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Bogcaféer:
Sidste år prøvede vi med stor succes at afholde bogcaféer om formiddagen i stedet for sidst på 
eftermiddagen. Vi fortsætter derfor med formiddage i efteråret 2019. 

Der bliver afholdt bogcafé på alle vore fem biblioteker på forskellige datoer men alle med samme 
tidspunkt nemlig fra kl. 10.30 – 11.30.

Der er gratis adgang, hvor vi byder på kaffe/te og lidt sødt. Da der ingen tilmelding 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.
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Kære Læsekredse.

Tiden er nu kommet til det årlige nyhedsbrev fra Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne til jer læsekred-
se, som i skrivende stund er oppe på 83.

Ligesom sidste år kan vi ikke lade være med at give udtryk for vores glæde over så mange læse-
glade personer, der har lyst til at diskutere litteratur i et fællesskab med andre.

Formålet med nyhedsbrevet er at give fælles information til jer om tiltag eller ændringer, der kan 
have betydning for jer. Et nyhedsbrev er måske mest en envejskommunikation, men vi vil gerne 
dialogen, så hvis der er noget, I tænker over, som kan have betydning for samarbejdet mellem 
bibliotekerne og jer læsekredse, så må I endelig sige til. Det er ikke sikkert, at vi altid kan opfylde 
ønskerne, men så ved vi, hvad der rører sig rundt omkring.

RINGKØBING BIBLIOTEK 

Onsdag d. 25. september

Kl. 10.30 - 11.30

TARM BIBLIOTEK

Tirsdag d. 1. oktober

Kl. 10.30 - 11.30

HVIDE SANDE BIBLIOTEK

Torsdag d. 10. oktober

Kl. 10.30 - 11.30

Når virkelighed og fantasi smelter sammen

SKJERN BIBLIOTEK

Onsdag d. 2. oktober

Kl. 10.30 - 11.30

VIDEBÆK BIBLIOTEK

Onsdag d. 9. oktober

Kl. 10.30 - 11.30

Gode Bøger

Gratis adgang - bare mød op! 
Vi byder på kaffe/te og lidt sødt.
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Forfatterbesøg:

I efteråret 2019 får Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne besøg af forfatterne Helle Vincentz (Sø-
ster min), Niels Christian Larsen (Egne rækker – et muntert tidsbillede), Anne-Cathrine Riebnitzsky 
(Smaragdsliberen), Lotte Kirkeby (De nærmeste) og Elisabeth Gjerluff Nielsen (Store Børn), der hver 
især vil fortælle om deres nyeste roman, og hvordan skriveprocessen er.
 
Hvis man mere er til faglitteratur, kan foredraget med Ole Sønnichsen om One Dollar Man 
– William S. Knudsen - som er historien om en af de mest markante danske immigranter i 
USA nogensinde og som var med til at ændre 2. verdenskrig, også være interessant. Derud-
over er der andre typer foredrag, der kan være af interesse, bl.a. Årets bøger 2019, hvor bog-
pusherne Jannik Lunn og Kåre V. Poulsen vil præsentere årets bogudgivelser og anbefale  
deres favoritter.

Læs mere om arrangementerne i Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes arrangementsprogram for  
efteråret 2019 eller på riskbib.dk, hvor der også er mulighed for at bestille billetter til de forskel-
lige arrangementer. 

