
Kære medlem. 
 

Biblovennernes læseklub 
 

Har du lyst til at læse en god bog og dele oplevelsen med andre, så er det muligt at melde sig ind i 
biblovennernes læseklub. Det er ganske gratis og helt frivilligt og foregår således: 
 
Vi mødes ca. 1 gang om måneden i vintersæsonen. 
Vi forsøger at mødes på varierende ugedage, så alle kan deltage nogle af gangene. 
Vi mødes i Orangeriet kl. 19.00-21.30 og holder en kaffe/te-pause undervejs. 
Bogen til den kommende læseklubaften henter du selv på biblioteket (i bemandet åbningstid). 
Bogen ligger klar til dig 1 måned før, så der er god tid til at læse bogen. 
 
I forårssæsonen 2018 læser vi følgende tre dejlige bøger: 
 
Torsdag den 8. februar: ”En dejlig torsdag” af John Steinbeck. 
En fornøjelig roman om det Amerika, der var engang. Charmerende og vidtløftig. Gode gamle dage! 
 
Onsdag den 14. marts: ”Om 14 dage” af Peter Seeberg. 
Seeberg er en lidt glemt forfatter. Han skriver SÅ godt. I den bog vi skal læse, skal vi koncentrere os 
om en del af bogen. I denne del møder vi person efter person, som alle lever i samme by, og vi er 
"inde i" de forskellige, som hver for sig iagttager de andre. Et puslespil med mange brikker! 
 
Onsdag den 18. april: ”Tæskeholdet banker på” af Jenifer Egan 
Så er det igen Amerika, men nu er det 60-erne. Vi kommer ind i rocktiden og dens miljø. Det lyder 
som om det er en voldelig bog - det er ikke tilfældet - det er en bog, der gør én klogere på Amerika - 
den store bestemmende mastodont. 
 
Hvis læseklubben har din interesse, men du gerne vil vide lidt mere og få en snak om, at du gerne vil 
deltage, så kan du kontakte Gertrud Weensgård (65991715 eller psj.gw@mail.dk). 
Du er også velkommen til at hente næste bog på biblioteket og møde op på selve aftenen. 
 
God læselyst og vi ses! 

 
 

Berit Lund og Ugandas fattige familier 
PS: Husk, at årets første arrangement i Bibliotekets 
Venner er onsdag den 31. januar kl. 19-21.30, hvor Berit 
Lund holder foredrag om Ugandas fattige familier. 
 
Entré: 50 kr/person, som kan indbetales på mobilepay 
til Berit Lund på 20340612 eller kontant på selve 
aftenen. Alle entréindtægter går ubeskåret til Berits 
Uganda-projekt. 
 
 

Venlig hilsen 
Bibliotekets Venner 
Web: www.biblovenner.dk 
Mail: info@biblovenner.dk 
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