
Kære Alle Velkommen til Kulturelt Samråds nyhedsbrev. 

Tilmeld dig til vores 

facebook gruppe. 

www.facebook.dk 

Kulturelt Samråd Nibe 

Nyhedsbrev  

Kommende arrange-

menter 

 Opera i Nibe Kirke                    

Torsdag d. 12.marts 2015 

kl. 19:30                          

Musik og sang af Carl Niel-

sen, Kai Normann Ander-

sen, Mozart og Strauss. 

 Generalforsamling i Kultu-

relt Samråd i Nibe.           

Mandag d. 16.marts 2015 

kl.19:00 på Torvecafeen,     

Torvet, Nibe.  
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Bestyrelsen er: 
Formand : 
Jens Østergaard Madsen 
Tlf. 98 35 19 65 
nibe-madsen@mail.tele.dk 
 
Næstformand: 
Erik Ravn 
Tlf. 71 70 71 53 
erikravn@hotmail.com 
 
Kasserer: 
Morten Poulsen 
Tlf. 22 17 37 14 
poulsen.nibe@gmail.com 
 
Sekretær : 
Inge Iversen 
Tlf. 98 35 25 32 
ingeogoluf@iversen.mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Jytte Velling 
Tlf. 98 35 00 47 
vellingstrandgaar-
den@mail.dk 
 
Suppleant : 
Lone Haagerup 
Tlf. 20 41 22 88 
loh@multiservicehuset.dk 
 
Suppleant og nyhedsbrev-
ansvarlig: 
Lisbeth Bang Petersen 
Tlf. 60 49 03 51 
lipe@youseeme.dk 
 
Webmaster: 
Tine Faurholdt 
Tlf. 30 20 70 61 
tine@gmail.dk 
Har du noget på hjerte er du 

velkommen til at skrive til 
Kulturelt Samråd: 
nibe-madsen@mail.tele.dk 
erikravn@hotmail.com 
Hjemmeside 

www.nibekultur.dk 

   

Foredrag på Lundbæk Landbrugsskole 

  Mandag d. 23.februar 2015 kl. 19:00 

 

”Jesus, pengene og livet” 

ved 

 Forfatteren Gretelise Holm 

Foredrag og efterfølgende spørgsmål  forgår i 

auditoriet på 1.sal. 

Der vil være kaffe/the og brød efterfølgende. 

Pris 50 kr. 

Arrangør: Menighedsrådende i den tidligere 

Nibe Kommune, Lundbæk Landbrugsskole og 

Kulturelt Samråd i Nibe 

Forfatter, journalist og samfundsdebattør Gretelise Holm 

er født i 1946 i Tønder og har siden 1963 arbejdet som journalist. 

Gretelise er bl.a. forfatter til bøgerne: ”Mercedes-Benz Syndromet”, 

”Paranoia”, ”Jesus, pengene og livet” og senest "Kærligheden, kampen 

og kloden". 

 

I 1980 modtog hun Poul Henningsen-prisen for sin sociale journalistik 

på Politiken, hvor hun særligt engagerede sig i retspolitik og i forholde-

ne for indvandrerne. 

I 1990 modtog hun Ingrid Jespersens store legat for sine artikler, sine 

bøger og sine foredrag om køn og ligestilling. 

Gretelise Holm, som er en af Danmarks mest læste krimiforfattere, blev 

for alvor kendt for sine kriminalromaner med Karin Sommer som ho-

vedperson.  

Hun debuterede i 1998 som voksenbogsforfatter med Afrika-romanen: 

”Mercedes-Benz Syndromet”, som hun modtog Det Danske Kriminala-

kademis debutantpris for. 

 

Gretelise Holm har tidligere været ansat på Berlingske Tidende og Poli-

tiken, før hun i 1983 blev lektor på Danmarks Journalisthøjskole, hvor 

hun også i en periode var valgt prorektor.  

I begyndelsen af 1990’erne var hun redaktør af tidsskriftet Kvinden og 

Samfundet, som hun relancerede og skaffede betydelig oplagsfremgang, 

før hun i 1993 flyttede til Zimbabwe, hvor hun boede i fire år.  

Efter hjemkomsten arbejdede hun i nogle år som journalist på tidsskriftet 

Sygeplejersken, før hun blev fuldtidsforfatter.  
 

 

Med udgangspunkt i: ”Jesus, pengene og livet”, udgivet 2012, fortæller 

Gretelise Holm om det at vokse op som fattigt nomadebarn i jyske land-

distrikter, før hun som ung slog igennem som journalist i København.     

I foredraget giver Gretelise et unikt indblik i livet i den geografiske og 

ikke mindst sociale udkant i midten af 1900-tallet.                               

Oplev i dette foredrag den på én gang sørgelige og morsomme historie 

om Gretelises opvækst.  

http://da-dk.facebook.com/album.php?profile=1&id=101426496569597

