Kære medlemmer.
Allerførst godt nytår til jer alle.
”Bibliotekets Venner” er igen på banen, og her kommer de seneste
nyheder.

Vi har købt 20 stk. højskolesangbøger.
– det skal fejres med en ”kom og syng-café” til en lørdagselver den 12. februar kl. 11.
Det har længe været et stort ønske at investere i et sæt højskolesangbøger til brug her i
lokalområdet. Derfor har vennerne nu investeret i 20 stk. sangbøger, som skal indvies på
biblioteket til en lørdagselver. Så har du tid og lyst, så kig ned på biblioteket den 12. februar.
Der får du stukket en splinterny sangbog i hånden, og akkompagneret til klaverspil vil vi synge
vintersange, morgensange, kærlighedssange osv. osv.
Og til din næste fest kan du låne hele sættet og synge dig glad med alle vennerne!

Læseklubben i foråret 2011
I foråret læser vi følgende bøger i læseklubben:
19. januar Åse Larsons krimi ”Solstorm”.
15. februar Kirstin Ekmans bog ”Guds barmhjertighed”
28. marts P.O. Engquist ”Livlægens besøg”.
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 næste bog ligger klar til afhentning på biblioteket (spørg bare bibliotikarerne).

Manglende kontingentopkrævning
Midt i november sendte vi kontingentopkrævning ud for 2011. Mange medlemmer har indbetalt
kontingent, men hvis du endnu ikke har betalt og fortsat gerne vil støtte ”Bibliotekets Venner”,
så er vi taknemmelige for hvert et støttemedlem.
Et husstandsmedlemsskab koster 75 kr. pr. år.

Kontingent indbetales på konto 0828-000-27-41431
med følgende reference:
Navn og adresse.
Betalingsfrist: 01.02.2011
1) Overfør kontingent til vores konto 0828-000-27-41431 i Sparekassen Faaborg.
2) Send en mail til info@biblovenner.dk med oplysninger om alle medlemmer i husstanden. Vi
skal bruge navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
Hvis du ikke har en mailadresse, så ring til vores kasserer Gertrud Weensgård på tlf. 6599 1715
og giv hende oplysningerne.
Hvis der ikke skal betales for hele husstanden, men blot for en enkelt person, så er priserne
følgende:

Kontingentpriser for 2011:
Kontingent
Kontingent
Kontingent
Kontingent

for
for
for
for

0-12 år 0 kr.
13-18 årige 25 kr.
19-årige og opefter 50 kr.
en husstand (2 eller flere) 75 kr.

Vi vil gerne være flere medlemmer fordi:
- vi gerne vil være en stærk og inspirerende støtteforening for den virksomhed, der
finder sted på Årslev Bibliotek.
- vi ønsker at stå endnu stærkere overfor politikerne mht. eventuelle spareforslag.
Vi takker på forhånd for din/jeres fortsatte interesse i at være medlem i foreningen ”Bibliotekets
Venner, Årslev”, og husk vi ses på biblioteket.
Venlig hilsen
Bibliotekets Venner
Tlf. 2448 7890
Web: www.biblovenner.dk
Mail: info@biblovenner.dk
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