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Munkebo Bibliotek er på flere måder et flagskib for bibliote-

kerne i kommunen. Biblioteket er velindrettet og både smukt 

og funktionelt. Der er også plads til kulturelle arrangementer, 

mødelokale til foreninger og frivillige og et lokale med gode 

arbejdspladser til personalet. Alt det, Munkebo Biblioteks 

Venner gerne vil kæmpe for at bevare. 
 

I årets første måneder så det sort ud for foreningen Munkebo Biblioteks Venner. I flere år hav-
de foreningen gjort det flot med mange gode arrangementer, men nu kunne bestyrelsen ikke 
mere. Alle trak sig fra deres poster. 

– Foreningen var tæt på at lukke, men det ville Egon Gaarde ikke acceptere. Han tog fat og fik 
indkaldt til en ny generalforsamling, fortæller Agnete Hansen. – Her fik vi valgt en bestyrelse, 
og jeg sagde ja til formandsposten og blev valgt i marts. 

– Vi har afviklet seks arrangementer, og nye aktiviteter er i støbeskeen, fx skal der snart være 
de første livestreaming-arrangementer med forelæsninger fra Aarhus Universitet, “Syng 
dansk”-eftermiddag i samarbejde med Munkebokoret og forfatterforedrag i samarbejde med 
biblioteksvennerne fra Langeskov og Kerteminde. 

Største opgave lige nu for foreningen med cirka 60 medlemmer er imidlertid at kæmpe for, at 
Munkebo Bibliotek bevares i den nuværende bygning. 

– Vi har fornylig haft møde med Kultur- og Fritidsudvalget, og politikerne var heldigvis meget 
positive over for at bevare bibliotekerne i kommunens tre hovedbyer, fortæller Agnete Hansen. 

Agnete kommer oprindeligt fra Sønderborg. For lidt mere end 40 år siden blev hun munkebej-
ser om end med arbejde i Odense som folkeskolelærer og skolebibliotekar. 

– Jeg stoppede som lærer for fire år siden, og dengang besluttede jeg, at jeg ville lægge nogle 
kræfter i lokalt arbejde. Da jeg samtidig er meget, meget glad for bøger, så var det nærliggen-
de at engagere mig i Munkebo Biblioteks Venner. 

https://kjavis.dk/author/kjkjavis-dk/


– Biblioteket er en betydningsfuld kulturbærende institution for alle byens borgere, og er det 
ikke et dejligt bibliotek, vi har? siger hun glad og peger ud mod de buede vægge, der giver 
plads til små hyggekroge. 

– Her er også så god plads, at børnefamilier kan være her, og børnene kan tumle lidt, uden at 
det generer andre brugere. 

– Og nede bagerst har vi lokaler, der konstant bruges til kunstudstillinger, men også af forskel-
lige foreninger, fx Munkebo Koret og Lindø Concert Band. 

Bygningen, der nu rummer Munkebo Bibliotek, blev egentlig opført som klasselokaler til Troel-
skærskolen, men de blev med hjælp fra en arkitekt bygget om til biblioteksformål, og i dag er 
det ikke til at se, at der egentlig har været tale om en del af en skole. 

Spørgsmålet er, om biblioteket får lov at bestå, som det er. 

Skyggen over Munkebo Bibliotek 

Den skygge, der hviler over stedet, skyldes kommunens og byrådets bestræbelser på at redu-
cere de kommunale kvadratmeter. Det tidligere rådhus skal sælges, og det samme skal ske i 
Langeskov, men hvor skal de 150 medarbejdere så være? 

Pilen peger på biblioteket, og der er opstået en ide om at flytte Munkebo Bibliotek til forsam-
lingshuset, der ligger i nabobygningen. 

– Men forsamlingshuset er et stort mørkt rum, og det er meget svært at se det som bibliotek, 
mener Agnete Hansen. – Det vil også være meget trist at opgive det gode bibliotek, vi har her. 

– Der er også udviklet alternative forslag, men under alle omstændigheder går det ud over 
Munkebo Bibliotek. 

Agnete Hansen medgiver, at en del af bibliotekernes opgaver i dag kan løses på mange andre 
måder, end da folkebibliotekerne blev skabt. Meget kan lade sig gøre med en smartphone el-
ler en iPad, både med hensyn til e-bøger, film, musik og informationssøgning. 

– Men, tilføjer hun, det er også vigtigt, at vi, og hermed også politikerne, ikke ligger under for 
myten om, at interessen for bogen er på retur, for det forholder sig faktisk lige modsat. Der 
bliver trykt bøger som aldrig før, bogmesserne blomstrer, og der er mange podcasts og tv-
udsendelser om bøger. Læseklubber er også meget populære. 

– Selvfølgelig skal bibliotekerne følge med tiden, men sagen er også, at kommunens bibliote-
ker mangler ressourcer til at udvikle visioner og at realisere dem. Kommunens biblioteker har i 
dag fire bibliotekarer, der cirkulerer rundt mellem de tre biblioteker, og den øverste ledelse er 
ikke faguddannet til at arbejde med biblioteker. 

– Bibliotekarerne og det øvrige personale gør det forrygende godt, men det er ikke, som da de 
enkelte biblioteker havde deres faste personale, der arbejdede for at udvikle deres biblioteker. 

Underskriftindsamling på vej 

I denne uge har Munkebo Biblioteks Venner taget initiativ til et møde for de 13 foreninger, der 
bruger biblioteket og forsamlingshuset til deres aktiviteter. Tanken er, at man skal finde fælles 
fodslaw i kampen for at forsvare biblioteket, og at startskuddet skal gå til en underskriftindsam-
ling for at bevare Munkebo Bibliotek i den nuværende bygning. 

 


