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Herligt at se så mange af jer 

dejlige medlemmer til sangaften 

med Mette Sanggaard på 

Polymeren d. 2. juni 2021. Det 

blev en super lancering af de 

nye højskolesangbøger - brug 

dem endelig... 

 

 

Kære medlem. 

Året går på hæld, det bliver koldere og mørkere. Tiden bliver til hjemlig 

hygge, noget varmt i kruset og fordybelse - måske med en god bog i sofaen 

hjemme i stuen. Ellers kan du jo altid komme hen på biblioteket. Her har vi 

planlagt lidt vi håber du/ i kunne tænke jer at deltage i. 

 

Allerførst skal vi hilse fra bibliotekets personale. De har en læseklub på 

tapetet lørdag d. 2/10 kl. 13.30, hvor de vil anbefale familieromaner. Se mere 

på fmbib.dk. 

 

Læseklubben kører igen 

Vil man være med, kontaktes Gertrud Weensgård på 65991715. Det 

foregår onsdage kl. 19.30, der læses: 

8. september, Delia Owens: Hvor flodkrebsene synger 

https://mailchi.mp/1b9df9ffb30e/hilsen-fra-biblovennerne?e=4ab1bb099b


6. oktober, Ida Jessen: Kaptajnen og Ann Barbera 

3. november, endnu ikke besluttet... 
 

Bytte-bog-caféen kører også. Kom gerne forbi biblioteket søndag d. 10/10 kl. 

14-16, så får vi en god snak om bøger og en god kop kaffe, medens der 

byttes bøger. 

 

Apropos bytten med bøger... Så har vores bytte-bogskab fået nyt liv i 

Årslevhallens foyer. Kik endelig forbi. 

 

Kom også forbi til Foredrag på biblioteket: torsdag d. 28/10 -2021 kl. 19-

21. Det handler om Tarup-Davinde - det fantastiske naturområde vi har lige 

øst for byen, resterne efter der er blevet gravet sand og grus i området i 

årtier. Her er plads til mange aktiviteter. Men hvordan ser formanden for 

Tarup-Davinde I/S: John Juul Henriksen på den fremtidige udvikling af 

området? 

Billetter kan rekvireres ganske gratis for jer medlemmer via fmbib.dk eller 

spørg på biblioteket, kaffe/ the og kager sørger vi for. 

 

Husk også Skumringstimen med forening Norden mandag d. 15/11 kl. 19, 

selvfølgelig på biblioteket. 

 

Vi ses. 
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