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Kære Læsekredse

Coronaen har desværre fyldt meget også det 
seneste år og haft betydning for, hvor meget 
I har kunnet mødes fysisk i jeres læsekredse. 

Nogle har fundet ud af at mødes udenfor, an-
dre at mødes online og andre har holdt pause 
i jeres læsekredse men er så småt begyndt at 
starte langsomt op igen. 

Vaccinationerne gør, at når efteråret melder 
sin ankomst, så er vores forhåbning, at alle 

vore dejlige læsekredse er kommet i fuld om-
drejningshøjde igen. 

Mange har brugt coronatiden til at få læst 
mange bøger for sig selv og har måske fået 
gode idéer til bøger, I ønsker at snakke om i 
læsekredsen. 

Henvend jer blot på bibliotekerne. Vi er i hvert 
fald klar til at forsøge at skaffe de ønskede 
bøger.

I må også gerne komme med ønsker. Så vil vi 
tage stilling til, om der er mulighed for at ef-
terkomme 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.

I læsekredsposen vil der være 12 ex af den 
pågældende titel. Af hensyn til den næste læ-
sekreds, er det vigtigt, at alle 12 ex afleveres 
samlet i posen, således den er komplet, når 
den skal ud igen.

Læsekredsposer

Siden sidste nyhedsbrev har vi købt følgende 
læsekredsposer:

Malene Ravn:
Hvor lyset er

Stine Pilgård:
Meter i sekundet

Ida Jessen:
Kaptajnen og Ann Barbara

Katrine Marie Guldager:
Det samme og noget helt andet

Jesper Stein:
Rampen

Vi holder øje med, om der udkommer titler, der 
vil være velegnede som læsekredsposer.
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Idéer til læsning

Her er forslag med omtale af bøger, der vil være gode at snakke om. Nummer 9, 10 og 11 på listen 
er meget aktuelle og kan derfor være svære at få fat i p.t..

1)  ALDRIG ALDRIG ALDRIG: 
 LINN STRØMSBERG, 2020

Denne roman handler om en 
kvinde på 35 år, som meget 
bevidst siger, at hun ikke øn-
sker at få børn, og hvad det 
fravalg af moderskabet bety-
der for hende. Hvordan tager 
hendes familie og samfundet 
imod den udmelding? 

En velskrevet roman, som taler ind i diskussio-
nen om forventningen til unge/yngre kvinder 
om, at de selvfølgelig skal have børn – men 
hvad nu hvis man ikke ønsker børn?

5)  OKTOBERBARN: 
 LINDA BROSTRÖM, 2020

Linda (jeg-fortæller) er i peri-
oder tvangsindlagt og udsat 
gentagende gange for elek-
trochokbehandlinger. Dage-
ne og nætterne smelter ofte 
sammen og undervejs i for-
løbet kæmper hun med ang-
sten for at miste hukommel-
sen og værst af alt adgangen 

til sine minder. Romanen veksler mellem de 
konkrete oplevelser under indlæggelserne og 
hendes barndoms- og ungdomsminder og ikke 
mindst minderne om hendes daværende mand 
og deres fire børn.

2)  ALT DET JEG ALDRIG FORTALTE DIG:
 CELESTE NG, 2020

Et familiedrama fra 1970er-
nes USA. Teenageren Lydia 
bliver fundet druknet i en lo-
kal sø. Man er langt hen ad 
vejen i tvivl om, om det er 
mord eller selvmord, og i ti-
den efter hendes død bliver 
familiedramaet så oprullet. 
Der trækkes også tråde til-

bage til 1950erne, hvor Lydias forældre mødte 
hinanden. Lydias mor er hvid, og hendes far er 
af kinesisk afstamning – altså et blandet ægte-
skab, hvilket har stor betydning i romanen.

