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Kære Læsekredse

Sommeren er gået, og efteråret begynder så småt at nærme sig. Vi har samlet lidt i dette ny-
hedsbrev, som vil kunne have interesse for jer som læsekredse.

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne indbyder til et 
hyggeligt arrangement, hvor vi kombinerer lit-
teratur og natur ved at flytte os ud i Naturens 
Rige. 

Vi mødes to forskellige steder i kommunen på 
to forskellige datoer. 

Tirsdag d. 30. august fra kl. 16.30-18.00 mø-
des vi i bålhytten ved Hover Å. Bålhytten ligger 
ved åen i forbindelse med Fiske- og Naturlege-
pladsen tæt på Ølstoftlejren, Heebro 3 B, 6950 
Ringkøbing.

Tirsdag d. 6. september fra kl. 16.30-18.00 mø-
des vi i Forsøgshaven, Bisgaardsvej, 6880 Tarm.

VIDEBÆK BIBLIOTEK

Hver tirsdag kl. 19.00-21.30

Gratis adgang – bare mød op

Mangler du nogen at dele interessen med, så er her et tilbud 
til dig, uanset alder. Vi strikker, hækler, broderer, knipler, laver 
patchwork, decoupage og meget mere, kun fantasien sætter 
grænser. Vi har ingen underviser, men hjælper hinanden så 
godt vi kan.

Er du interesseret så ring til Karin Bonde Nielsen på mobil nr.  
50 83 06 71 eller pak din taske og mød op på biblioteket. 

Vi mødes hver tirsdag fra den 23. august.

Det kreative hjørne

BÅLHYTTEN VED HOVER Å 

Tirsdag den 30. august kl. 16.30-18.00

Køb billet på riskbib.dk – 25 kr.

Kom til et hyggeligt arrangement, hvor vi kombinerer litteratur 
og natur ved at flytte os ud i Naturens Rige. 

Vi mødes i bålhytten ved Hover Å. Bålhytten ligger ved åen i 
forbindelse med Fiske- og Naturlegepladsen tæt på Ølstoftlej-
ren, Heebro 3 B, 6950 Ringkøbing.

I bålhytten får I læst dagens novelle højt, hvorefter vi snakker 
om den. 

Til slut vil der være en vand og en sandwich.

Litteratur i Naturens Rige

FORSØGSHAVEN TARM

Tirsdag den 6. september kl. 16.30-18.00

Køb billet på riskbib.dk – 25 kr. 

Kom til et hyggeligt arrangement, hvor vi kombinerer litteratur 
og natur ved at flytte os ud i Naturens Rige.

Vi mødes i Forsøgshaven Tarm, Bisgaardsvej, 6880 Tarm. 

I får læst dagens novelle højt, hvorefter vi snakker om den. 
Til slut vil der være en vand og en sandwich. 
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Det er to forskellige noveller, der er valgt til 
de to gange. Novellen læses højt, og bagef-
ter snakker vi sammen om den. Det er ikke en 
analyse af novellen. Det er, hvad vi kommer til 
at tænke på, når vi hører novellen. Der er intet 
krav om at skulle sige noget. Det er helt ok at 
være med, lytte og hygge sig.

Prisen er 25 kr. pr. gang, som inkluderer en 
sandwich og en flaske vand. Billetten købes på 
riskbib.dk eller på bibliotekerne.
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Der bliver i efteråret 2022 afholdt bogcafé på 
Skjern og Videbæk Biblioteker med inspiration 
til nye læseoplevelser. Temaet er foruroligende 
familieromaner, som er kendetegnet ved dys-
funktionelle mønstre i familier eller hemmelig-
heder i familien.

Personale fra Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne 
har valgt nogle interessante bøger om oven-
nævnte tema, som de glæder sig til at fortælle 
om.

Bestil gratis billet på riskbib.dk eller på biblio-
tekerne. Der vil være en kop kaffe og lidt sødt.

RINGKØBING RÅDHUSHAL

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00-21.00

Bestil gratis billet på riskbib.dk

VIDEBÆK BIBLIOTEK

Onsdag den 9. november kl. 10.30-11.30

Bestil gratis billet på riskbib.dk eller på tlf. 99 74 26 30

SKJERN BIBLIOTEK

Onsdag den 26. oktober kl. 10.30-11.30

Bestil gratis billet på riskbib.dk eller på tlf. 99 74 26 20

Umiddelbart har Brian Høyer Holgersen og Line Abildgaard 
ikke meget tilfælles. 

