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Kære Læsekredse.

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne er rigtig glade for alle de læsekredse, der er i 
vores kommune. P.t. har vi kendskab til, at der er 80! Det er flot og vidner om 
den store læselyst, der er rundt omkring. 

Det vil vi gerne støtte op om, og tiden er nu kommet til det årlige nyhedsbrev 
med nyt fra bibliotekerne. Som vi plejer, vil der blive nævnt, hvilke forfattere 
der kommer på besøg på Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, men denne gang 
kun med en kort omtale. Der henvises i stedet for til arrangementsprogram-
met, som også kan ses på riskbib.dk, hvor der vil være en nærmere omtale af 
arrangementerne. 

Bogcafé:
Der bliver afholdt bogcafé på 4 af vore biblioteker i efteråret 2018 med inspi-
ration til nye læseoplevelser i vinterens løb. Temaet i år er ”Vores yndlingsbø-
ger”, hvor bibliotekarer fra Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne kommer med et 
par håndfulde gode bøger og fortæller om deres yndlingsbøger. 
Som noget nyt prøver vi at holde det på to af vore biblioteker om formiddagen 
og to om aftenen.  

På Ringkøbing og Tarm Biblioteker er det om formiddagen fra kl. 10.30-11.30.    
  Ringkøbing Bibliotek   mandag 29. oktober 
  Tarm Bibliotek   onsdag 7. november. 

På Skjern og Videbæk Biblioteker er det om aftenen fra kl. 19.00-20.00. 
  Skjern Bibliotek   tirsdag 25. september 
  Videbæk Bibliotek   tirsdag 2. oktober. 

Der er gratis adgang, hvor vi byder på kaffe/te og lidt sødt. Da der ingen til-
melding er, dukker du bare op, hvis det passer ind i dit program. Det plejer at 
være en dejlig hyggestund i selskab med andre, der også er vild med at læse 
og gerne vil have nye idéer til læsning. 

Besøg ude i sognene:
Hvis læsekredse i sognene ønsker, at der kommer bibliotekarer ud for at for-
tælle om bøger, så ret venligst henvendelse til:  
Dorthe Rosenkjær, Ringkøbing Bibliotek. Tlf. 99 74 26 01.  
e-mail: dorthe.rosenkjaer@rksk.dk.



Forfatterbesøg:
I efteråret 2018 får Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne besøg af Helle Helle, 
Anna Grue, Thomas Korsgaard, Leonora Christina Skov og Pia Tafdrup, der 
hver især vil fortælle om deres nyeste bog, og hvordan skriveprocessen er. 

Derudover er der rigtig mange andre typer foredrag, der kan være af interes-
se, bl.a. vil Lotte Bliddal fra Videbæk fortælle om sine bedste bøger. 

Læs mere om arrangementerne i Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes arrange-
mentsprogram for efteråret 2018 eller på riskbib.dk, hvor der også er mulig-
hed for at bestille billetter til de forskellige arrangementer. 

Både i selve arrangementsprogrammet som på riskbib.dk vil du kunne se, på 
hvilket af bibliotekerne det enkelte foredrag foregår, dato, pris m.m. Det er 
også muligt at købe billetter på bibliotekerne. 

Det er et spændende program, der er blevet fastlagt, så tag et kig og se, om 
der er noget af interesse for jer.

Jeres bedste bog:

I Nyhedsbrev nr. 11 – August 2017 opfordrede vi jer til at 
skrive om den bedste bog, I har haft i læsekredsen. Det tog 
Birthe Kobberø imod, og hun har sendt følgende indlæg:

”I opfordrer os til at skrive om den bedste bog, vi har haft 
i læsekredsen. Den er svær, så hvorfor ikke bare tage den 
sidste, vi har læst i vores læsekreds:

Knivens æg af Abraham Verghese
”En gammel mand sidder i fængslet. For at forkorte tiden for medfangerne for-
tæller han en gammel Etiopisk historie: En gammel mand havde et par gamle 
tøfler, som han var meget glade for.  Omgivelserne synes, de var grimme, og 
at han skulle skaffe sig af med dem.  Han var ikke meget for det; men måtte 
alligevel gøre det.  Først kastede han dem ud af vinduet, hvor de traf en gravid 
kvinde i hovedet, så hun aborterede, og han kom fængsel. Næste gang kaste-
de han dem i byens kanal, hvor de stoppede risten til, så der blev oversvøm-
melse, og han kom i fængsel. Han indså, at han var nødt til at beholde dem, 
for slippe af med dem kunne han ikke.    