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

Idéer til læsning

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

Hanne Richardt Beck: For enden af perronen, 2018
Midaldrende Peter står stærkt beruset på Nørreport Station, parat til at 
hoppe ud foran det første tog. Pludselig taler året 2017 til ham, og snart 
blander også tidligere årtier sig i samtalen. Mens Peter forsøger at få hold 
på sin fortid, udfoldes historien om hans forhold til Ellen, Agnes og Gunil-
la, som tager sin begyndelse i 1982 på en katolsk skole på Østerbro. En 
roman om venskab og kærlighed, vrede og medfølelse, tro og begær – og 
om tiden, der taler med, alt imens vi med blandet held forsøger at skabe 
sammenhæng i vores liv. En veloplagt og skarp roman der handler om ti-
den, der går, uanset hvad vi gør. Der tages god tid, så læseren kommer 
helt ind under huden på karaktererne og deres til tider forviklede forhold 
til hinanden. Romanen er velstruktureret og lader elegant samtiden spille 
en stor rolle i sin udvikling.
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Geir Gulliksen: Se på os nu, 2019
Hans er tidligere journalist og arbejder nu som kommunikationsrådgiver. 
Han lever sammen med sin hustru Ingunn og “dine, mine og vores børn”. 
Til et bryllup møder Hans den unge Harriet, og herefter forandres alting. 
Hans er en dreven mand i kærlighedslivet og bliver dybt betaget af den 
unge kvinde, som han indleder et eksplosivt forhold til. Men hvad så? Skal 
han lade sig skille fra Ingunn og slå sig ned med Harriet og blive stedfar 
til hendes nyfødte barn, eller skal han glemme hende og blive sammen 
med sin egen familie? Og hvem skal træffe det valg? I et eksplicit, næsten 
musikalsk og lyslevende sprog fortælles en indviklet og dramatisk sam-
tidshistorie om en helt almindelig familie. I ubesværede skift veksles der 
mellem det komiske og afsindigt pinlige til det følsomme og inderlige, hvil-
ket giver romanen en stærk dynamik, der gør læseoplevelsen god og let. 
En både humoristisk og grænsesøgende roman om, hvor let man mister 
sig selv, når man knytter sig til en anden.

Gabriel Tallent: Min kæreste elskling, 2018
14-årige Julie, også kaldet Turtle, lever et isoleret liv med sin far. Moderen 
døde, da Turtle var lille, og faderen har sin egen måde at opdrage Turtle 
på. Hun fik sit første gevær, da hun var 6 år, og hun ved mere om at rense 
geværer, end hun gør om sociale normer og grammatik. Faderen har des-
uden et incestuøst forhold til hende, som de begge har det ambivalent 
med, da det føles både godt og skidt at være så intime med hinanden. 
Faderens fysiske og psykiske misbrug af hende giver hende lavt selvværd, 
og vi hører hendes indre monologer, hvor hun nedgør sig selv. En dag på 
en af sine lange vandreture i skoven omkring deres hjem, støder Turtle 
på to drenge fra college. Hun følger efter og observerer dem, men da de 
tydeligvis er faret vild, giver Turtle sig til kende og hjælper dem med at 
finde hjem. Det er starten på hendes venskab med Jacob, en lidt ældre 
dreng, som fortæller sjove anekdoter, bor i et stort rent hus, og som ser 
på Turtle med en hengivenhed, hun ikke før har oplevet. For første gang i 
hendes liv glider resten af verden ind i hendes perspektiv, og hun forstår, 
at tilværelsen er langt mere end hendes far.

Lars Saabye Christensen: Byens spor bd. 1 Ewald og Maj, 2018
En slags kollektivroman fra efterkrigstidens Oslo, hvor beboerne i en ejen-
dom følges i årene 1948-1951. På Kirkeveien 127 i Oslo bor familien Kri-
stoffersen: Faderen, som er reklamemand og bliver ramt af kræft. Mode-
ren, som er hjemmegående og aktiv i Røde Kors. Den 6-årige Jesper, som 
er et følsomt gemyt og en tænksom enspænder, der så gerne vil lære at 
spille klaver. Til sidst kommer der også en lillesøster i familien. Ovenpå 
bor enkefru Vik, som med ét bliver gift og flytter væk. Vi hører også om 
damerne i Røde Kors, om Jespers tunghøre ven og om hans spillelærer. 
Det handler om længsler og håb, om vareknaphed og drømme om mate-
rielle goder og om hverdage, der afbrydes af bryllupper og begravelser. 
Forfatteren skriver veloplagt og med sprogligt overskud og nerve, som 
fastholder læserens interesse fra allerførste side. Det er en stemnings-
fuld og absolut anbefalelsesværdig roman, som med mange muligheder 
for identificering skildrer tiden, byen, familien og de forskellige personers 
relationer. Denne roman er første bind i en trilogi.
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Lotte Kirkeby Hansen: De nærmeste, 2019
Familieroman om de følelser og relationer, der kommer op til overfladen 
i en søskendeflok, når forældrene dør. Eva, Anna og Christian skal tøm-
me deres barndomshjem efter faderens død og moderens selvmord. De 
tre søskende sørger forskelligt, men også oplevelsen af barndommen og 
forældrenes kærlighed splitter deres normalt så tætte samhørighed. Det 
er, som om de ikke kan dele sorgen og smerten, selv om de gerne vil, og 
gamle hemmeligheder og sårede følelser kommer op til overfladen under 
oprydning og begravelse. Samtidig kæmper Anna med erkendelsen af, at 
hendes teenagepiger er på vej til at leve deres eget liv, og den i forvejen 
smertefulde proces forandrer hende og tvinger hende til at se på sig selv 
og sine relationer med andre øjne. Fin, lavmælt, poetisk fortælling om sorg 
og tab, ensomhed og familieliv i en springende, lidt fragmentarisk stil. Bo-
gen er velskrevet og troværdig, og selvom det meste udspiller sig mellem 
linjerne, holdes opmærksomheden fanget af de realistiske personbeskri-
velser.

