Fra Bibliotekets Venner, Årslev
Nyhedsbrev 9
November 2008

Kære medlemmer
Velkommen
Allerførst velkommen til alle de nye medlemmer, der har tegnet medlemskab i løbet af den sidste
måned. Julemessen i Årslev forsamlingshus i søndags, den 16. november inspirerede også en del
til at blive medlem. Tak for det.
Foreningen ”Bibliotekets Venner, Årslev” har sin eneste berettigelse og styrke i et stort
medlemstal. Medlemstallet er vokset til p.t. 265, men vi ved, at ”Kværndrup Bibliotekets Venner”
er mere end 400 medlemmer.
INGEN I ÅRSLEVOMRÅDET ØNSKER AT MISTE BIBLIOTEKET!
Vi opfordrer derfor til, at I agiterer blandt venner og bekendte om at blive medlem i vores forening.
Kontingentindbetaling for 2009
Hvis der er nogle, der endnu ikke har betalt for næste år, så kan det nås endnu. Vi mangler en del
medlemsindbetalinger og opfordrer til indbetaling evt. som husstand – 75 kr. – og derved flere
medlemmer.
Der kan indbetales på vores konto i Sydbank 6845 114084-9.
Alternativt er der mulighed for at betale kontingentet på biblioteket onsdag, den 03.12 og 10.12
fra kl. 15-17.
Bestyrelsens vigtigste opgave
Bestyrelsen ser det som sin vigtigste opgave til stadighed at holde øje med politikernes indstilling
til bibliotekernes virke og reagere, når der er optræk til forringelser på dette område.
Dernæst er vores opgave at være støtte og hjælper på biblioteket – direkte i form af praktisk hjælp
ved arrangementer eks.vis ”Lørdagselveren” og ved at komme med idéer til arrangementer m.m.
Læseklub
Endelig har vi startet ”Biblovennernes læseklub”, som mødes en gang om måneden på biblioteket
og diskuterer en læst bog. Det er spændende og udbytterigt – vi vil gerne være flere, kom endelig!
Læseklubdatoerne for forårssæsonen kommer på www.biblovenner.dk og kommer ud med
nyhedsbrevet i januar, men vi kan afsløre, at forårstemaet bliver ”Tapre kvinder”.
Venlig hilsen og god jul
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