
Kære medlem.  
 

Kontingentopkrævning for 2019. 
(Pst, hvis du allerede har betalt kontingent, så spring fluks videre til side 2) 

 
Dette er en lille reminder på fornyelse af dit/jeres 

medlemskab i Bibliotekets Venner samt sidste nyt i 

foreningen.  

 

Som medlem af Bibliotekets Venner er du med til at bakke op 

omkring de aktiviteter, der foregår på vores lokale bibliotek 

her i Årslev, og du har mulighed for at deltage i vores 

arrangementer som foredrag, teaterforestillinger (primært for 

børn), byttebogcafé, læseklub m.m. 

Kontingentpriserne for 2019 er som følger: 
Kontingent for 0-12 år 0 kr. 

Kontingent for 13-18 årige 25 kr. 

Kontingent for 19-årige og opefter 75 kr. 

Kontingent for en husstand (2 eller flere) 100 kr. 

Kontingentindbetaling foretages på én af 3 nedenstående måder: 

1. På konto 0828 0002741431 i Sparekassen Fyn med navn og adresse som reference.   
 

2. På Mobilepay nummer 63116 – husk at skrive dit navn i reference. 
 
NB – vigtig info! Vi beder om, at I sender en mail med nedenstående oplysninger uanset, 
om I laver en kontooverførsel eller betaler via Mobilepay.  
Send en mail til info@biblovenner.dk med oplysninger om alle medlemmer i husstanden. 
Vi skal bruge navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. 
Har du ikke mail, så kontakt vores kasserer Lena Jørgensen på mobil 4094 4794 og giv 
hende oplysningerne. 
 

3. Indbetal kontingent kontant på biblioteket. Tag en af de kuverter, der hænger på vores 
opslagstavle – læg kontanter i kuverten og skriv dine oplysninger på kuvertens forside. 
Kuverten afleveres til personalet på biblioteket.  
 

NB: Betalingsfrist er mandag den 14. januar 2019. 

Tak for din støtte og på gensyn også i 2019. 
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Nyt fra bestyrelsen:  
 
Vi har haft et forrygende og spændende efterår i Bibliotekets Venner. 
 
Først vores foredragsaften den 4. oktober med Flemming Rishøj, der fortalte 
om hans oplevelser med én af Sprogøpigerne – på selve premiereaftenen for 
biograffilmen ”Journal 64”, der netop handler om Sprogøpigerne. Vi havde 
besøgsrekord med godt 120 gæster på selve aftenen. Dejlig oplevelse og tak 
til alle for godt humør og hjælp med oprydning bagefter, selv om pladsen var 
trang og klapstolene ikke superbehagelige. 
 

Dernæst afholdt vi den 30. november sammen med Sdr. Nærå 
Valgmenighedskirke og Årslev bibliotek en skøn koncert med Sigurd 
Barrett, Bjørnen Bjørn og musikeren Eskild i Sdr. Nærå 
Valgmenighedskirke. Kirken var fyldt, og med som kor var elever fra 0. 
og 1. klasse på Sdr. Nærå friskole samt spire- og juniorkoret fra Ringe 
kirke. 
Meget smuk og meget stemningsfuld måde at starte julemåneden på – 
skønne børn, herlig stemning og dejlig sang.  
 

 
Til slut har vi her den 11. december afholdt medlems-/brugermøde på Årslev bibliotek, hvor vi 
havde inviteret 2 lokalpolitikere - nemlig Steffen Jensen og Søren Hillers for at drøfte bibliotekets 
fremtid. 
 
Idéen med dette møde kom til verden, efter at Bibliotekets Venner ligesom mange af byens øvrige 
borgere den 6. november deltog i mødet på Polymeren omkring offentliggørelsen af vinderne af 
arkitektkonkurrencen ”Fremtidens forstad”, hvor biblioteket tænkes ind som en del af det nye torv 
mellem Polymeren og Broskolen. 
 
Det var en rigtig positiv aften – med en god debat omkring bibliotekets ånd også i fremtiden, by-

udvikling i landbymiljøer herunder tankerne omkring at etablere en mere helstøbt bymidte. Mødet 

blev afholdt med vores nye bibliotekschef Jesper Vognsgård som ordstyrer, hvilket han gjorde så 

fint.  

   

 

 
 

 

Jesper Vognsgaard                    Steffen Jensen                  Søren Hillers 

Venlig hilsen 

Bibliotekets Venner 

Tlf. 2448 7890 

Web: www.biblovenner.dk 

Mail: info@biblovenner.dk 

Med disse ord ønsker vi jer alle et godt nytår! 
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