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Kære medlem. 
 
 
Efter en god lang sommer er vi i bestyrelsen i Biblovenner klar til at tage fat på næste sæsons 
udfordringer. Blandt andet vil vi gøre en indsats for at øge vores medlemstal til væsentligt flere 
end de 138 medlemmer, vi er i dag. Vi tror på, at det gør en forskel, at vi er mange mennesker i 
lokalsamfundet, der bakker op omkring vores lokale bibliotek. 
 
Vi skal være flere medlemmer 
Vi vil derfor opfordre til, at alle i husstanden bliver meldt ind i ”Bibliotekets Venner”. Vi har med 
de nye kontingentpriser gjort det attraktivt at melde alle i husstanden ind i vores forening. Vi 
ønsker at øge medlemstallet, så vi står endnu stærkere overfor politikerne og deres spareforslag.  
 
Kontingentpriserne er som følger: 
Kontingent for 0-12 år 0 kr. 
Kontingent for 13-18 årige 25 kr.  
Kontingent for 19-årige og opefter 50 kr. 
Kontingent for en husstand (uanset antal) 75 kr. 
 
Kontingentopkrævning for 2009 sker i nyhedsbrev nr. 8, som udkommer sidst i september, men 
allerede nu vil vi gerne opfordre til, at tilmelding sker på mail info@biblovenner.dk. 
 
Bustur til bogmessen i København fredag, 14.11.2008 
Har du lyst til at besøge bogmessen i København, så er chancen her. Sammen med Odense 
Centralbibliotek har vi mulighed for at besøge bogmessen fredag, den 14.11.2008. 
Prisen bliver 250 kr. i transport + 90 kr. for indgang. Der vil være en forfatter, som vil læse op 
for os i de to busser, som sendes af sted. 
Bussen kører fra turistbusholdepladsen i Dannebrogsgade kl. 8 og kører fra København igen kl. 
17.00. 
Er du interesseret, så henvend dig til bestyrelsesmedlem Eva Horstmann Pedersen på  
tlf. 6598 1788 eller mail ehpmig@hotmail.com. 
                                                                                                      
Næste læseklubaften er torsdag, den 18.09.08 kl. 19.30 på biblioteket. 
Vi læser bogen ”Med plads til hundrede køer” af Hans Otto Jørgensen. Er du interesseret i at læse bogen, så 
kontakt  Majbritt på majbritt84@sol.dk  eller ring på hendes mobiltlf. 2485 2988, så sørger hun for at 
reservere bogen til dig til afhentning på biblioteket.  
 
22.10.2008 læser vi ”Den amerikanske sømand” af Karsten Lund (Gyldendal) 
18.11.2008 læser vi ”Syndfloden” af Maria Frederickson 
 
Husk at alle er velkomne til læseklubafterne.  
 
Bogtip! 
”Den amerikanske sømand” af Karsten Lund 
Vi er i Skagen i årene omkring begyndelsen af det tyvende århundrede. Ancher og Krøyer og alle de andre 
kunstnere lever deres liv, fiskene deres.  Ane og Jens Peter har været gift i snart fire år og har stadigvæk 
ingen børn. Familie, naboer og venner stikker til dem: Hvad bliver det til? Men intet sker. Natten til anden 
juledag 1902 strander en norsk brig på Skagens Nordstrand. Der er én overlevende. En amerikaner, der 
kommer i pleje hos Ane, hvis mand i netop de dage er bortrejst. Her begynder en ny slægt og en 
forbandelse, der kommer til at hvile over den i tre generationer i et Skagen, hvor der er mange penge at 
tjene, men hvor det også snart kan komme til at gå ned ad bakke. Og her begynder et mysterium, som 
først finder sin løsning en måneklar nat på heden hundrede år senere. 
 
 



På gensyn til den kommende vintersæson! 
 
Venlig hilsen 
Bibliotekets Venner 
Stationsvej 20, 5792 Årslev 
Tlf. 6599 2884 
Web: www.biblovenner.dk 
Mail: info@biblovenner.dk 
 


