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NSKUBIB: Årsberetning 2021: 

Det blev på grund af Coronaen endnu et specielt år. Hele 

forårets program måtte aflyses og generalforsamlingen 

blev først afviklet den 8. juni 2021. 

Først den 15 august kom vi gang igen: 

Gadeteater: ”1+1=3.” Duo Absurde: Les Freres Peneau, Frankrig. 

Absurd gadeteater med komik, jonglering og akrobatik! 

Arr.: Ikast-Brande bibliotek/ NSKUBIB/lokalrådet 

Ca. 250 tilskuere 

September: 

Onsdag d.15. september: 

”Rockstjerne eller statsminister?” Viceborgmester Simon 

Vanggaard fortæller om sin bog, der beskriver en opvækst i en 

arbejderfamilie på heden, om at lære at leve med sine følelser og ikke 

at flygte fra dem. 

Sted: Nørre Snede bibliotek 

Arr.: Ikast-Brande bibliotek/NSKUBIB 

Ca. 35 tilhørere. 

 

Mandag d. 20. september: 

Verdensmusik i Nørre Snede: Uighur-ensemblet 

Sted: Solbakkevej 15  

Arr.: Verdensmusik i Nørre Snede / NSKUBIB 

Dejlig musik og sang, ca. 30 tilhørere 
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Oktober: 

Onsdag d.6. oktober:  

Sangforedrag med Rasmus Skov Borring 

Sted: Multisalen, Nørre Snede skole 

Oplev glæden ved fællessang fra Højskolesangbogen! Rasmus Skov 

Borring er pianist, komponist og foredragsholder. Han fik i 2019 NSF 

Grundtvigs Pris for sit arbejde med at formidle den danske 

fællessangtradition og for at holde den levende. Meget populært 

arrangement, næsten 90 deltagere 

Arr.: Ikast-Brande bibliotek / NSKUBIB / Nørre Snede-Hampen 

sognes menighedsråd 

Tirsdag d. 26. oktober: Cash i kirken 

Sted: Nørre Snede kirke 

Kom til koncertforedrag med Karsten Holm: En bevægende musikalsk 

fortælling om sangeren Johnny Cash og hans stadige kamp med 

dæmonerne stoffer og alkohol, som udmøntede sig i formidable sange. 

Arr.: Nørre Snede og Hampens sognes menighedsråd/NSKUBIB 

Et brag af en koncert, meget professionelt afviklet, 125 tilhørere. 

 

November: 

Onsdag d.3. november: I faster Sofies fodspor 

”I faster Sofies fodspor ”er beretningen om en lægemissionærs 

dramatiske liv i Indien, fortalt 100 år efter, af sognepræst Anne 

Dolmer fra Brande og hendes datter, der rejste til Indien for at 

udforske faster Sofies eventyrlige liv. 40 tilhørere. 

 

Arr.: Nørre Snede og Hampens sognes menighedsråd/NSKUBIB 
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Mandag d. 8. november 

Verdensmusik: koncert med tangoguitaristen Alejandro Sancho 

Sted: Solbakkevej 15 

Arr.: Verdensmusik i Nørre Snede/NSKUBIB 

Dejlig guitarmusik og tangoens historie præsenteret meget 

charmerende, ca. 25 tilhørere, synd! 

 

Onsdag d.17. november: 

Mød forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzky 

Sted: Nørre Snede bibliotek 

Hendes kommende roman ”Vindens Port” foregår i Andalusien i 

trettenhundredetallet. Det er fortællingen om en muslimsk borgherre 

med 3 meget forskellige hustruer. Det er en historisk roman om det 

rige Andalusien i en dramatisk brydningstid. 

En meget levende og underholdende forfatter, der var omkring 60 

tilhørere fra nær og fjern. 

Arr.: Ikast-Brande bibliotek / NSKUBIB 

 

Tirsdag d. 30. november: 

Verdensmusik med det dansk-islandske band ”Trio Kauka”:  

Aflyst pga. sygdom 
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NYT NYT: Her er endnu et godt tilbud i NSKUBIB-regi: 

”Liv og kontakt gennem dans og massage”: 

Fire mandage i multisalen på Nørre Snede skole. 

Halvandet år med Corona har påvirket vores kroppe. Vi trænger til at 

få livsglæden og vitaliteten til at strømme. Det gør vi gennem 

åndedræts- og enkle danseøvelser til dejlig musik. 

Kurset er for alle over 15 år. Anbefales til pensionister. 

Underviser: Marie Lalander, udd. dansekoreograf. Har instrueret 

opera, ballet og teater i Danmark og Sverige. 

 

I efteråret fejrede Ikast-Brandes biblioteker deres 90 års 

jubilæum (sådan cirka!) Det blev markeret ved en reception Nørre 

Snede bibliotek den 7. oktober. I den anledning fik biblioteket (og 

skolen) en gave fra NSKUBIB -eller foreløbig: et gavebevis. 

Bestyrelsen havde besøg af den færøske kunstner Trondur 

Patursson, der selv var med til at bestemme hvor hans værk skal 

sættes op.  

NSKUBIB har i en årrække haft et beløb til kunst i det offentlige 

rum: 15.000 kr. Desuden fik vi fra den gamle avisfond (Den lille 

Avis) yderligere 15.000. Da vi forelagde Ikast-Brande kommunes 

kunstfond, at vi nu havde 30.000 kr., doblede de op: så nu har vi 

60.000 til indkøb af et antal af Trondur Paturssons vidunderlige 

glasfugle til glæde for skolen og alle biblioteksgængere i Nørre 

Snede. 

Nu håber vi så, at coviden taber pusten igen, så at vi kan få et 

mere normalt år 2022. En glædelig ting er, at vi  faktisk har  

omkring 90 medlemmer, der trofast holder ved -og tak for det! 

 

Ib Andersen. 


