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Kære medlem.

Endnu engang lurer frygten for, at Årslev Bibliotek må lukke.
Der har netop været afholdt budgetseminar i Faaborg-Midtfyn Kommune, og de to konservative
kommunalpolitikere Søren Clemmesen og Grethe Justesen er fremkommet med forslag om at
lukke Årslev bibliotek. Det betyder, at forslaget SKAL til debat i forbindelse med vedtagelsen af
næste års budget.
Bestyrelsen i Bibliotekets Venner er klar til at gå i aktion, hvis truslerne bliver reelle, men vi vil
allerede nu gerne opfordre vores medlemmer til at snakke med venner, naboer og familie om at
melde sig ind i foreningen. Vi tror på, at jo flere vi er, jo mere bliver vi hørt.
Læseklub
Selv om ovennævnte fylder meget i vores tanker, så starter Biblovennernes læseklub op igen til
en ny, spændende vintersæson. Konceptet er det samme som sidste vinter: Hvis du er
interesseret i at læse nogle gode bøger og diskutere dem med andre, så kom til vores
læseklubaftener på biblioteket. Det koster kun din tid og dit engagement.
Foredrag om fremtidens bibliotek ved Jens Erik Korntved fra Ringsted bibliotek
Den 29.09.09 har vi været så heldige at få fat i stadsbibliotikar Jens Erik Korntved fra Ringsted.
Han kommer med et bud på fremtidens bibliotek. Det foregår på Årslev bibliotek og starter kl.
19.30. Fri entré.
Læseklub vintersæson 2009/2010
19.10.09: Vi starter sæsonen med at læse en klassiker af forfatteren Thomas Mann nemlig
”Huset Buddenbrook”. Det er en roman om 1800-tallets Tyskland – om det solide tyske
borgerskabs nedgangsperiode.
17.11.09: Anden bog i sæsonen er ”De skæbneløse” af forfatteren Imre Kertesz. Den handler om
en 15-årig ungarsk dreng, der i 1944 kommer i koncentrationslejr.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til endnu et spændende arrangement her i efterårssæsonen:
Vi inviterer i samarbejde med Valgmenighedskirken til en anderledes sangaften den 26.10.09
med højskoleforstander Asser Amdisen fra Ryslinge højskole.
På gensyn
Bibliotekets Venner
Stationsvej 20, 5792 Årslev
Tlf. 6599 2884
Web: www.biblovenner.dk
Mail: info@biblovenner.dk
PS: Vi vil også gerne lige gøre lidt reklame for et nyt tiltag på biblioteket: De starter op med at
lave bogcafé – torsdag, den 01.10.09 kl. 19-20. Her kan du komme og reklamere for bøger, du
har læst og gerne vil anbefale til andre. Alle er velkomne.

