Kære medlemmer.
Kontingentopkrævning for 2016.
Vi håber, at I igen i år vil være medlem af ”Bibliotekets
Venner”.
Et husstandsmedlemsskab koster 75 kr/år.
Indbetal i netbank:
1. Indbetal kontingent på konto 0828-000-27-41431
i Sparekassen Fyn 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. 40290014 og giv
hende oplysningerne.
Har du ikke netbank, så gå ned på biblioteket og betal direkte til en af bibliotikarerne – se evt.
”Bibliotekets Venners” opslagstavle.

NB: Betalingsfrist er søndag den 13. december 2015.
Hvis der kun skal betales for én person, så er priserne følgende:

Kontingentpriser for 2016:
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.

Husk at sprede det glade budskab om ”Bibliotekets Venner”.
Vi vil altid 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 over for politikerne mht. eventuelle spareforslag.
Tak for din støtte.

Læseklub i efteråret 2015
Vi har haft gode læseklubaftener som altid. Vi ligger meget stabilt på omkring 10 personer, men
deltagerne varierer fra gang til gang, og nye deltagere er altid velkomne.
Efterårets bogvalg har været: ”Skammerens datter” af Lene Kaaberbøl, ”Rødby – Puttgarden” af
Helle Helle, ”Livet efter dig” af Lisa Genova og endelig ”Lejlighedssange” af Stine Pilegaard.
Første læseklubaften i det nye år er onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.30, hvor vi læser
”Berkomberga” af Sara Stridsberg.

Fortælleforestilling med Lise Marie Nedergaard – for både børn og
barnlige voksne
Som optakt til børnenes efterårsferie havde vi den 9. oktober fået besøg
af historiefortæller Lise Marie Nedergaard fra Børnekulturhuset Fyrtøjet.
Lise Marie kom og fortryllede os alle med hendes krop og stemme og
fantastiske fortællinger. Indimellem spiste vi masser af ”Oreo’s” og
drak saftevand og kaffe.

Foredragsaften med John Juul Henriksen
Den 28. oktober afholdt sekretariatsleder John Juul Henriksen fra
Tarup-Davinde I/S et medlevende og meget interessant foredrag om
vores skønne grusgravsområde ved Tarup-Davinde. Det er ikke
småting, der er sket i vores
lokalområde siden 1954, hvor de
første udgravninger efter grus fandt
sted og til i dag, hvor der nu er 70
større og mindre søer spredt i
området – reetableret til glæde for os
borgere i området.

Venlig hilsen
Bibliotekets Venner
Tlf. 2448 7890
Web: www.biblovenner.dk
Mail: info@biblovenner.dk
PS: Hold øje med hjemmesiden og vores kommende arrangementer. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen torsdag, den 10. marts kl. 19, hvor vi holder generalforsamling.
Rigtig glædelig jul og godt nytår ønsker vi jer alle!
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