Han har en baggrund som kriminel stofmisbruger, der levede 
livet i overhalingsbanen. Hun har en baggrund som rolig pæ-
dagog, der var gået i stå i nødsporet iført sin 140 kilo tunge 
kropsvægt.

Nu er Brian uddannet personlig træner og Line vane- og over-
spisningscoach.

Fysisk og psykisk sundhed er blevet en fælles passion, og 
begge arbejder de med at hjælpe andre med at opnå præcis 
dette.  

Denne aften fortæller de hver deres personlige historie om, 
hvordan det at tage ansvar for sig selv ændrede deres liv. 

Vi tør godt garantere, at der venter en inspirerende og moti-
verende aften, hvor man kan tage både viden, tro og håb med 
hjem.

Tilbring en hyggelig time i selskab med et par håndfulde gode 
bøger, som bibliotekarer fra Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne 
fortæller om. Temaet for denne bogcafé er Foruroligende fa-
milieromaner, som handler om dysfunktionelle familier og fa-
milier med hemmeligheder.

Ved caféen vil der være kaffe og lidt sødt og forhåbentlig 
masser af inspiration til videre læsning.

Din lykke er dit ansvar   
Foredrag v/ Brian Høyer Holgersen og  
Line Abildgaard

BogcaféBogcafé

Temaet: 
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Guidet Fælleslæsning 
Det er en metode – udviklet af den engelske 
The Reader Organisation - til at dele en læseop-
levelse. Læsningen varetages af en af bibliote-
kets læseguider og veksler mellem højtlæsning 
og samtale. 

For deltagerne er der ingen forberedelse, da det 
er bibliotekets læseguide, der medbringer no-
vellen og evt. et digt. Fælleslæsning tager ud-
gangspunkt i de følelser og tanker, der opstår, 
mens man læser. Der er ingen ”rigtige svar” i 
samtalen om teksterne. Varigheden vil være 
1½ time.

Hvis der sidder en læsekreds og tænker, at det 
kunne I godt tænke jer at prøve, så ret blot hen-
vendelse til Karin Kinch på mail: karin.kinch@
rksk.dk eller på tlf. 9974 2622.

DR Romanklubben
Som noget nyt har Ringkøbing-Skjern Bibliote-
kerne i år valgt at være med i DR Romanklubben, 
som er et samarbejde, der efterhånden har kørt 
i mange år mellem DR, Litteratursiden og folke-
bibliotekerne. 

Læseklubben mødes sammen med en ordsty-
rer fra biblioteket en gang om måneden og de-
batterer seks nutidige danske romaner udvalgt 
af DR og Litteratursiden.dk. 

Den første gang, vi mødes, er tirsdag d. 6. 
december 2022 kl. 18.30-20.00 på Skjern 
Bibliotek. Derefter er det første tirsdag i hver 
måned til og med maj måned 2023. 

Hvis du er vild med ny dansk litteratur og gerne 
vil være med til at vælge, hvem der skal have 
Romanprisen 2023, så køb billet på riskbib.dk – 
pris i alt 200 kr. for 6 gange. Der er plads til 10 
deltagere.

Side 3



Idéer til læsning

Marianne har altid villet være 
kunstmaler. Hun vokser op 
i København i 1930’erne, og 
hendes familie forstår ikke 
hendes kunstnerdrømme. En 
arv fra hendes mormor gør 
det muligt at forfølge drøm-
men og starte på Kunstaka-
demiet. 

Bogen giver et levende portræt af livet som 
kunstner på godt og ondt. En bog om livsvalg, 
vedholdenhed, succes og fiasko.

2)  KVINDEN DER SAMLEDE VERDEN:
 EVA TIND, 2021 (438 sider)

Spændende biografisk ro-
man om videnskabskvinden 
Marie Hammer, der levede et 
usædvanligt og fascineren-
de kvindeliv som rejsende 
forsker i fem verdensdele. 

Marie Hammer levede fra 
1907-2002. 

