Kære medlem.
23. maj 2018.

Mød Bibliotekets Venner til kulturdagen den
26. maj 2018 på Polymeren.
På lørdag afholdes der igen familie- og kulturdag på Polymeren, og
selvfølgelig er Bibliotekets Venner med.
Kom og hils på os på vores stand og få en snak om bibliotekets fremtid og
deltag i vores bogstablingskonkurrence.
Vi tager også meget gerne mod nye medlemmer på dagen.

Nyt initiativ på Polymeren - ”Det lille bibliotek”
Endvidere glæder vi os til at vise jer vores nyeste aktivitet.
Vi har etableret ”Det lille bibliotek” på Polymeren, som vi gerne
viser frem og fortæller om.
Birgitte Haar og Gertrud Weensgård fra bestyrelsen har lovet at
være tovholdere på ”Det lille bibliotek”, og Gertrud har meget
poetisk skrevet følgende om det lille bibliotek;
”En lille, ny kvist er podet på det frugtbare træ!”
Under den internationalt klingende betegnelse ”little free library” –
hvilket ganske enkelt betyder: ”lille, gratis bibliotek” – har
Bibliotekets Venner etableret et sådant.
Det består af en samling bøger, som du ganske frit og uden at få
dårlig samvittighed kan tage med hjem og beholde – eller sætte
tilbage! Du kan også aflevere en af dine egne bøger til samlingen,
så denne bliver ved med at leve. En podning skal jo plejes.
Rundt omkring i Europa er sådanne små, gratis biblioteker dukket op gennem de sidste år, og nu
er så også Årslev Bibliotek med på denne europæiske trend.
NB: ”Det lille bibliotek” er placeret i den store træningssal på Polymeren - nede i det eneste
ledige hjørne (det er jo et hjørneskab😉). Der skulle være åbent, så du bare kan gå ind.

En dejlig sangaften på biblioteket den 2. maj 2018
Den 2. maj havde vi inviteret til sangaften med ørehængere fra dengang, farfar var ung. Tre gæve
musikere – Arne Ploug, Peder Sørensen og Hans Rytter kom og spillede og sang, så vi hver og én
fik sunget os glade og varme. Vi var ca. 30 glade mennesker, der fik sunget, hørt anekdoter,
grinet og mindedes ”dengang da…”.
Og så fik vi jo selvfølgelig kaffe og lækker kage, og på utallige opfordringer følger
kageopskrifterne med i dette nyhedsbrev.

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

Allerførst følger Birgitte´s lækre æblemuffins (25 stk):
2 æg
3 dl sukker
100 g smør
3 dl hvedemel
1 tsk bagepulver
1 dl mælk
½ tsk kardemomme
1 tsk kanel
1 spsk sukker
Æbler skåret i små tern
Pisk æg og sukker skummende, smelt smørret og rør det i sammen med mel, bagepulver, mælk
og kardemomme. Læg klatter af dej i formene med to skeer- ca. halvt fulde.
Rør æbler med sukker og kanel og fordel disse ovenpå muffins-ene (kan varieres med andet fyld).
Bag kagerne ved 180 gr i ca. 20 min.
Dernæst er det tid til Annemettes dejlige kage ”Rabarber i bedstefars skæg” (16 stk):
Bund:
175 g smør
175 g sukker
3 æggeblommer
200 g mel
2 tsk. bagepulver
1 dl kærnemælk
Top:
3 æggehvider
200 g sukker
100 g mandler
500 g rabarber
Rør smør og sukker cremet og luftigt. Tilsæt æggeblommerne en ad gangen og sigt mel og
bagepulver over og fold i dejen skiftevis med kærnemælk. Kom dejen i en smurt lille bradepande.
Pisk æggehviderne stive og dernæst seje med sukker. Hak mandlerne groft. Skær rabarberne i 2
cm lange stykker og vend mandler og rabarber i marengsmassen.
Fordel marengsmassen over kagen.
Bag kagen ved 200 gr. i ca. 40 min.
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