
Kære medlem. 
25. august 2018 

En varm, solrig sommer er så småt forbi – og sikken én. Forhåbentlig er 
der rundt omkring blevet læst og lyttet til masser af gode bøger her i 
ferietiden. 

I biblovenner har vi også holdt ferie, så det er længe siden, at vi har sendt 
et nyhedsbrev ud, men det betyder langt fra, at vi i bestyrelsen har holdt 
fri. Vi har arbejdet intenst på at få planlagt vintersæsonens program, og 
glæd jer – vi har virkelig nogle gode arrangementer klar til jer. 
 
I sommerens løb har vi fået pænt med nye medlemmer. Vi takker for 

jeres støtte og opbakning og glæder os til at se jer alle til vores kommende arrangementer. 

Farvel og tak og goddag og velkommen til 
Den 25. maj var bestyrelsen i biblovennerne inviteret med til bibliotekschef 
Jytte Risagers afskedsreception på Ringe bibliotek. Jytte har lige siden 
etableringen af Bibliotekets Venner i 2007 altid bakket op omkring vores 
arbejde og deltaget i vores generalforsamlinger. Med i vores afskedshilsen 
til Jytte fulgte et æresmedlemsskab af Bibliotekets Venner. 

Nu har Faaborg-Midtfyn bibliotekerne fået en ny 
biblioteksleder Jesper Vognsgaard. Jesper har sagt ja til at 
deltage på vores næste bestyrelsesmøde og fortælle lidt om sig selv og nogle af 
de tanker og idéer, han går med som ny leder af Faaborg-Midtfyn bibliotekerne. 
Det glæder vi os meget til. I hører nærmere i næste nyhedsbrev. 

Fantastisk familie- og kulturdag på Polymeren 26. maj 2018 
Biblovenner deltog på familie- og kulturdagen med en stand, hvor der blev stablet bøger til den 
store guldmedalje og snakket med nuværende og nye – og måske kommende medlemmer. Det 
var supersjovt og meget inspirerende og gav os nye idéer til vores virke.  
Tak til alle, der kiggede forbi.  

Foredrag om ”De uartige piger fra Sprogø” af Flemming Rishøj” 

De uartige piger fra Sprogø” er historien om, hvordan flere hundrede kvinder 
under ”Åndsvageforsorgen” i perioden fra 1923 til 1961 blev placeret og 
isoleret på ubestemt tid på Sprogø, fordi man anså dem for at være seksuelt 
og moralsk fordærvede og dermed til fare for samfundet. Det er et 
tankevækkende foredrag om en gruppe kvinder, der med samfundets øjne 
forblev ”tabere”. 
Sted: Årslev bibliotek 
Dato: 4. oktober kl. 19.00-21.00.  
Fri entré uden tilmelding. Kaffe og kage 25 kr/person. 
HUSK DET ER FØRST TIL MØLLE – DER ER BEGRÆNSET ANTAL PLADSER (50). 

 

 

 



Glæd jer til Sigurd og Bjørnen Bjørns store juleshow  
"Syng julen ind med Sigurd og Bjørnen Bjørn".  
I samarbejde med Sdr. Nærå Valgmenighed og FMBIB har vi 
arrangeret en koncert fuld af nissedrillerier, børnekor, historier, 
musikere med nissehuer og fællessang, hvor både store og små kan 
synge julen ind med julens salmer og sange – og endda med Sigurds 
egne kendte sange fra TV. Publikum får udleveret et sanghæfte med 
tekster, så der kan synges med ”for fuld juleudblæsning”. Det bliver 
en fantastisk oplevelse for hele familien – julestemning garanteret! 
Tag søskende, venner, bamser, børn og børnebørn i hånden … Og vi ses til ”Syng julen ind med 
Sigurd og Bjørnen Bjørn”. 
Sted: Sdr. Nærå Valgmenighedskirke 
Dato: 30. november kl. 16.30-17.30. 
Børn: 40 kr. 
Voksne: 80 kr. 
Billetsalg fra 10. september på FMBIB https://fmbib.dk/arrangementer/syng-julen-ind-med-
sigurd-barrett-og-bjoernen-bjoern. 
HUSK DET ER FØRST TIL MØLLE – DER ER BEGRÆNSET ANTAL PLADSER. 

Biblovennernes læseklub 
Næste læseklubaften er onsdag, den 12. september, hvor aftenens bog er ”Sommertid” skrevet 
af Ida Jessen.  
Teaseren til denne aften lyder: ”En god, gedigen tætskrevet roman om almindelige mennesker, 
der langt hen ad vejen (mærkeligt udtryk) lever at almindeligt liv. Om den er kedelig? Nej, nej, 
nej.” 

Hvis det er noget for dig at deltage i læseklubben, er du mere end velkommen. 
Bøgerne fås på biblioteket ca. 1 måned før – i betjent åbningstid. 
Har du spørgsmål til læseklubben, så kontakt Gertrud Weensgård, tlf. 6599 1715 eller skriv en 
mail på psj.gw@mail.dk  
 
I øvrigt sker der masser af spændende ting for både børn og voksne på alle 4 biblioteker i FMBIB 
– se bare på www.fmbib.dk og i bibliotekets nye, flotte katalog ”Det sker!”. 
Men skal vi nævne en enkelt ting, så kommer cand. mag. og formand for Pontoppidanselskabet 
Johan Rosdahl og fortæller om Henrik Pontoppidans klassiker ”Lykke-Per”. Bogen er blevet 
filmatiseret og bliver vist primo 2019 som miniserie på tv.  
Sted: Årslev Bibliotek 
Dato: 2. oktober kl. 19.00-21.00 
Fri entré med tilmelding på: https://fmbib.dk/arrangementer/henrik-pontoppidan-og-lykke-per  
 
Til slut kan vi oplyse, at biblovenner har fået mobilepay, så fremover kan kontingent m.v. 
indbetales på mobilepay nr. 63116. 

GDPR – den nye persondataforordning følger vi stille og roligt. Officielt er der endnu ikke lagt 
nogen information op på hjemmesiden. Det kommer, og du modtager vores nyhedsbrev, fordi du 
er medlem af Bibliotekets Venner.  

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