3)  TYVERIER: 
 THOMAS KORSGAARD, 2019

15 noveller, der på hver sin 
måde handler om ensomhed, 
hemmeligheder, forbindelser  
og kommunikation – eller 
mangel på samme, mellem 
mennesker. Der er ofte en di- 
stance eller afstand mellem 
karaktererne, men også et  

4)  KLINTEN: 
 JENS SMÆRUP SØRENSEN, 2020

Vi møder beboerne på villave-
jen Klinten. Hovedpersonen 
er den ca. 35-årige Jeppe, 
som for en tid er installeret 
i sine forældres hus. Hans 
isolation brydes imidlertid af 
den energiske Sigrid; hun er 
initiativtager til et beboermø-
de om kystsikring, og hun får 

Jeppe til at hjælpe sig. Inden han ser sig om, bli-
ver han mere og mere involveret i naboernes liv 
og død, og ikke mindst Sigrid får stor betydning 
for ham og vækker ham til live.

tydeligt ønske om at opnå kontakt og samhø-
righed. I bogen beskrives en række personer, 
der er pressede, enten udefra eller indefra, og 
som ikke altid lever op til samfundets eller fa-
miliens normer, men de gør det så godt, som de 
nu kan. Indeholder nogle rørende portrætter af 
nogle ensomme og indimellem også nogle lidt 
sølle eksistenser.
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Idéer til læsning - fortsat

Et stærkt psykologisk por-
træt og et intenst familie-
drama om, hvor svært det 
kan være at leve livet, mens 
det er der. Vi følger Monika 
gennem livets mange faser. 
Hun er 13 år og ved, at alt, 
hvad hun oplever, skal tilhø-
re en anden tid. Hun er 27 år 

og en ældre professors elskerinde. Hun er 37 
år og har nu både mand og børn. Hun er 46 år 
og fraskilt og tænker, at livet består af håbløse 
forsøg på at få enderne til at mødes. Hun er 52 
år og ser til skræk morens ansigt i spejlet. 

Om at stå tilbage med et helt liv og først dér 
erkende alt det, man har haft.

8)  SÅ MEGET HAVDE JEG: 
 TRUDE MARSTEIN, 2020

6)  LIVET SOM DET KUNNE HAVE VÆRET: 
 MIRIAM TOEWS, 2006

Den 16-årige Nomi bor sam-
men med sin far Ray i et lavt 
murstenshus ude på hoved-
vej 12. Blå skodder, brun dør 
og det ene af vinduerne er 
smadret. Ikke noget særligt 
altså bortset fra af møblerne 
bliver ved med at forsvinde 
– det giver en vis spænding i 
tilværelsen. 

Forfatteren fortæller med bidende ironi om den 
unge kvindes liv i et samfund, hvor befolknin-
gen er mennonitter, den mest pinlige sekt man 
overhovedet kan tilhøre, hvis man er teenager. 
Hendes mor, Trudie og storesøsteren Tash er 
forsvundet – de er blevet ekskommunikeret, 
fordi de ville have mere ud af livet end at bede, 
arbejde og dø. Nomi lades derfor alene med 
længslen, savnet og kærligheden til faren, der 
sidder tilbage forstenet i sin tro.

Ida Ilsted (1869-1949) fra 
Stubbekøbing møder i 1890 
den store billedkunstner, Vil-
helm Hammershøi, som hur-
tigt frier til hende, hvorefter 
hun over de næste 25 år lever 
som kunstnerens hustru, assi-
stent, og ikke mindst: vigtig-
ste motiv.

10)  KVINDE SET FRA RYGGEN: 
 JESPER WUNG-SUNG, 2021

En smuk, nænsom og meget velskrevet biogra-
fisk roman for de fleste voksne læsere.

En biografisk roman om at 
skabe sig selv som forfatter 
med en bagage af skyld og 
skam og en svidende uønsket 
intimitet fra en forlægger. Til 
de mange læsere af hendes 
første autofiktive roman og 
til læsere af romaner om dys-
funktionelle familier.

9)  HVIS VI IKKE TALER OM DET: 
 LEONORA CHRISTINA SKOV, 2021

7)  UDE AF VERDEN: 
 KARL OVE KNAUSGÅRD, 2005

Beretningen om en ung mand, 
der famler rundt i 1980ernes 
Norge. 

Hovedpersonen er den 26-åri-
ge Henrik Vangel, der netop 
er flyttet op til en lille kystby i 
Nordnorge for at arbejde som 
lærervikar. 

