken menneskeopfattelse og livssyn ligger bag? 

Hvor kan I hente idéer til læsning? 

På Litteratursiden.dk hvor I bl.a. kan se anmeldelser og analyser, og 
hvor der også findes virtuelle læseklubber. Her kan I se, hvilke bøger 
andre læseklubber læser og kigge med i deres diskussion.

På e-reolen.dk kan I finde litteraturforslag og emnelister. I kan også 
finde inspiration til læsning på vores hjemmeside riskbib.dk. Derud-
over kan I deltage i bibliotekernes bogcaféer og få gode læsetips hos 
bibliotekaren.



Opstart af læsekreds

Hvis I kender nogle, der kunne tænke sig at deltage i en læsekreds, må 
I gerne udbrede budskabet om, at der holdes 2 opstartsmøder af læse-
kredse.
Det ene foregår på Skjern Bibliotek tirsdag d. 13. september og
det andet på Ringkøbing Bibliotek torsdag d. 15. september.
Begge steder fra kl. 16.30 til kl. 17.30. 
Der er gratis adgang og ingen tilmelding. 

På mødet fortæller vi lidt om, hvordan man organiserer en læsekreds og 
kommer med forslag til en håndfuld gode titler, man kan læse og disku-
tere med andre. 

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne vil ønske jer en rigtig god læsesæson. 

Vi håber, nyhedsbrevet kan være en igangsætter til nye idéer i jeres læ-
sekreds. God fornøjelse.

Hvis I har idéer til indhold i kommende nyhedsbreve, så kontakt os en-
delig. 
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Kontaktpersoner på biblioteket:

Har I spørgsmål eller forslag må I endelig
kontakte os.

Videbæk Bibliotek
Marianne Merrild
Tlf. 99 74 26 31
e-mail: marianne.merrild@rksk.dk 

Skjern Bibliotek
Karin Kinch
Tlf. 99 74 26 22
e-mail: karin.kinch@rksk.dk 

Hvide Sande Bibliotek
Marianne Vestergaard
Tlf. 99 74 26 41
e-mail: marianne.vestergaard.hansen@rksk.dk

Ringkøbing Bibliotek
Dorthe Rosenkjær
Tlf. 99 74 26 01
e-mail: dorthe.rosenkjaer@rksk.dk

Tarm Bibliotek
Kirsten Dreier
Tlf. 99 74 26 23
e-mail: kirsten.dreier@rksk.dk

riskbib.dk


