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Kære Læsekredse

Så er det ved at blive efterårstid, hvor sæsonen for at læse og dis-
kutere bøger med hinanden i jeres læsekredse begynder.  

Igen i år får vi besøg af forskellige spændende oplægsholdere og 
forfattere, bl.a. Iben Mondrup, Sara Blædel og Jens Andersen. 

Torsdag 1. oktober kl. 19.30 på Skjern Bibliotek
Iben Mondrup  (Billetpris: 60 kr.)

Iben Mondrup har flere gange gennem sit forfatterskab taget sine 
læsere med til Grønland, hvor hun selv er vokset op. Hør mere om 
den anmelderroste roman ”Godhavn” – et sansemættet portræt af 
den danske udflytterfamilies hverdag i Grønland. Hun fortæller om 
bogen og om det at skrive.

Foruden bogen ”Godhavn” har vi på vore biblioteker også bøgerne: 
”Store Malene”, En to tre – Justine” og ”Ved slusen” af Iben Mondrup, 
som I måske kunne tænke jer at diskutere efter evt. at have lyttet til 
Iben Mondrup.

Torsdag 8. oktober kl. 19.30 – 21.00 i Ringkøbing Rådhushal
Grundtvig og kvinderne – ved Else Mathiassen  
(Billetpris: 50 kr.)

I anledning af 100 året for Kvindernes valgret fortæller forstander 
Else Mathiasen fra Vestjyllands Højskole om ”Grundtvig og kvin-
derne”. I fortællingen fokuserer Else Mathiassen og de to musikere 
Torben Lassen og Karen Sørensen gennem fællessange og musikere 
på nogle af de kvinder, der pustede liv i Grundtvigs tanker, ideer og 
digtning.

På bibliotekerne har vi mange bøger af forskellige forfattere, der 
skriver om Grundtvig. Som supplement til arrangementet ”Grundt-
vig og kvinderne” kunne det være, der var en bog om Grundtvig, der 
fristede. 



Onsdag 28. oktober kl. 19.30 i Ringkøbing Rådhushal
Simi Jan – På job i verdens brændpunkter  (Billetpris: 100 kr.)

Simi Jan giver en unik smagsprøve på livet som korrespondent i orka-
nens øje – hør historierne bag om historierne på TV. Gennem person-
lige beretninger fortæller hun om at rapportere fra verdens brænd-
punkter. Der er lagt op til et spændende og indsigtsfuldt foredrag 
fortalt med liv og sjæl af en kvinde, der brænder for sit arbejde.
Arrangementet er i samarbejde med AOF og medfinancieret af folke-
oplysningens 10% debatpulje.

Simi Jan har skrevet bogen ”Til te hos Taleban”, 2012, som det kan 
være spændende at læse og diskutere efter foredraget.

Torsdag 5. november kl. 19.30 i Skjern Kulturcenter,
Grene Scenen
Erik Clausen  (Billetpris: 175 kr.)

Erik Clausen vil fortælle om nogle af de oplevelser, han har haft i 
kunstens verden. Et foredrag om gøgl og kunst med humoristiske 
bivirkninger. 
Arrangementet er et samarbejde mellem Berlingske Medier og 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne.
Online billetsalg gennem Klub Ring-Skjern samt på riskbib.dk

Bogen ”Clausen”, 2009 af Erik Clausen er tilgængelig på biblioteker-
ne, hvis man ønsker at læse mere om Erik Clausen.

Mandag 9. november kl. 19.00 på Tarm Bibliotek
Skumringstime  (Gratis tilmelding)

Traditionen tro vil den Nordiske Biblioteksuge blive markeret med 
skumringstime -  i år med De Islandske Sagaer. Der er en speciel 
hygge ved dette arrangement, hvor der bliver læst op for voksne 
i stearinlysenes skær. Gratis tilmelding på Skjern Bibliotek på tlf. 
9974 2620 og på skjernbib@rksk.dk eller tarmbib@rksk.dk

Islandske sagaer er bibliotekerne også leveringsdygtige i, hvis man 



efterfølgende kunne tænke sig at dykke ned i en saga og få snakket 
om det.

