
 
     December 2016 

Kære medlemmer! 

Selvom vinteren er over os, og bogvogne og -bænke er sat i vinterhi, er der stadig liv i bogbyen! 

I april 2016 deltog vi for 3. gang i Ordkraft-festivalen på Nordkraft i Aalborg. Det var dejligt at møde så 

mange postive og engagerede litteratur-elskere, hvoraf rigtig mange udtrykte deres støtte til Ingstrup 

Bogby med ord, eller ved at købe eller donere bøger. Tak til alle som hjalp med at opstille og nedtage 

standen eller bemande den. 

I august afholdt vi den årlige Bogfestival i Ingstrup. På grund af kraftig blæst blev arrangementet flyttet til 

Forsamlingshuset, idet det var umuligt at opstille telt på mejeritorvet. Også Baptistkirken stillede 

beredvilligt lokaler til rådighed og frivillige hjalp til med telt (!), udskænkning og salg mv. Tusind tak for 

hjælpen til alle. 

Også tak for den økonomiske støtte I har givet til vores projekt og for de mange tilsagn om arbejdskraft til 

renoveringen af brugsen. Det er fantastisk dejligt at få så stor opbakning til arbejdet med at sætte Ingstrup 

på landkortet som Nordjyllands Bogby. 

Vi  har nu købt den gamle Brugs i Hovedgaden og venter udelukkende på et tilsagn fra Grøn Ordning (El-

net) om de 300.000kt som Jammerbugt Kommune har anbefalet, at vi får. Så snart vi får grønt lys derfra, 

sættes renoveringsarbejdet i gang, så vi kan få ”tag over hovedet” inden turistsæsonen 2017. 

Inger og Hugo glæder sig også meget til at få flyttet de ca. 100.000 bøger op i byen, så de igen kan få 

råderet over deres egen lade! 

Da Trivselsskolen trives i bedste velgående, har de brug for et ekstra klasseværelse til august. Derfor har 

Ingstrup Bogby ansøgt kommunen om at Mødestedet flyttes ned i Bogbrugsen fra juli 2017, hvor vi glæder 

os til at byde velkommen til ”Nørkle-damer”, bestyrelsesmøder og anden mindre mødevirksomhed i de til 

den tid renoverede og møblerede lokaler. 

 

Generalforsamling 2017 afholdes tirsdag den 14. marts 2017. (indkaldelse følger) 

Husk venligst at indbetale kontingent for 2017 – se www.ingstrup.dk under medlemskab. 

Bestyrelsen for Ingstrup Bogby takker for jeres støtte i det forløbne år, og sender jer hermed de varmeste 

ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår! 

 

Med venlig hilsen 

Inger Dueholm, 

formand 

http://www.ingstrup.dk/

