Nyhedsbrev nr. 19
Fra Bibliotekets Venner, Årslev
22. august 2010

Kære medlem.
Det er nogle måneder siden, at du sidst har modtaget et nyhedsbrev fra os, men her kommer nr.
19 i rækken.
Vellykket generalforsamling den 24.03.10 – der var fuldt hus
Tilbage i marts måned afholdt vi vores 3. generalforsamling. Der var mødt omkring 30
medlemmer op + bibliotekets medarbejdere, og vi havde en fantastisk aften med god debat, god
stemning, gode spørgsmål og selvfølgelig aftenens hovedpunkt: bogbanko.
Bl.a. kan fremhæves, at bestyrelsen havde indsendt et læserbrev til Fyens Stiftstidende i uge
11/2010 vedr. besparelserne på biblioteksområdet, hvori vi beskrev vigtigheden af at have et
bibliotek i lokalsamfundet – at ”mennesket ikke kun lever af brød alene”.
I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2009 drøftede vi, om der skulle vælges en
anden opkrævningsform end den nuværende, hvor kontingent kan betales kontant eller
indsættes på vores konto. Vi har efterfølgende undersøgt mulighederne og besluttet at fastholde
vores nuværende opkrævningsform – altså fortsat kontant betaling eller en kontooverførsel.
Læseklub efterår 2010
I efterårssæsonen læser vi følgende 3 bøger:
Tirsdag, den 28.09 ”Damernes detektivbureau Nr. 1” af Alexander McCall Smith
Mandag, den 25.10 ”Dorés bibel” af Torgny Lindgren
Onsdag, den 24.11 ”Ulveleg” af Poul Ørum
Er du interesseret i at være med, så kontakt evt. Gertrud Weensgård på tlf. 6599 1715 eller mød
op på biblioteket på selve aftenen. Vi starter kl. 19.30.
Den første bog ligger klar til afhentning på biblioteket fra den 28.08.10 (spørg bare
bibliotikarerne).
Nyt ansigt på biblioteket
Vi har fået et nyt ansigt på Årslev bibliotek. Hun hedder Lise Fauslet og er uddannet ”all-round”
bibliotikar, så Lise kan du spørge om stort set alt. Lise er på biblioteket mandag, tirsdag, onsdag
og fredag. Torsdag finder du hende på Ringe bibliotek.
Biblioteket fortæller
På biblioteket kan de glade fortælle, at det har været en god sommer. De har haft åbent, og der
har været mange lånere og megen aktivitet. Især glæder de sig over, at den nye sprogbane
bliver flittigt brugt. Sprogbanen blev indviet i juni, og idéen er at lære børnene forståelse for
begreberne op-ned-på-til-over-under osv. igennem leg og bevægelse.
Vi deltager på Årslev-messen den 18. og 19. september 2010
Bibliotekets Venner vil være at finde på Årslev-messen igen i september. Kender du nogen, der
endnu ikke er medlem, men som også gerne vil støtte op om, at vi fortsat har et bibliotek i
Årslev, så send dem en tur forbi vores stand, og de vil få mulighed for at blive medlem.
Husk at kigge forbi vores opdaterede hjemmeside.
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