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Sara Smed i topform.
Vores foredrag i
Storstuen d. 26.
November blev
gennemført på
Corona-venlig måde.
Alle havde en god
aften og blev klogere
på det, at være barn
på et børnehjem. Vi
var ca. 50 tilhørere
og det var flot, synes
vi. Alle der havde det
mindste snue, blev
hjemme - også flot.
Kære medlem.
Godt nytår. Så blev det 2021. Et nyt år med nye muligheder - håber vi. Vi har i
hvert fald mange gode ideer til spændende arrangementer for dig i Bibliotekets
Venner (synes vi). Har du selv en ide til noget du kunne tænke dig, at vi skulle
arrangere, så henvend dig endelig :-)
Sidste år bød på et forfriskende foredrag med Bent Bjerring i februar. Derefter
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blev det desværre ikke til så meget andet end aflysninger pga. Corona. Også
vores generalforsamling blev aflyst. Men det skal blive anderledes i år. Sæt
derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for 6. Maj. Der holder vi
generalforsamling. Hvordan det kommer til at foregå, sender vi nyhedsbrev ud
om senere.
Med det nye år, er det også blevet tid til at betale kontingent. Husk det er 100
kr. pr. husstand, 75 kr. for enlige og 25 kr. for unge (12-18 år). Beløbet kan
med fordel sættes til fast årlig kontooverførsel. Kontonr.: 0828 0002741431.
Vi ses og glæder os naturligvis til at Årslev Bibliotek åbner igen :-)
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