
 
 

 
 

 

Kære medlem. 
 

 

Har du lyst til fortsat at være en 
rigtig ”bibloven”? 
 

Hermed en hilsen fra ”Bibliotekets Venner”, som du tidligere har støttet med en årlig 

kontingentindbetaling, hvilket vi er glade og taknemmelige for. 

  

Da vi sandsynligvis ikke har nogen mailadresse registreret på dig, så er der ikke sendt 

kontingentopkrævning ud ultimo 2013.  

 

Vi vil derfor med denne lille hilsen i din postkasse opfordre hele husstanden til fortsat at være 

medlem af ”Bibliotekets Venner”. Et husstandsmedlemsskab koster 75 kr/år. 

 

Hvis du har netbank så gør følgende: 

1. Indbetal kontingent på konto 0828-000-27-41431 i Sparekassen Faaborg med navn og 

adresse som reference.  

2. Send derpå 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. 65973107 og giv 

hende oplysningerne. 

 

Hvis du ikke har netbank, så gør følgende: 

1. Gå ned på biblioteket og betal direkte til en af bibliotekarerne – se evt. ”Bibliotekets Venners” 

opslagstavle.  

 

Hvis der ikke skal betales for hele husstanden, men blot for en enkelt person, så er priserne 

følgende: 

 

Kontingentpriser for 2014: 
Kontingent for 0-12 år 0 kr. 

Kontingent for 13-18 årige 25 kr. 

Kontingent for 19-årige og opefter 50 kr. 

Kontingent for 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. 

  



Den kommende tids arrangementer: 
 

Foredragsaften torsdag, den 27. februar kl. 19.30-21.30. 
 

I samarbejde med Sdr. Nærå Valgmenighed inviterer vi til en spændende og levende 

foredragsaften med Dorte Smedegaard, som vil opføre en fortælleforestilling om maleren og 

forfatteren Emilie Demant Hatt, der var Carl Nielsens ungdomskæreste. 

Forestillingen veksler mellem fortælling, billeder, fællessange af Carl Nielsen og musik, som han 

tilegnede Emilie Demant Hatt. 

Arrangementet foregår i Storstuen, Stationsvej 171, 5792  Årslev 

Fri entré. Der er kaffepause undervejs. 
 

”Bytte-bytte-bog-dag” søndag den 9. marts kl. 14-16 
 

Vi vil gerne invitere vores medlemmer til en ny ”Bytte-bytte-bog-dag” søndag, den 9. marts. 

Vores første arrangement i januar gik så godt, at vi gentager successen. 

Idéen er, at du kommer med de af dine bøger, du er træt af at have stående hjemme på reolen 

og bytter med de bøger, som vi andre er trætte af at have stående hjemme på reolen. 

Lige som sidst mødes vi i Orangeriet på Årslev bibliotek kl. 14 til lidt hyggeligt samvær. 

Biblovennerne sørger for, at der er kaffe og te på kanden, og sammen skaber vi den gode 

stemning. 

 

Generalforsamling 24. marts kl. 19-21.30 
 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse 

Fastsættelse af kontingent 

Valg 

På valg til bestyrelsen er: 

  Marianne Gaarde Hansen (modtager genvalg) 

 Susanne Jakobsgaard (modtager genvalg) 

     På valg til suppleanter er:  

 Hanne Arndt (modtager genvalg) 

 Solvejg Rauer (modtager genvalg) 

 Valg af revisor og revisorsuppleant  

Indkomne forslag (skal fremsendes til formanden 7 dage før 24.03.13) 

Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen byder bestyrelsen på kaffe og kage, inden vi slutter af med bogbanko. 

 

For 7. gang gentager vi successen og afholder vores berømte bogbanko.  

Igen i år tager bestyrelsen på bogudsalg hos Arnold Busck og indkøber kilovis af læselige 

lækkerier, så glæd jer til at spille om en masse spændende bøger.  

 

PS: Kender I andre, der gerne vil støtte ”Biblioteket Venners” arbejde, så fortæl dem, at vi 

afholder generalforsamling 24.03.13. Nye medlemmer optages gerne på selve aftenen. 

 
På gensyn. 

 

Venlig hilsen 

Bibliotekets Venner 

Tlf. 2448 7890 

Web: www.biblovenner.dk 

Mail: info@biblovenner.dk 

 

 

Vi har fået ny hjemmeside. Se mere på www.biblovenner.dk 

mailto:info@biblovenner.dk
http://www.biblovenner.dk/