Hvorfor begynde med den. Det er jo slet ikke det, bogen handler om.  Og så 
alligevel …



Bogen bliver fortalt af Marion, en tvilling, som er et uønsket resultat af en 
forbindelse mellem en af missionshospitalets kirurger og en nonne.  Kirurgen 
stikker af, og moderen dør.  Den store del af bogens handling foregår på ho-
spitalet. Vi er med til operationer, blod og organer til dels i rigelige mængder, 
men det er vel en lægeroman. Der er Gosh, som er mediciner, men må overta-
ge kirurgien efter den bortløbne. Hema, som er jordemor. Og kokkepigen og 
hendes datter Genet, som er jævnaldrende med tvillingerne Marion og Shiva.  
De politiske forhold gør, at de må bevæge sig på -  Knivens æg; men alligevel 
tvinges Marion på flugt og ender i USA. Og der kommer en amerikansk vinkel 
på historien.  Han træffer bl.a. sin far.

Tilbage til tøflerne.  Ligesom den gamle mand ikke kunne slippe af med sine 
tøfler, erkender bogens personer, at der er hændelser i deres liv, som de helst 
havde været foruden; men ikke kan komme af med, at de må tage det på sig.  
Denne erkendelse gør fri...  
   
 En stort anlagt bog, som kan anbefales på det varmeste.” 
 Vh. Birthe Kobberø”

Vi siger tusind tak for indlægget. Hvis andre skulle få lyst til at komme med en 
anbefaling af en god bog, I har læst, er I meget velkomne til at sende den til 
karin.kinch@rksk.dk. Så tager vi den med i næste nyhedsbrev.

Idéer til læsning
Her er forslag med kort omtale af bøger, der også vil være gode at snakke om:

Helle Helle: De, 2018

Lolland i 1980’erne, med en 16-årig piges blik fortælles om 
hverdagen på gymnasiet og hjemme i lejligheden sammen 
med moren. Om alt det de kan dele, men også om morens 
sygdom og det, der ikke findes ord for. Romanen fortælles i 
nutid og skildrer et år med forandringer for hovedpersonen 
og hendes mor. De bor efter megen flytten omkring, oven på 
en frisørsalon i en lille by; datteren kører i bus til gymnasiet 
og hendes mor spadserer ned til sin butik. De flytter om, 
spiser mad, iagttager byens liv, griner og snakker. Bare ikke 
om morens sygdom, som truer med at trække tæppet væk 
under dem.



Henriette Rostrup: Det år vi gik til begravelser, 2015

Jewel arbejder på et forlag i New York. Samarbejdet med 

en ikonisk, sky forfatter tvinger hende til at revurdere sin 
danske familiebaggrund og minderne om en splittet familie. 
Bogen udspiller sig i 2001, hvor forfatteren selv kort forin-
den angrebet på World Trade Center, befandt sig i New York. 
Fremragende persontegning og en kompromisløs handling, 
med familiesvigt og forældrerrollen i centrum.

Jesper Wung-Sung: En anden gren, 2017

Velskrevet og underholdende slægtsroman om danske-
ren Ingeborg og kineseren San Wung Sung som forelsker 
sig og skaber et liv sammen trods fordomme. En kærlig-
hedshistorie om mødet, kærligheden og livet mellem sin 
kinesiske oldefar San Wung Sung og danske Ingeborg. San 
ankom til København i 1902 for at være en del af en udstil-
ling i Tivoli, hvor gæsterne kan møde en ægte kineser og 
bl.a. se dem arbejde. Han og danske Ingeborg forelsker sig i 
hinanden til stor bestyrtelse for hendes familie, som tvin-
ger hende til at vælge imellem dem eller San.

Signe Langtved Pallisgaard: Alle de liv, 2018

Emilie og Solveig er taget på bilferie til Californien. De to 
veninder har altid været sammen om alt, så da Solveig får 
konstateret ALS rammer sygdommen også Emilie, der som 
pårørende hjælpeløs kan se til, mens sygdommen forværres. 
For hver dag, der går bliver kløften mellem det Solveig vil og 
kan bredere og bredere, til hun står på kanten af afgrunden 
og ikke kan gøre andet end at falde. Emilie har lovet Solveig 
at se tingene fra den lyse side, men det er næsten umuligt 
når ens bedste veninde er ved at dø og man i øvrigt altid 
har været den forsigtige type. Men én ting kan Emilie gøre 
for Solveig; hun kan skrive hendes historie, som den kunne have været - alle 
de liv Solveig kunne have haft. En rigtig fin og rørende historie om et til tider 
kompliceret, men fremfor alt stærkt og ubrydeligt venskab. Det er en trist og 
melankolsk, men samtidig livsbekræftende fortælling, der minder os om, hvor 
skrøbeligt livet er og hvor forskelligt man håndterer en livstruende sygdom.



