
Kære medlem. 
 
Så dukker der igen en hilsen op i din indbakke fra Bibliotekets Venner. 
Vi har denne gang to spændende tilbud til dig – vores populære bytte-bogcafé og nyt initiativ fra 
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne – krimibogcafé. 
 

Så er der igen bytte-bogcafé med biblovennerne. 
Søndag d. 12. november 2017 kl. 14-16 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Tjek din bogreol, om der skulle være en bog eller to, en DVD el. lign., som du ikke 
behøver at have stående længere! Tag den/dem med på biblioteket på søndag, få den 
byttet til en anden/nogle andre bøger, få en kop kaffe og ikke mindst få en hyggelig 
snak om bøger og andet. 
 
Her kan også byttes børnebøger! Og tag for resten bare din nabo med! 
 

Vil du være med i en ny krimi-bogcafé? 
 

Bibliotekets Venner har fået en spændende henvendelse fra biblioteksmedarbejder 
Mai Skydt Villadsen, Faaborg-Midtfyn bibliotekerne. Henvendelsen drejer sig om, at 
Faaborg-Midtfyn bibliotekerne planlægger at starte en krimibogcafé op i foråret 2018.  
Til en start er der to biblioteksmedarbejdere, der er med på holdet til at fortælle 
om/anbefale krimier.  
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Og nu kommer det spændende: Der er et ønske fra bibliotekets side om, at der skal 
være fire på holdet, og lige nu er der kun to. 
 
Mai Skydt Villadsen skriver; ”Bibliotekerne tilbyder allerede en bogcafé om 
voksenromaner, og denne bogcafé kan den nye krimibogcafé vælge at lade sig 
inspirere af eller ej. Formen er denne: Tre medarbejdere anbefaler tre bøger hver og 
taler i ca. 10 minutter om hver bog. De tre medarbejdere skiftes til at tale, så der er 
lidt afveksling og tid til at få en tår vand. Bogcaféen foregår på Ringe Bibliotek og 
Faaborg Bibliotek om foråret og efteråret. 
Krimibogcaféen kunne fint afholdes på Årslev Bibliotek og kun her, hvis der er mest 
stemning for det. Årslev har en passioneret krimilæsende befolkning og er jo 
Vennernes hjemmebane.” 
 
Så kunne det ikke være noget for lige præcis DIG kære medlem at være med på 
bibliotekets kommende krimi-bogcafés hold? Hvis ja så er du mere end velkommen til 
at kontakte Bibliotekets Venner (info@biblovenner.dk) eller tage kontakt til 
biblioteksmedarbejder Mai Skydt Villadsen (maivi@fmk.dk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På gensyn!  
 
 

Venlig hilsen 
Bibliotekets Venner 
Årslev bibliotek 
Web: www.biblovenner.dk 
Mail: info@biblovenner.dk  
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