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Fra lanceringen af vores nye
højskolesangbøger den 2. Juni 2021,
hvor Mette Sanggaard forstander
ved Ollerup efterskole, sang for.
Det var rart at se så mange af jer
medlemmer igen :-)

Kære medlem.
Så er det nytårsaftensdag. I den anledning vil vi gerne sige tak til jer
medlemmer for året der gik.
Trods restriktioner med afstand, udendørs generalforsamling og andre Coronakrumspring, lykkedes det alligevel for os, at ses og deltage i arrangementer.
Vi kan se tilbage på 2 fine arrangementer med både sangaften (nævnt øverst)
og foredrag om Tarup-Davinde I/S ved John Juul Henriksen 28. Oktober.
Det er også lykkedes os at holde bytte-bog-cafe og at holde godt gang i
læseklubben. Tak for det.
Nu først i januar er det tid til kontingentbetalingen. Husk at indbetale 75 kr. for
dig selv eller 100 kr. for husstanden på konto: 0828 0002741431, skriv dit
navn på indbetalingen.
Vi er begyndt at tage betaling for ikke-medlemmer til større arrangementer. På
den måde er vi blevet lidt flere medlemmer- herligt!
Husk også at sætte kryds i kalenderen ud for 22. Februar, der planlægger vi
foreløbig årets generalforsamling. Men hold endelig øje med det næste
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nyhedsbrev for det kan jo være, det bliver lavet om.
Vi har talt om at lave en medlemstur til Pontoppidanskolen i Broby for at se
deres pædagogiske læringscenter / bibliotek. Det håber vi der er interesse for ?
Har du kommentarer, ideer eller forslag til noget, så skriv gerne til os
på info@biblovenner.dk
Mange nytårshilsner fra bestyrelsen.
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