Kære medlem.
Hermed en velment og varm
nytårs-hilsen fra bestyrelsen til alle vores
medlemmer.
”Bibliotekets Venner” er igen på banen, og her kommer de seneste nyheder.

Cirkus Big
I lighed med tidligere donerede vi i år et pengebeløb til biblioteket til et børnearrangement.
Bibliotekspersonalet brugte megen tid på at finde det helt rigtige arrangement til det trods alt
beskedne beløb, som vi kunne tilbyde, og deres valg faldt på ”Cirkus Big” – et klovneshow.
Arrangementet foregik ude på gårdspladsen fredag den 12.10.2012 i dejligt solskinsvejr lige op
til efterårsferien, og også denne gang var der stor tilslutning til arrangementet. Der blev
udskænket saftevand og ”Oreo”-kiks i lange baner, og børn og voksne hyggede sig. Herligt!

Vild med dans
27.10.2012 havde vi inviteret til ”Vild med dans”-arrangement og tilbragte en virkelig lærerig,
sjov og vellykket aften i selskab med Anne Marie Høst, Poul Skårup og Gertrud Weensgård, som
meget levende og inspirerende førte os ind i dansens historie i teori og praksis.

Læseklubben i foråret 2013
I foråret læser vi følgende bøger i læseklubben:
 23.01.13 Jon Kalmann Stefannsson: Sommerlys- og så kommer natten.
 25.22.13 Susanne Alakosti: Svinestierne
 03.04.13 Per Petterson: Ud og stjæle heste
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 bibliotekarerne).

Manglende kontingentopkrævning?
Her i efteråret sendte vi kontingentopkrævning ud for 2013. 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.
Vi gør opmærksom på, at du bliver slettet af medlemslisten, hvis du ikke betaler kontingentet.

Kontingent indbetales på konto 0828-000-27-41431
med følgende reference: navn og adresse.
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 Birgitte Haar på tlf. 6597 3107
og giv hende oplysningerne.
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Kontingentpriser for 2013:
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 og husk; ”Bøger skal lånes på biblioteket.”
PS: Dato for generalforsamlingen bliver meldt ud først i det nye år, og traditionen tro afholder vi
selvfølgelig bogbanko efter den ordinære generalforsamling.
Venlig hilsen
Bibliotekets Venner
Tlf. 2448 7890
Web: www.biblovenner.dk
Mail: info@biblovenner.dk
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