Leonore Christina Skov: Den, der lever stille, 2018

Da moderen dør beslutter den 40-årige forfatter Leonora,at 
det er på tide at få skrevet den bog om sin opvækst og 
ungdom, hun lovede sit 21-årige jeg at skrive. Det er beret-
ningen om en mor, der får en fødselsdepression og aldrig 
direkte viser sin datter kærlighed. En far, der altid vælger 
sin skrøbelige kone fremfor sin datter. Om en opvækst og 
opdragelse, hvor det at holde på formerne og endelig ikke 
skille sig ud og være speciel er vigtigst. Leonora er klog, 
smuk og har altid forelsket sig i piger, når de andre forel-
skede sig i drenge. Da hun springer ud overfor sine forældre, vil de hverken 
se kæresten, høre om hende, eller høre hendes navn. Herefter ser datter og 
forældre ikke hinanden i mange år. Indtil kort før moderen dør. Velskrevet bog 
med selvbiografisk islæt om forfatterens egen barndom og mangel på forhold 
til sine forældre. 

Agnes Lidbeck: Last, 2018

Provokerende og nøgtern roman om kvindens muligheder 
og begrænsninger. Roman om Anna, hvis selvopfattelse for-
andrer sig radikalt, da hun bliver mor. Trods hverdagens og 
parforholdets tristesse bliver hun sammen med sin mand, 
men som tiden går og børnene bliver store, søger hun be-
kræftelse i relationen til den ældre mand og forfatter, Ivan. 
Da han bliver alvorlig syg, ender Anna med at passe ham 
frem til hans død. Anna er fanget mellem omverdenens og 
sine egne forventninger til sig selv i de forskellige roller som 
kvinde; moren, hustruen, elskeren og plejeren. Bidende skarp og skånselsløs 
skrivekunst, hvor beskrivelserne af hovedpersonens liv og refleksioner på én 
gang er oprørende og så absurde, at man ikke ved om man skal græde eller 
grine. En interessant og tankevækkende undersøgelse af kvinderoller.

Bodo Kirchhoff: Vederfarelse, 2018

Eftertænksom og yderst velskrevet roman om den tidligere forlægger Reither, 
som finder en mystisk bog på biblioteket uden titel og med kun et forfatter-
navn på forsiden. Senere samme aften ringer det på døren og Reithers liv 
tager en anderledes drejning. Udenfor Reithers dør, står kvinden Leonie Palm, 
og hun får en stærk indflydelse på hans liv. Leonie har tidligere mistet sin 
datter og er tidligere ejer af en hattebutik. Sammen finder de kærligheden på 
en begivenhedsrig og omvæltende bilrejse til Italien, som varer tre dage, og 
som forandrer deres liv for evigt. Romanen er skrevet i et poetisk, malerisk og 
mættet sprog, og teksten har mange lag og meget dybde. Det er en roman 
som har meget på hjerte og som efterlader et varigt indtryk hos læseren.



Andre forslag til gode bøger:
Vi har på vores hjemmeside: riskbib.dk forslag til andre gode bøger, der kan 
være gode at diskutere: https://riskbib.dk/files/forslag_laesekredse.pdf

Læsekredsposer:
Siden sidst har vi købt følgende læsekredsposer:
Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy
Jesper Wung-Sung: En anden gren
Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage igen
Leonora Christina Skov: Den, der lever stille
Sara Omar: Dødevaskeren
Helle Helle: De
I kan se her, hvilke læsekredsposer vi tilbyder:
https://riskbib.dk/vi-tilbyder/laesekredse

Hvor kan I hente idéer til læsning? 
I kan finde inspiration til læsning på vores hjemmeside riskbib.dk:
https://riskbib.dk/nyheder/inspirationskataloger
https://riskbib.dk/nyheder/vi-anbefaler#overlay=taxonomy/term/56

På e-reolen.dk er der ligeledes mulighed for at blive inspireret:
https://ereolen.dk/content/inspiration

Opstart af læsekredse:

I kender måske en eller flere, der gerne vil være med i en læsekreds, men hvor 
der ikke er plads i en eksisterende læsekreds?
Til disse må I gerne udbrede kendskabet til, at der holdes 2 opstartsmøder.  
Det ene foregår på Skjern Bibliotek torsdag d. 13. september og det andet på 
Hvide Sande Bibliotek tirsdag d. 18. september.  Begge steder fra kl. 17.00 til 
kl. 18.00.  Hvis der kommer mange, er der måske nok til, at en ny læsekreds 
kan starte. Der er gratis adgang og ingen tilmelding, så mød blot op. Vi byder 
på kaffe/te og lidt sødt. 
På mødet fortæller vi lidt om, hvordan man kan organisere en læsekreds og 
kommer med forslag til gode titler, man kan læse og diskutere med andre. 

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

Hvis I har idéer til indhold i kommende nyhedsbreve eller kommentarer, så 
kontakt os endelig. 



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

www.riskbib.dk