Kim Fupz Aakeson: Bådens navn, 2018
Susse er præst i et fængsel og ikke tilfreds i ægteskabet med Mogens, 
der arbejder i Arbejdsskadestyrelsen.  Hun er ikke helt lykkelig. Nu er Mo-
gens begyndt at se frem til pensionen, og han vil gerne købe en båd. Sus-
se bryder sig hverken om både eller havet, Mogens presser på, og hun 
ender med at lade sig overtale, men insisterer på, at båden skal have et 
nyt navn. En dag sejler de ud i stormvejr, og Mogens får bommen i nakken 
og ryger overbord. Selv om Susse godt ved, hvordan man vender båden, 
gør hun ingenting. Mogens bliver fundet druknet nogle dage senere, og 
Susse går straks i gang med at smide alt ud, som minder hende om ham. 
Hun begynder at drikke seriøst, putter vodka i termokanden inden hun 
tager på arbejde og skal bare have dagene til at gå. Ligegyldigheden ly-
ser ud af Susse, især over for datteren, som fortæller, at hun er gravid. 
Velskrevet og fin roman om skyld og sårbarhed, som kommer til udtryk 
delvist gennem Susse selv og gennem de indsattes historier, som er godt 
fortalte. De korte indre monologer med Gud giver romanen humor og kant.

Katrine Marie Guldager: Et rigtigt liv, 2019
Filip er ikke rigtig sikker på særlig meget her i livet, men én ting ved han: 
Han vil ikke ende som sine forældre. Efter nogle år på kostskole begynder 
han at studere jura. Han får hurtigt et godt netværk blandt de unge over-
klassejurister i 1980’ernes København, og verden står åben for ham. Men 
noget, hans farmor engang sagde, spøger i ham: Arbejde er ikke det vig-
tigste i livet, det vigtigste valg, man nogensinde kommer til at træffe er, 
hvem man gifter sig med. Men hvordan ved man, om man vælger rigtigt? 
Romanen er en fortælling om jagten på lykke og kærlighed. Om den svære 
balance mellem familie og karriere, om forventningspres og forpligtelser, 
om venskaber og længslen efter at blive elsket for den, man er.
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Forslag til andre gode bøger:
Vi har på vores hjemmeside: riskbib.dk forslag til andre gode bøger, der kan være gode at snakke 
om: riskbib.dk/files/forslag_laesekredse.pdf .

Læsekredsposer:

 Siden sidst har vi købt følgende læsekredspose: 
 Merete Pryds Helle: Vi kunne alt.

 Vi holder øje med, om der udkommer 
 titler, der vil være velegnede som 
 læsekredsposer. I må også gerne 
 komme med ønsker. Så vil vi tage 
 stilling til, om der er mulighed og 
 økonomi til at efterkomme ønsket.

I kan se her, hvilke læsekredsposer vi tilbyder: riskbib.dk/vi-tilbyder/laesekredse . 

