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”………………….. jul, jul, du dejlige jul”, sang min mor, mens hun
sveddryppende vendte de vippende klejner i den rygende
palmin. Og på trods af alt blev det hver gang en dejlig jul. Vi
håber det samme må ske for alle vores medlemmer. Og vi er
efterhånden rigtig mange, men lad os blive flere!!
Bogcafé
Biblioteket kommer nu sine brugere i møde med at nyt initiativ. Der indbydes til
”Bogcafé” med jævne mellemrum. Så indrettes udlånet til en lille café med små
borde, kaffe og småkager, og bibliotekarerne sidder parate med hver en stak
bøger - klar til at fortælle om bøgerne. Gæsterne nyder kaffen og har måske
selv en bog med, som de vil fortælle om. Udlånet er åbent, så du kan gå hjem
med en bog eller lade dig skrive op til lån. Hold øje med, hvornår næste
bogcafé-aften er og mød op. Det er både hyggeligt og givende.
Biblovennerne afholder læseklub næste gang 13.01.10
Læseklubben begynder igen d. 13. januar, hvor vi læser ”Kejseren af
Portugalien” af Selma Lagerlöf. Det er en af Selma Lagerlöfs smukkeste bøger.
Den handler om en faders kærlighed til sin datter og datterens liv omgivet af
denne kærlighed. Selv om bogen er skrevet for omtrent hundrede år siden kan
man med glæde læse den i dag, både fordi den er skrevet fantastisk godt, og
fordi den handler om menneskelige relationer, som er altid nærværende.
Bogen står på biblioteket parat til afhentning.
Du kan altid komme til læseklubaftenerne. Enten møder du bare op kl. 19.30 på
biblioteket, eller du melder sig på mail til: psj.gw@mail.dk
De følgende klubaftener finder sted 11. februar, 8. marts og 13. april.
Har du tilmeldt dig læseklubben, får du løbende orientering om hvilke bøger, der
skal læses m.m. Ellers finder du oplysningerne på hjemmesiden.
Hermed ønsker vi jer alle en glædelig jul.
Venlig hilsen
Bibliotekets Venner
Tlf. 6599 2884
Web: www.biblovenner.dk
Mail: info@biblovenner.dk