Tirsdag 10. november kl. 19.30 på Videbæk Bibliotek
Sara Blædel  (Billetpris 60 kr.)

Det er nok ikke nødvendigt med en nærmere præsentation af Sara 
Blædel. Hvis man er til krimier, er hun svær at komme uden om. 
Mød den populære krimiforfatter Sara Blædel, hvis historier bygger 
på realistiske skildringer af forbrydelser, som de kunne finde sted i 
dagens Danmark.

Torsdag 12. november kl. 19.30 på Tarm Bibliotek
Marianne Gade  (Billetpris: 60 kr.)

Mød Marianne Gade og hør hende fortælle om sin nye bog: ”Et sted 
som ingen ser”. 
Hun vender tilbage til sin barndoms- og ungdomsby Sæby, hvor hun 
beskriver, hvordan det var at være ung i 1958, om familiemedlem-
mernes dunkle hemmeligheder. Bogen er en intens roman om at 
blive voksen, en fortælling om at finde sin identitet og slægt. 

Bogen ”Et sted som ingen ser” har vi som læsekredspose. Derudover 
har vi andre titler af Marianne Gade repræsenteret på bibliotekerne. 
Bl.a. ”Ventetid” og ”Den tomme stol”.

Tirsdag 24. november kl. 19.30 på Skjern Bibliotek
Et foredrag om Astrid Lindgren ved Jens Andersen
(Billetpris: 60 kr. )

Med udgangspunkt i sin Astrid Lindgren biografi ”Denne dag, et liv”, 
går Jens Andersen bag om forfatterskabets face og fortæller om 
den elskede børnebogsforfatters kampe, nederlag og sejre, drømme 
og depressioner. Oplev et par spændende timer i selskab med en 
foredragsholder, der i sine bøger kaster lys over de store danskere 
og nu også en stor svensker.

Vi har på bibliotekerne forskellige bøger om og af Astrid Lindgren. 



Hvis man i stedet for gerne vil læse nogle af de bøger, som Jens 
Andersen har skrevet om andre store danskere, så vil vi også kunne 
være leveringsdygtige i dem.

For alle arrangementerne, på nær Skumringstimen, gælder, at bil-
letterne kan købes online på riskbib.dk. Det er også muligt at købe 
billetter på bibliotekerne.

Vi håber, I skulle få lyst til at deltage i en eller flere af ovenstående 
arrangementer, som kan være til inspiration og vil kunne danne ud-
gangspunkt for nogle spændende diskussioner med hinanden i jeres 
læsekredse. 
I foråret 2016 afholder Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne et arrange-
ment med forfatteren Dorthe Nors. Hun er lige flyttet til kommunen 
og udkommer i februar 2016 med en ny bog.  Datoen er endnu ikke 
fastsat. Hvis man skulle få lyst til i læsekredsene at læse noget af 
hende, har vi bl.a. ”Kantslag” og ”Minna mangler et øvelokale”. Dor-
the Nors formår at behandle tunge temaer i en ligefrem og usenti-
mental tone, og hendes bøger er gode at diskutere med andre.

Her er forslag til 4 gode bøger at diskutere i læsekredse:

Graeme Simsion: Projekt Rosie. Lindhardt og Ringhof, 2013.
375 sider

Professor Don lever sit liv efter en meget stram kalender, med forsk-
ning og undervisning på universitetet. Faste ugentlige madplaner, 
der ikke kan ændres og kampsport 28 minutter hver anden dag. Det 
eneste han mangler er en kone. Derfor starter han sammen med et 
par venner, ”projekt kone”. Don har udformet et 16 siders lang spør-
geskema for at finde den rette partner. Hun skal helt sikkert ikke 
være ryger, drikke alkohol eller komme for sent til aftaler.

