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Årets julegave '1997

Til: Alle rnedlenrrner

Fra: Støtteforeningen

Støtteforeningen har for tredje gang den store fornøjelse
at vedlægge en lille julegave i form af en lifieratur'liste. Denne
gang har Gert Poulsen udarbejdet en litteraturoversigt over
de bøsse-lesbiske skønlitterære titler, der er kommetpå dansk

i løbet af 1997.

Støtteforeningen ønsker alle medlemmer en god læsejul.

Ju lehi lsen
Bestyrelsen ønsker hermed alle

medlemmer en god jul og et godt
nytår med mange gode læsestunder.

Samtidig skal vi rette en stor tak
til alle, der i løbet af året har givet
forskellige gaver til Biblioteket for
Bøsser og Lesbiske. Der er modta-
get både skøn- og fagliueratur, bø-
ger på engelsk, dansk, tysk og
fransk samt tidsskrifter. Flere nye
kunstbøger vil udvide denne sektion
betydeligt, og en omfattende mæng-

de avisudklip vil komme til atkom-
plettere den nuværende samling af
anmeldels er o g forfatteromtaler.

Bengt Olson

Jbrmand

Tid til fornyelse af
medlernskab

Sammen med dette julenummer af
Nyhedsbrevet finder du et girokort
til indbetaling af kontingent for næ-

ste år.

Kontingentet er som tidligere på
L00,00 kr. - men ønsker du at støtte
med mere, er der altid brug for et

ekstra bidlag.

Der er i år også mulighed for at
lade dit kontingent gå til indkøb af
et bestemt tidsskrift. I så fald skal
du betale det, et årsabonnement på

tidsskriftet koster - og det er så sam-

tidig dit kontingent til Støttefore-
ningen.

Gert Poulsen
kasserer
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Giv et tidsskrift...
Støtteforeningen går nu aktivt ind i en kampagne for at udvide

antallet af tidsskrifter i Landsforeningens Bibliotek i Teglgårds-
stræde. Derfor kan du nu indbetale et støtteabonnement til et kon-
kret tidsskrift, som du ønsker skal stå på hylderne i Biblioteket.
Nedenfor er en række ideer til tidsskrifter, som Biblioteket øn-
sker sig, men du må selvfølgelig selv bestemme.

Sådan gør du
Skriv tidsskriftets navn på dit giroindbetalingskort, og indbetal

beløbet for 6t års abonnement til Støtteforeningens girokonto.

Din indbetaling er samtidig dit kontingent for 1998. Støtte-
foreningen sørger for det videre forløb og melder retur til dig,
når dit støtteabonnement på det ønskede tidsskrift kører. Det kan

så læses i LBL's Bibliotek i Teglgårdsstræde.

10 PERCENT ruSA)
bøsse/lesbisk, 4 x år1igt......... 200,00 dkr.

BLUE (Australien)
bøsse, 4 x årligt.. ..700,00 dkr.

CHIRON RISING (USA)
bøsse. 6 x årligt.. 400,00 dkr.

/tK»r (lysKland.,
bøsse/lesbisk, l2 x

GTRLFRTEND.§ (USA)
lesbisk, 6 x årligt .250,00 dkr.

il)OL (Frankrig)
bøsse, 12 x årligt. .500,00 dkr.

JO URNÅL O T; HO MOS EXUALITT (USA)
bøsse/lesbisk, 4 x år1igt......... ,500,00 dkr.

LAMB DÅ NO RD ICA (Norden/Sverige)
bøsse/lesbisk, 4 x årligt......... 300,00 dkr.

LESBIAN NEWS (USA)
lesbisk, l2 x årligt 4-50,00 dkr.

MENSUEL (Spanien)
bøsse, 12 x årligt. .400,00 dkr.

Støtte til
indbinding

Støtteforeningens bestyrelse
har besluttet at bidrage til beva-
relse af Bibliotekets unikke
samling af danske tidsskrifter
ved at bevilge op til 6.000 kr.
til indbinding af bl.a. "PAN-
bladet", "Hvidløgspressen",
"Hvis tårer var guld", "Hot-
Side" og flere andre danske

tidsskrifter.

Disse blade fortæller meget

om det bøsse-lesbiske miljø i
Danmark igennem årene - og

det er vigtigt, at tidsskrifterne
holdes samlet og komplette, da

disse tidsskrifter ikke findes til-
gængelige nogen andre steder.

Tidsskrifterne er særligt vig-
tige for forskere, fordi de er pri-
mære kilder til at forstå og få
indblik i den udvikling, det
bøsse-lesbiske miljø er gen-

nemgået.

LBL fylder 50 år
Landsforeningen for Bøsser

og Lesbiske fylder rundt i 1998.

Til Skt. Hans runder foreningen
det halve sekel. Det var nemlig
på Skt. Hans aften i 1948, at

Axel Axgil og hans venner dan-

nede en lille kreds, der senere

fik navnet "Forbundet af 1948".

Landsforeningen for Bøsser

og Lesbiske har bl.a. valgt at

fejre jubilæumsåret ved at til-
dele hver måned et tema.

Biblioteket understøtter disse

temaer med små, emnebaserede

litteraturlister. Den første i se-

rien af temalister handler om
"bøsser, lesbiske og deres
børn".

OUTRÅGE (Australien)
bøsse, 12 x årligt. 500,00 dkr.

AUTRIGHI (Sydafrika)
bøssellesbisk, 6 x år1igt......... 400.00 dkr.