Hun er den første i familien, som får en aka-
demisk uddannelse. Hun bliver zoolog med 
speciale i mosmider, og hendes speciale gør, 
at hun må ud og forske forskellige steder i 
verden. Hun stifter familie og får fire børn og 
kæmper for at få familielivet og rollen som 
mor forenet med hendes forskning og lange 
ophold i udlandet. 

Bogen skildrer Marie som en ambitiøs, stærk 
og målrettet kvinde, som må kæmpe for sin 
sag, og det sker ikke uden faglige og familiære 
konflikter.

4)  SANGE FRA SKARNBØTTEN: 
 BENT HALLER, 2022 (287 sider)

Enebarnet Jørgen vokser op 
i Frederikshavn i 1960’erne. 
Jørgen bliver drillet i skolen, 
men bliver alligevel bedste 
ven med den charmerende 
Poul. Jørgens forældre bliver 
glade for Poul, og lidt efter 
lidt er han som en ekstra søn 
i familien og overstråler den 

stille Jørgen. Venskabet varer ved i ungdom-
men men ikke uden konflikter mellem de to 
meget forskellige unge mænd. 

En god bog til snak om livet i 1960’erne, ven-
skab og modsætninger, der mødes.
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1)  EN DRØM KAN VÆRE SÅ STÆRK: 
 THORSTEIN THOMSEN, 2021 
 (409 sider)

3)  OVERLEVERNE: 
 ALEX SCHULMAN, 2022
(287 sider)

Hvad var det, der skete den 
skelsættende sommer oppe 
ved ødegården, som fik en 
familie til at gå itu? 

”Overleverne” er fortællingen om tre brødre, 
Nils, Benjamin og Pierre. Vi møder dem en som-
mer, da de er 7, 9 og 13 år og befinder sig på 
familiens ødegård i Sverige. 

Drengene er meget overladt til sig selv, der er 
ikke megen omsorg fra forældrenes side. Ingen 
opdager, da de to yngste farer vild i skoven. Da 
faren giver dem en udfordring, der går ud på at 
svømme om kap i søen, er de ved at drukne, de 
kan næsten ikke klare turen, men da de kom-
mer i land, med blå læber og totalt udmattede, 
er forældrene gået ind, det er, som om de har 
glemt dem. 

En smuk roman om omsorgssvigt, tragedie og 
sorg. En roman om uskyldstab, ensomhed, for-
trængninger og skrøbelige familiedynamikker 
oplevet gennem barnets øjne. En stærk læse-
oplevelse, som giver stof til eftertanke.
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Violeta kommer til verden i 
Chile i 1920. Gennem et år-
hundrede er hun øjenvidne til 
store omvæltninger, under-
trykkelse og diktatur. Samti-
dig oplever hun kærligheden, 
dybe venskaber og familie-
tragedie. Historien fortælles 
gennem et brev til en elsket.

 
En bevægende roman med levende miljøer og 
karakterer. Her er store temaer som kærlighed, 
sygdom, fattigdom og velstand og kampen for 
kvinders rettigheder.

8)  VIOLETA: 
 ISABEL ALLENDE, 2022 (317 sider)

6)   SHUGGIE BAIN: 
 DOUGLAS STUART, 2021 (483 sider)

Barsk roman fra 1980’er-
nes Glasgow om en følsom 
drengs hårde opvækst med 
en alkoholiseret mor. Shuggie 
bor sammen med sin mor i et 
råt kvarter, som er præget af 
vold, misbrug og fattigdom. 
Shuggie føler sig ensom og 
anderledes. 

Moderen drømmer om et bedre liv og flygter 
fra hverdagen med alkohol som middel. En rea-
listisk og gribende roman om forholdet mellem 
mor og barn, som forsøger at klare dagen under 
svære sociale forhold.

Omdrejningspunktet er tabet 
af en mor, som det opleves 
af en syvårig dreng, der både 
forstår og ikke forstår. Han 
ser moren svinde ind til en 
streg i luften i en jernseng på 
hospitalet, mærker kulden i 
de hænder, der engang var 
varme som sommeren, står 

ved graven, ser kisten blive sænket ned.