Rosie gør alle disse ting. Hun har også temperament, er smuk og in-
telligent. Hun er i gang med en eftersøgning efter sin biologiske far, 
som Don, der er professor i genetik, måske kan hjælpe hende med.



En skæv og charmerende kærlighedshistorie. Humoren i bogen kan 
sammenlignes med Jonas Jonasson: ”Den hundredårige der kravlede 
ud af vinduet og forsvandt”.

Vibeke Marx: Af ingenting . Modtryk, 2014. 328 sider

Drine vokser op på børnehjemmet Vibeshøj i begyndelsen af 
1900-tallet. 
Livet igennem kæmper Drine med skammen over at være kommet 
”af ingenting”, som hun ikke kan få til at forsvinde - kun skjule med 
løgn og lånte fjer. Det sørgelige er, at det er så tydeligt for læseren, 
at hun overhovedet ingenting har at skamme sig over. Der er der 
bare ingen, der har gjort sig den ulejlighed at fortælle Drine det selv. 

Vibeke Marx tegner et nøjagtigt psykologisk portræt af en kvinde, 
der går så grumme meget grimt igennem, og selv om en del af Dri-
nes handlemønstre er forkastelige, er man som læser aldrig i tvivl 
om, hvad der får hende til at handle, som hun gør

Marilynne Robinson: Lila . Gyldendal, 2015. 260 sider

Lila er barn i en familie, hvor børnene er henvist til et liv dårligere 
end de vilde kattes. En dag får den hjemløse kvinde, Doll, øje på den 
3-5-årige pige siddende om natten uden for en elendig hytte. Doll 
beslutter, at hun vil gøre alt for, at den lille skabning skal leve og 
tager hende med sig ud på vejene.
Dette liv ser Lila nu tilbage på, mens hun går og venter på sit og 
præstens barn. Vi følger Lila ankomme til den lille by, Gilead, hvor 
hun fik lidt arbejde rundt omkring på gårdene og installerede sig i et 
forladt skur midt i en majsmark. En dag søger hun tilflugt for et sky-
brud i kirken, og her møder hun præsten. De to finder hinanden som 
sjælevenner, og Marilynne Robinson får i skildringen af den uendelige 
kærlighed, der vokser op mellem de to meget forskellige mennesker, 
skabt et meget rørende billede.

Jytte Gregersen: Øjne som ser. Mellemgaard, 2013. 257 sider

Jytte Gregersen debuterer med erindringsromanen ” Øjne som ser”, 
som er skrevet ud fra hendes stærke erindring om følelser, dufte og 



sindsstemninger, i sin barndom. 
Jytte Gregersen voksede op i Lemvig, i en familie med to søstre. Hun 
er født 1959, og erindringsromanen foregår fra fødslen til cirka 10 
år.

Hvordan kommer jeg med i en læsekreds?

Er du glad for at læse, men mangler du nogen at diskutere det med, 
som du læser? Måske er en læsekreds noget for dig?

Tirsdag den 22. september 2015 kl. 19.00 på Tarm Bibliotek

Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 16.00 på Videbæk Bibliotek

Her har du mulighed for at møde op og måske finde ligesindede, du 
kan starte en læsekreds sammen med. Bibliotekarerne vil fortælle 
om bibliotekets tilbud til læsekredse, og hvordan man kan komme i 
gang. Hvis I kender nogle, der har luftet tanken om, at de gerne vil 
med i en læsekreds, må I gerne fortælle om dette tilbud. 

Vi byder på kaffe og lidt sødt. 
Ingen tilmelding. Bare mød op. Arrangementet tager ca. 1½ time. 



Kontaktpersoner på biblioteket:

Har I spørgsmål eller forslag må I endelig
kontakte os.

Videbæk Bibliotek
Peder M. Pedersen
Tlf. 99 74 26 32
e-mail: peder.pedersen@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


