
ÅBNE LÆSECAFÉER
Forår 2020

Torsdag den 6. februar kl. 11-12
Ved bibliotekar Birgit Sloth 

 

Bogen kan hentes på Biblioteket på KulturØen fra  
mandag den 6. januar 2020

ARRANGEMENT: Forfatteraften med Kristian Bang Foss 
På KulturØen / den 20. februar / kl. 19.30  /  

Onsdag den 19. februar kl. 11-12
Ved cand. mag. Maria Guldager Rasmussen

Bogen kan hentes på Biblioteket på KulturØen fra 
torsdag den 6. februar 2020

 
ARRANGEMENT: Oasecafé om tænkepausen “Ro” 
På KulturØen / den 25. februar / kl. 16.00  /  
gratis - ingen tilmelding

Fælleslæsninger
Fælleslæsninger kræver ingen forberedelse. Her møder man bare op og læser i fællesskab 
tekster, som er udvalgt af bibliotekar Birgit Sloth. Der er Fælleslæsninger på KulturØen kl. 11-12 
følgende dage:  
Tirsdag den 14. januar // onsdag den 26. februar // onsdag den 1. april 
 

www.middelfartbibliotek.dk/laesecafe

BIBLIOTEKET PÅ KULTURØEN
Bogsnak og arrangementer

Kristian Bang Foss:  
”Døden kører Audi”

Iben Have:  
“Ro”

Lotte Kirkeby: 
“De nærmeste”

Torsdag den 5. marts kl. 11-12
Ved bibliotekar Birgit Sloth

Bogen kan hentes på Biblioteket på KulturØen fra 
onsdag den 19. februar 2020.

 
ARRANGEMENT: Forfatteraften med Lotte Kirkeby 
På KulturØen / den 19. marts / kl. 19.30  



Torsdag den 26. marts kl. 11-12
Ved bibliotekar Birgitte Juhl

I 2008 er det ikke kun finanskrisen, der truer. Brødrene Martin, Eric 
og Iwan har hver især som præst, spekulant og kunstkender levet 
på bedrag og falskhed, men alting har en ende. 
 
Bogen kan hentes på Nørre Aaby Bibliotek fra 
torsdag den 27. februar 2020.

Tirsdag den 28. januar kl. 11-12
Ved cand. mag. Maria Guldager Rasmussen

På et kursted i Tyskland er vi vidne til et stort melodrama. Mødet 
mellem et amerikansk og et engelsk ægtepar udvikler sig i en 
retning, som romanens fortæller ikke havde forestillet sig. 
 
Bogen kan hentes på Ejby Bibliotek fra  
mandag den 30. december 2019. 

Tirsdag den 25. februar kl. 11-12
Ved cand. mag. Maria Guldager Rasmussen

Allegorisk fortælling, der med udgangspunkt i folketroens fore-
stilling om Dødens køresvend fortæller en historie om død, skyld, 
soning og forløsning. 
 
Bogen kan hentes på Ejby Bibliotek fra 
tirsdag den 28. januar 2020.

Tirsdag den 31. marts kl. 11-12
Ved cand. mag. Maria Guldager Rasmussen

Klassisk kærlighedsroman om den store kærlighed mellem Arvid 
og Lydia i 1890’ernes borgerlige og idylliske Stockholm. 
 

Bogen kan hentes på Ejby Bibliotek fra 
tirsdag den 25. februar 2020.

EJBY BIBLIOTEK
100+ år på bagen

Torsdag den 30. januar kl. 11-12
Ved bibliotekar Birgitte Juhl

Selvbiografisk roman, som gennem personernes tanker skildrer 
en families sommerliv på øen Skye i Hebriderne i tiåret omkring 1. 
verdenskrig. 
 
Bogen kan hentes på Nørre Aaby Bibliotek fra 
mandag den 30. december 2019.

NØRRE AABY BIBLIOTEK
Livets gang

Torsdag den 27. februar kl. 11-12
Ved bibliotekar Birgitte Juhl

Ray er en ældre, ensom og frygtsom mand der lider af selvhad og 
angst. Da han afhenter en enøjet hund på et dyreinternat, får han 
den ven han aldrig nogensinde har haft.  
 
Bogen kan hentes på Nørre Aaby Bibliotek fra 
torsdag den 30. januar 2020.

Ford Madox Ford:  
” Den gode soldat ”

Selma Lagerlöf:  
”Køresvenden”

Hjalmar Söderberg: 
”Den alvorlige leg”

Virginia Woolf :  
”Til fyret” 

Sara Baume:  
“Vælde vokse vakle visne”

Daniel Kehlmann:  
“F”