Faren og han sidder tavse i sofaen dag efter 
dag, men pludselig en morgen går en kvinde 
med ravnsort hår og et strengt ansigt ud af so-
veværelset for at lave havregrød. Drengen har 
fået en stedmor. Fortælleren har tilbageblik på 
generationerne før. En lille bog om store følel-
ser, familierelationer, døden, sorg og kærlighed.

7)  STJERNERNES KNITREN: 
 JÓN KALMAN STEFÁNSSON, 2021
 (215 sider)

5)  SARA & AUGUST: 
 PERNILLE JUHL, 2022 (474 sider)

Scenen er Aabenraa under 
besættelsen. Sara er jøde 
og er flygtet sammen med 
familien fra Berlin til Aaben-
raa. August bor i byen, men 
har det svært i skolen. Han 
bliver ven med Herman, som 
fatter sympati for Hitler og 
nazismen, og dette kommer 

til at præge August. Efter krystalnatten mø-
des Sara og August, og trods de store forskel-
ligheder forelsker de sig i hinanden. Sara har 
brug for Augusts hjælp, så han må finde sin 
egen vej. 

Underholdende og letlæst bog, hvor man får 
serveret historiske begivenheder og oplysnin-
ger på en nem måde krydret med romantik.
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Andre typer arrangementer

Derudover er der mange andre typer arrangementer, der kan være af interesse. Der vil være For-
tællingens Dag, Skumringstime samt erindringscaféer, fællessang med videre.

Forfatterbesøg

I efteråret 2022 får Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne besøg af forfatterne:
Josefine Klougart, Anne Mette Kirk, Anna Grue og Christina Kjelsmark. 

Derudover kommer Liselotte Wiemer, litteraturanmelder, som vil inspirere dig til årets højde-
punkter fra bunken af dansk og nordisk litteratur. 

Desuden får vi besøg af Esben Hansen, som er lydbogsindlæser, der vil fortælle om de udfordrin-
ger og oplevelser, der er ved at indlæse lydbøger.

Se programmet og køb billet på riskbib.dk

Læs mere om arrangementerne i Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes arrangementsprogram for ef-
teråret 2022 eller på riskbib.dk, hvor der også er mulighed for at bestille billetter til de forskellige 
arrangementer.
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Læsekredsposer

Siden sidste nyhedsbrev har vi købt følgende 
læsekredsposer:

Lotte Kirkeby:
Hvis man ikke vidste bedre

Josefine Klougart:
Alt dette kunne du få

Jesper Bugge Kold:
Tre dage i april

Riskbib.dk
I kan se, hvilke læsekredsposer vi tilbyder her:
https://riskbib.dk/node/2089

På hjemmesiden har vi også forslag til en ræk-
ke bøger, der kan være gode at snakke om:
https://riskbib.dk/node/2088

Centralbibliotekernes læsekredsposer
Der er nu mulighed for at skaffe læsekreds-
poser fra centralbibliotekerne. Det er som 
udgangspunkt forholdsvis ”smalle” titler, men 
rigtig gode titler. Sig til hvis I er interesseret. 

Aflevering af læsekredsposer
Vi er nødt til at understrege vigtig- 
heden af, at alle 12 eksemplarer i læse-
kredsposen bliver afleveret samtidigt. 

Det er svært for os at få samlet alle 
eksemplarer i posen, hvis de bliver af-
leveret enkeltvis. Det kan også have 
betydning for, at vi ikke kan udlåne læ-
sekredsposen til de næste, der står i kø 
til læsekredsposen.
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Det er bibliotekernes inspirationsværktøj til voks-
ne læsere af skønlitteratur. Med Læsekompasset 
kan I søge efter jeres yndlingsbøger og finde en 
bog, der minder om: https://laesekompas.dk/

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne ønsker jer 
rigtig god læselyst med nyhedsbrevet.

Det er bibliotekernes litteratursite med inspiration, 
nyheder, anmeldelser, analyser, portrætter, inter-
views, artikler og videoklip: 
https://litteratursiden.dk/

På https://forfatterweb.dk/forfatterstafet 
vil I kunne se forskellige forfattere, der fortæl-
ler om deres forfatterskab i dybdegående inter-
views.

Forfatterweb.dk

Læsekompas.dk
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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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