Her går alting strygende, indtil han forelsker sig 
i den kun 13-årige Miriam, der tilmed er en af 
hans elever. Han finder hurtigt ud af, at han vil 
have hende, at hun er det eneste, han vil. Si-
tuationen accelerer i desperation, og det hele 
beskrives så sårbart, nådesløst og nøgent, at 
man rystes i sit indre.
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Besøg ude i sognene

Hvis læsekredse i sognene ønsker, at der kommer bibliotekarer ud for at fortælle om bøger, så er 
man velkommen til at kontakte:
Dorthe Rosenkjær, Ringkøbing Bibliotek. Tlf. 99 74 26 01. Mail: dorthe.rosenkjaer@rksk.dk.
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Forfatterforedrag

I efteråret 2021 får Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne besøg af flere forfattere, der hver især vil for-
tælle om deres bøger, og hvordan deres skriveproces er. Oplev bl.a. følgende forfattere: 

NIKOLAJ T. LANGE (”Tættere på Jorden end jorden”), DORTHE NORS (”En linje i verden”), 
STINE PILGAARD (”Meter i sekundet”), LEIF DAVIDSEN (”Forræderens børn”), 
PERNILLE JUHL (”Vent på mig Marie”, ”Når solen står højest”, ”Efter mørke”, ”Det usagte”), 
ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN (”Margrethe I”) 
og KARSTEN SKOV (”Under samme måne”).

Nyt arrangementsprogram - Køb billetter fra d. 5. august

Fra torsdag d. 5. august kl. 10.00 kan I læse mere om Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes arrange-
menter for efteråret 2021 på riskbib.dk, hvor der også er mulighed for at købe billetter. Det er også 
muligt at hente et program og købe billetter på bibliotekerne.

En historisk roman om de 
første, der opdyrkede he-
den i 1700-tallet. En art 
dansk western om den en-
lige nybygger, der begyn-
der et liv helt fra bunden 
af og selv skal skabe alt.

11)  KAPTAJNEN OG ANN BARBARA: 
 IDA JESSEN, 2020

Forslag til andre gode bøger

På vores hjemmeside riskbib.dk har vi også for-
slag til andre spændende bøger, der kan være 
gode at tale om.

Inspiration til læsekredse:
riskbib.dk/node/2088

Derudover kan I også lade jer inspirere i vores 
inspirationskataloger og læse vores boganmel-
delser:
riskbib.dk/nyheder/inspirationskataloger
riskbib.dk/nyheder/vi-anbefaler

Side 5



NYHEDSBREV - Nr. 15

Fyraftensmøder – Opstart af nye læsekredse

I efteråret 2021 afholder vi to fyraftensmøder, 
hvor vi forsøger at samle nye læsekredse.

På møderne fortæller bibliotekarerne om vo-
res tilbud til læsekredse, og hvordan man rent 
praktisk kan gå sammen i en læsekreds. Vi 
hjælper deltagerne i gang og svarer på spørgs-
mål om det at deltage i en læsekreds.

Hvis I har plads til en eller flere i jeres læse-
kredse, er I også meget velkomne til at delta-
ge i disse fyraftensmøder, hvor der måske kan 
være en chance for at få nye medlemmer.  

I må meget gerne opfordre andre til at deltage 
i mødet, hvis I ved, de gerne vil være med i en 
læsekreds. Vi byder på vand og lidt sødt.

HVIDE SANDE BIBLIOTEK - Tlf. 99 74 26 40

Onsdag d. 15. september kl. 17.00 - 18.00

TARM BIBLIOTEK

Tirsdag d. 7. september kl. 16.30 -18.00

Køb billet på riskbib.dk - 25 kr. inkl. vand

SKJERN BIBLIOTEK

Torsdag d. 2. september kl. 16.30 -18.00

Køb billet på riskbib.dk - 25 kr. inkl. vand

Ud at gå med litteratur

Som overskriften siger i sig selv, så drejer ar-
rangementet sig om, at man på en gåtur får 
snakket om litteratur samtidig med, at man 
får sig rørt og set sig om i byen eller naturen.

Konceptet er, at vi mødes på biblioteket, hvor 
personalet læser en novelle højt. Derefter går 
vi en tur ud i det fri, hvor vi to og to sammen 
kan diskutere novellen. På tilbagevejen skifter 
man gå-makker, således man får snakket med 
flere om novellens indhold. Man slutter af på 
biblioteket, hvor der er mulighed for at høre, 
hvad andre har fået ud af novellen. 