Når I låner en læsekredspose, så vil det være en god ide at skrive op på den medfølgende liste, 
hvem der har hvilket ex. af titlen. Det sparer kontaktpersonen for en del arbejde, hvis man ved, 
hvem der har det enkelte ex. i tilfælde af, at det er blevet borte.

Lynlitteratur 
Vi har købt et spil, der hedder: Lynlitteratur - tal sammen om det, I læser.

Lynlitteratur er et spil, som vil være velegnet at bruge i en læsekreds. Det giver adgang til egne 
og andres læseoplevelser og hjælper til at sætte ord på tankerne. Reglerne er enkle, og det 
behøver ikke at tage mere end 20 minutter. Man tager udgangspunkt i en tekst, som alle dem, 
der er tilstede, har læst på forhånd. Der er ingen krav om brug af svære begreber, eller at man 
rammer en perfekt fortolkning. Lynlitteratur handler om den spontane og ucensurerede læse- 
oplevelse. Lynlitteratur kan spilles med dem, man deler læseglæde med, og det vil være oplagt 
at gøre brug af det i en læsekreds.

Spillet Lynlitteratur er på forhånd afprøvet i en af vore læsekredse, der klart vil anbefale spillet. 
Efter deres udsagn giver det god inspiration til at snakke dybere om teksten.

Spillet kan bookes på samme måde som en læsekredspose, så spørg blot efter det. Så kan vi se, 
hvornår det er ledigt.

Hvor kan I hente idéer til læsning? 
I kan finde inspiration til læsning på vores hjemmeside riskbib.dk:
riskbib.dk/nyheder/inspirationskataloger
riskbib.dk/nyheder/vi-anbefaler

På hjemmesiden vil I endvidere, når I er logget ind og søger på bøger i vores base, kunne sætte 
Bøger, I har læst, Forfattere jeg følger, Huskeliste m.v. ind på lister, så I har dem til senere brug. 
Spørg blot hvis der viser sig problemer med det.

NYHEDSBREV - Nr. 13

Side 6



Fyraftensmøder for opstart af nye læsekredse
Vi plejer at skifte mellem, på hvilke biblioteker vi holder fyraftensmøder for opstart af nye læse-
kredse. I år er det på Ringkøbing og Tarm Biblioteker henholdsvis d. 5. september og d. 9. septem-
ber begge steder fra kl. 17.00 til 18.00.

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. 

På møderne vil der være en kort præsentation af, hvad Guidet Fælleslæsning er, idet der har  
været efterspørgsel efter netop denne måde at læse sammen med andre på.

Der opfordres til, at mænd deltager i møderne, hvor der måske er mulighed for at danne en  
læseklub for mænd, idet der er blevet udtrykt ønske om netop rene mandelæseklubber.

Hvis I har plads til en eller flere i jeres læsekredse, er I også meget velkomne til fyraftensmøderne,  
hvor der måske kan være en chance for at få nye medlemmer.  

I må meget gerne opfordre andre til at deltage i fyraftensmøderne, hvis I ved, de gerne vil være 
med i en læsekreds.

Der er gratis adgang til fyraftensmødere og ingen tilmelding, så mød blot op. 
Vi byder på kaffe/te og lidt sødt.

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

Opfordring:
Hvis I skulle få lyst til at komme med en anbefaling af en god bog, I har læst og diskuteret i jeres 
læsekreds, er I meget velkomne til at sende den til: karin.kinch@rksk.dk , så tager vi den med i 
næste nyhedsbrev.

Der skal lyde en opfordring til, hvis der er noget, I oplever som uhensigtsmæssigt, eller hvis der 
er noget, I undrer jer over, så kontakt os endelig.

Ligeledes hvis I har idéer til indhold i kommende nyhedsbreve eller kommentarer, så hører vi 
gerne fra jer.

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne 
ønsker jer en rigtig god sæson med skønne, 
fælles læseoplevelser.
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Kontaktpersoner på bibliotekerne:

Har I spørgsmål eller forslag må I endelig kontakte os.

Videbæk Bibliotek
Tanja Christensen

Tlf. 99 74 26 18 / E-mail: tanja.christensen@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
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