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Kære Læsekredse
Så er det tid til det årlige nyhedsbrev til læsekredse med information om, 
hvad der kan have interesse for jer.

Ved skift af kontaktperson for læsekreds
Hvis en læsekreds skifter kontaktperson, så giv venligst biblioteket be-
sked om, at der er kommet en ny kontaktperson, således at vi får ajour-
ført vores mailingliste over kontaktpersoner samt får lavet et nyt læse-
kredskort med kontaktpersonens navn på. 

Automatisk udlån af læsekredsbøger
Vi har fået nyt bibliotekssystem, som gør, at vi har ændret procedure for, 
hvordan I låner læsekredsbøgerne. Kontaktpersonen for de enkelte læ-
sekredse har for nylig modtaget mail om, at læsekredsbøger fremover vil 
være automatisk udlånt til læsekredsen, når bøgerne bliver afhentet. Bø-
gerne vil være klar til afhentning den dato, som I har aftalt ved bestilling, 
så I vil ikke modtage besked om, at materialerne er klar til afhentning.
Det er vigtigt, at det er en person, der henter alle eksemplarerne på en 
gang, således at vi har styr på, at I har afhentet de eksemplarer, I har be-
stilt. 

Nye læsekredsposer
Merete Pryds Helle: Folkets skønhed

Iben Mondrup: Karensminde

Ida Jessen:  Doktor Bagges
   anagrammer

Ledige pladser i læsekredse
Hvis I får ledige pladser i jeres etablerede læsekredse, må I meget gerne 
henvende jer til biblioteket. Det sker, at vi får henvendelse fra personer, 
der gerne vil være med i en læsekreds. 

Jeres bedste bog
Hvis nogle af jer skulle få lyst til at skrive om den bedste bog, I har snak-
ket om i jeres læsekreds, er I meget velkomne til at sende en lille anbefa-
ling af bogen, som vi kan tage med i næste nyhedsbrev.
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Bogcafé
Vi vil igen i år afholde bogcafé på vore 5 biblioteker. I efteråret 2017 vil 
bibliotekernes bogcaféer omhandle romaner, der på en eller anden måde 
giver et billede af danskernes historie.

Det foregår på:
Videbæk Bibliotek  tirsdag d. 12. september
Skjern Bibliotek  tirsdag d. 19. september
Hvide Sande Bibliotek  torsdag d. 28. september
Tarm Bibliotek   onsdag d. 4. oktober
Ringkøbing Bibliotek   onsdag d. 1. november. 

Alle bogcaféer foregår kl. 16.00-17.00. Vi byder på kaffe/the med lidt 
sødt. 
Tag med på en guidet romantur rundt i Danmarkshistorien med biblioteka-
rerne fra Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne.  Du dukker bare op. Der er ingen 
tilmelding, og det er gratis at deltage.

Inspiration til læsning

Her kommer nogle idéer til læsning i jeres læsekredse: 

Katrine Marie Guldager: En uskyldig familie. Politiken 2016. 298 sider.
Fra en oprørsk opvækst i en venstreorienteret sydfynsk familie opnår Fre-
derik succes på det brølende finansmarked i USA. Drømmen er opnået, 
men usikkerhed, skyldfølelse og tvivl i forhold til forældre og søskende 
lægger sig som en spændetrøje omkring ham. Portrættet af familien er 
rigtig godt skrevet, og man kan nikke genkendende til mange af de udfor-
dringer, familien står overfor i perioden fra 1970erne og op til i dag.

Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage: Carls 
bog. Gyldendal 2016. 155 sider.
I digte og tekst beskriver Naja Marie Aidt kærligheden til sin søn Carl, og 
sorgen efter hans død i en alt for ung alder. Aidt beskriver Carls liv, fra 
han bliver født, og til han i en psykose begår selvmord som 25-årig. Efter 
ni måneder får forfatteren langsomt sproget tilbage og skriver så denne 
fragmenterede og rystende bog, som helt ned i de enkelte sætninger og i 
grafikken viser, hvordan døden opløser og river alt fra hinanden.

Kirsten Thorup: Erindring om kærligheden. Gyldendal 2016. 461 sider.
Tara og Siri er mor og datter og har et konfliktfyldt forhold. Tara er ikke 
den ideelle mor, og Siri flytter hjemmefra allerede som 15-årig og kommer 
først som voksen kunstner overens med sin mor. Det er også en barsk 
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roman, som uden de store omsvøb fortæller om stridighederne mellem de 
to kvinder. Bredt anlagt samtidsroman, der skildrer udviklingen i Danmark 
de sidste 40-50 år.

Meg Wolitzer: Hustruen. C&K 2015. 281 sider.
Vi møder det midaldrende ægtepar Joan og Coe Castleman i et fly på vej 
fra USA til Finland. Han er en verdensberømt forfatter, og hun er den med-
følgende hustru. På vej over Atlanten går det op for Joan, at hun ikke læn-
gere ønsker at være en del af dette ægteskab. I tilbageblik følger vi nu 
hendes beretning om det liv, de sammen har levet, siden de mødte hinan-
den for over fyrre år siden.