Det er ikke den samme novelle, der læses højt 
til arrangementerne, så hvis I har lyst til at del-
tage begge steder, er I velkomne.

Vi har afholdt arrangementet nogle gange 
rundt om i kommunen i det forløbne år. Det 
plejer at være en dejlig hyggestund i selskab 
med andre, der også er vilde med at læse og 
få lidt bevægelse på samme tid.

Bestil gratis billet til hvert arrangement på riskbib.dk eller ved at ringe til biblioteket.

SKJERN BIBLIOTEK - Tlf. 99 74 26 20

Torsdag d. 9. september kl. 17.00 - 18.00

RINGKØBING BIBLIOTEK - Tlf. 99 74 26 00

Torsdag d. 9. september kl. 17.00 - 18.00
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Opfordring 

Hvis I har læst og diskuteret en god bog i jeres 
læsekreds, og I har lyst til at anbefale den til 
andre, så er I meget velkomne til at sende an-
befalingen til karin.kinch@rksk.dk. Så tager 
vi den med i næste nyhedsbrev.

Hvis der er noget, I oplever som uhensigtsmæs-
sigt, eller hvis der er noget, I undrer jer over, så 
kontakt os endelig. Ligeledes hvis I har idéer til 
indhold i kommende nyhedsbreve eller kom-
mentarer, så hører vi gerne fra jer.

Når noget har været mistet, forstår man mere 
at værdsætte det, som før har givet værdi. 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes ønske er der-
for, at alle må få en rigtig god og givende litte-
ratursæson i jeres læsekredse.  

Det bliver dejligt igen at kunne være fælles om 
bøgerne, og få mulighed for at snakke med an-
dre om alle de gode bøger og fortællinger, der 
findes.

Rigtig god læselyst.

Læsekompasset

Når I har læst en bog, som I rigtig godt kunne 
lide, kan ønsket være at finde noget, der min-
der om stemningen i det, I lige har læst. Til det 
kan I prøve det nye inspirationsværktøj Læse-
kompasset.

Læsekompasset.dk anbefaler skønlitterære bø- 
ger ikke så meget ud fra handlingen men mere 
ud fra, hvilken stemning bogen sætter læseren 
i. Er den hæsblæsende, spændingsfyldt, gru-
opvækkende, hyggelig, rolig…. Læsekompasset 
inspirerer ved hjælp af læseoplevelsen.

Læsekompasset er nemt at bruge. Man kan 
bruge det uden login og lade sig inspirere. Men 
man kan også logge på med sit bibliotekslogin 
og dermed, når man finder en bog, blive ledt di-
rekte over i biblioteksbasen eller eReolen, hvor 
man kan reservere eller bestille.

Prøv det på på laesekompas.dk og brug det, 
hvis I savner inspiration til, hvad I skal læse i je-
res læsekreds.

Gå på opdagelse i danske 
dokumentarfilm og kortfilm

Nu kan du se knap 400 danske dokumentarer 
og korte fiktionsfilm på FILMSTRIBEN. Der er 
tale om en bred vifte af film, som alle har fået 
produktionsstøtte af Filminstituttet i løbet af 
de seneste 12 år samt enkelte ældre titler. Fil-
mene præsenteres i temaer som Sammen og 
hver for sig, Forfatterne har ordet, Når musikken 
spiller, Midt i en krigszone og I livets efterår. Der 
vil løbende komme endnu flere danske doku-
mentarer og kortfilm på Filmstriben.

Podcast

Når man læser bøger i dag, kan det såvel være 
den fysiske bog som at læse den digitalt. Det 
kan også være at lytte til lydbøger eller pod-
cast, der har ens interesse. 

En podcast er en digital lydfil, som du kan 
downloade og lytte til, når du har lyst. Det kan 
bl.a.  være samtaler og interviews med forfat-
tere. Hvis man ønsker at finde frem til og lytte 
til podcasts, kan man prøve at google forfat-
ternavn og podcast, så kommer der måske et 
link frem til ekstra information/viden om den 
pågældende forfatter eller titel. 
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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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