Kom til familiearrangement
på Årslev bibliotek den 12.10.10

Vi skyder efterårsferien i gang med en cirkusforestilling af Cirkus Big.
Som lovet i sidste nyhedsbrev, så er det nu på fredag, den 12.10.12
kl. 16-16.30, at Cirkus Big kommer med ”Mr. Big Solo Show” og optræder for os
alle på gårdspladsen ved Årslev bibliotek.
Hvis I har tid og lyst, så mød op til lidt hyggelig underholdning, klovnedrik og
sjove kiks.
Læseklubben
Så er læseklubbens efterårssæson i gang. Første aften den 23.09.12 læste vi
"Sommeren uden mænd" af Siri Hustvedt. En bog der giver anledning til at
vende mangefoldige problemer i et ganske almindeligt liv. Dette blev da også
aftenens givende indhold. Næste aften, den 24.10.12 læser vi den islandske
forfatter Sjon`s bog "Skyggebaldur". En lille bog, som Sjon kalder et
folkeeventyr, hvilket er ganske rammende. Sæsonens sidste aften bliver den
19.11.12. Hvad der skal læses, kan du se på opslagstavlen på biblioteket.
Vi er 15 medlemmer af klubben, men da ikke alle kan være til stede hver gang,
ligger deltagertallet gerne omkring 8-10 stykker. Der er god plads til nye
deltagere. Biblioteket skaffer bøgerne hjem, så man behøver kun at henvende
sig ved "skranken" for at få bogen. Læseklubben har for øvrigt fået et kælenavn;
"De tynde bøgers læseklub".
Voksenarrangement
Endelig er vi i bestyrelsen i gang med at planlægge en sangaften, men vi er
endnu ikke helt på plads med dato m.v.
Det var det hele – skaf endelig flere medlemmer – det kan nemt ordnes på
biblioteket. Se opslagstavlen.
Vi bruger meget tid på at opdatere mailadresser. Hvis du får ny mailadresse, så
giv meget gerne besked på nedenstående mail.
Rod på børnebiblioteket
Der er fra alle sider enighed om, at vi er meget glade for vores ”åbne” bibliotek,
som vi kan bruge ugens 7 dage fra kl. 7-22 – altså mange timer uden opsyn fra
personale. Desværre er der ofte meget rod på børnebiblioteket, hvilket er træls
og unødvendigt. Vi opfordrer derfor til, at vi alle hver især rydder op efter os
selv!
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Gør endelig brug af bibliotekets mange tidsskrifter.
Er du ”Burda”-pigen, ”Gør-det-selv”-manden, vild med ”Illustreret videnskab”
eller andre af alle de gode tidsskrifter, og synes du, at de er lidt dyre at
abonnere på, så husk, at de kan lånes kvit og frit på biblioteket.
Mange hilsner fra bestyrelsen.
Venlig hilsen
Bibliotekets Venner
Web: www.biblovenner.dk
Mail: info@biblovenner.dk
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