Vi har på vores hjemmeside: riskbib.dk forslag til andre bøger, der vil være 
gode at læse i en læsekreds:
https://riskbib.dk/files/forslag_laesekredse.pdf
Derudover har vi stadig vore læsekredsposer, hvor der kan være nogle, I 
ikke har læst. Titlerne i læsekredsposerne kan I se her:
https://riskbib.dk/vi-tilbyder/laesekredse.               

Arrangementer

På Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne har vi ligesom tidligere år forskellige 
arrangementer. Vi har taget et lille udpluk af det, som har med bøger og 
læsning at gøre, men der kan være mange andre foredrag, hvor I som læ-
sekreds evt. har lyst til at deltage og kan blive inspireret. På riskbib.dk kan 
I læse mere om de forskellige arrangementer og bestille billetter.

Højtlæsning
”Mine bedste bøger” og ”Mine bedste inspirationsbøger”

Under disse to overskrifter kan I møde henholdsvis Carsten Bille Christi-
ansen, leder af FrivilligVest og tidligere journalist ved Dagbladet Ring-
købing-Skjern og Christian Baadsgaard, journalist ved Dagbladet Ring-
købing-Skjern, ved hver deres aftenarrangement på Skjern Bibliotek i 
efteråret 2017.
Der vil blive læst højt af bøger, der har haft betydning for dem hver især, 
og som har været til inspiration for dem. Vi vil med disse aftener gerne 
give inspiration, glæden ved at læse og at fordybe sig i læsningen videre. 
Det kan evt. også være til inspiration i jeres læsekreds. 

Carsten Bille Christiansen gæster Skjern Bibliotek mandag d. 30. oktober 
kl. 19.00-20.00.
Christian Baadsgaard gæster Skjern Bibliotek torsdag d. 23. november
kl. 19.00-20.30. 
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Det bliver to aftner med højtlæsning, snak og hygge. Vi byder på kaffe og 
kage. Alle er velkomne.
Gratis billet kan bestilles på riskbib.dk eller afhentes på bibliotekerne. 

Forfatterbesøg

Maria Helleberg
I efteråret 2017 får Skjern Bibliotek besøg af Maria 
Helleberg torsdag d. 5. oktober kl. 19.00. 
il foredraget skal vi høre om hendes seneste roman 
”Kvinderne fra Thy”, en slægtsroman om to kvinder, 
mor og datter, der tager kampen op for at et bedre liv 
på landet i Thy omkring år 1900. 

Billet købes på riskbib.dk, 75 kr.
Det er også muligt at købe billetter på bibliotekerne.

Jonna Odgaard
Onsdag d. 15. november kl. 16.00 gæster den
lokale forfatter Jonna Odgaard Ringkøbing Rådhushal.
Hun vil fortælle om handlingen i ”Ulvens blik” og
”Shamanens lærling”

Gratis billet på riskbib.dk eller bibliotekerne.

Opstart af læsekreds

Hvis I kender nogle, der kunne tænke sig at deltage i en læsekreds, så for-
tæl gerne, at bibliotekerne afholder 2 opstartsmøder af læsekredse. Der 
er gratis adgang og ingen tilmelding. 
Målet er at få dannet nye læsekredse, så deltagerne får mulighed for at 
snakke sammen og finde ud af, om de vil danne en ny læsekreds sammen. 
Bibliotekaren fortæller lidt om, hvordan man kan organisere sig i en læse-
kreds, og om bibliotekets særlige tilbud til læsekredse. Desuden giver vi 
inspiration til bøger, man kan læse. Læsekredsene må gerne bruge biblio-
teket til at holde deres møder i.
Det ene foregår på Tarm Bibliotek mandag d. 4. september og det andet 
på Videbæk Bibliotek mandag d. 18. september. 
Begge steder fra kl. 16.30 til kl. 17.30. 
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Nutidens børnebøger fra 3-10 år
Der har været efterspørgsel fra en læsekredsdeltager, om bibliotekerne 
ikke vil afholde et arrangement for bedsteforældre om nutidens børnebø-
ger fra 3-10 år. Da målgruppen kan være jer i læsekredsene, vil vi slutte 
nyhedsbrevet af med at gøre lidt reklame for arrangementet.
Manger du gode idéer til bøger, du som bedsteforældre kan læse med og 
give dine børnebørn, vil der blive givet et bud på bøger, der vil være veleg-
nede til oplæsning eller selvlæsning for børn i alderen 3-10 år. 

Arrangementet afholdes på henholdsvis Ringkøbing og Skjern Bibliotek.

Ringkøbing Bibliotek mandag d. 9. oktober fra kl. 16.00-17.00 ved bør-
nebibliotekar Gitte Kjær Hansen under overskriften: ”Hvad skal jeg læse 
med børnebørnene i efterårsferien?”
Skjern Bibliotek søndag d. 29. oktober fra kl. 14.00-15.00 ved børnebib-
liotekar Karin Kinch under overskriften: ”Nutidens børnebøger fra 3-10 år”. 

Over kaffe/te og lidt sødt vil der være hygge og snak om gode børne-
bøger. Alle er velkomne.
Gratis billet kan bestilles på riskbib.dk eller afhentes på bibliotekerne. 
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Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne ønsker jer en rigtig god læsesæson.

Vi håber, nyhedsbrevet kan være en igangsætter til nye idéer i jeres
læsekreds.

God fornøjelse

Hvis I har idéer til indhold i kommende nyhedsbreve, 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


