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Kære medlemmer!
Mens vi stadig øver os i at skrive 2017, glæder vi os 
til at dele mange forskellige kulturoplevelser med jer.                                                                                                                                             
I bladet kan l læse om noget af det allerede planlagte, som vi håber l har 
lyst til at deltage i. Husk også at følge med på foreningens hjemmeside 
samt på Facebook, hvor mere spontane arrangementer annonceres.   

Jubilæumsfest
Ved foreningens 10 års jubilæum og Åby Biblioteks redning blev den 22. 
november 2016 lige så flot og festlig, som vi havde håbet på.
Allerede fra bibliotekets åbning, var der en dejlig formiddagsstemning, 
hvor mange medlemmer havde fundet vej til rundstykker, kaffe og snak 
om, hvad der skete for 10 år siden - ja, selv TV2 øst fandt vej.
Fra kl.15 gik det så løs igen med taler af rådmand, Rabih Azah-Ahmad, 
Thorkild Ibsen, opera, korsang og endnu mere snak om dengang. Der 
var også mulighed for at nyde diasshow, fotoudstilling og mindes ... 
Kaffen blev drukket og kagen fra Kvickly blev spist.
Alt i alt en festlig markering, som blev til i et tæt samarbejde mellem 
bibliotekets ansatte og bestyrelsen, så tak til alle - og en særlig tak til 
jer, der var med til at fejre dagen. 

Ønsketræ
I tiden omkring jubilæums-
dagen var der opstillet et 
“ønsketræ” i bibliotekets 
forhal. Ideen var, at der var 
mulighed for at skrive små 
sedler med fremtidsønsker 
til og for Åby Bibliotek.

Forsidefoto: 
Ane fra biblioteket præsenterer her Aarhus Kommunes 
Bibliotekers nyeste charmeoffensiv: MO-BIB ! En lille 
totaktmotorbil med propaganda fra biblioteket. Du 
kan møde den hvor folk træffes og ting sker, her foran 
Kvickly ...



Kontingent 2017

Der kom en stor mangfoldighed af ønsker fra en aldersmæssigt bred vifte 
af brugere - kogt ned til :
- udenfor, med stole, borde, læsested med hyggebænk, skateboard,  
legeplads og have.                    
- indefor, med noget mere café med kakao, kaffe, te, tydelige stilleom-
råder, læsepladser for studerende, flere computerspil, læseklub og oplæs-
ning (gerne på engelsk) for børn, BT og Ekstrabladet i avisstativet samt 
renoverede toiletter.                                                                              - 
stemninger, “vi elsker vores bibliotek”, “der må godt være en fe”, “vi 
håber på fortsat at blive mødt med varme og glade smil”, “livsglæde og 
hotte bibliotekarer”.
Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med især biblioteket, 
men også med vores Elværk, som endelig fik sin flotte indvielse i august - 
dejligt for alle borgerne i Åbyhøj at have fået  denne smukke bygning. 
Det glæder os ligeledes, at vi fortsat har råderetten over Kulturhus 8230, 
hvor SFO på Gammelgårdsskolen senest havde en flot udstilling i forbin-
delse med åbningen og fejring af Århus som Kulturhovedstad. Vi sætter 
også stor pris på samarbejdet med menighedsrådet og koncerterne i 
Åbyhøj Kirke.
 
Med venlig hilsen 
Torben Haugaard 
Formand

Nu er det tid til at betale kontingent for 2017.
Det er uændret kr. 125 / år. Vi håber meget, at vi fortsat har gjort os 
fortjent til dit medlemsskab. 
Du kan betale således: 
1. Kontant betaling hos Gissel Møbler, Silkeborgvej 268,  bagbygning
2. Betaling via netbank til kontonummer 2316 6887168324  
   - Husk at anføre navn. adresse og email
3. Mobile Pay til 2538 5380 
   - Husk at anføre navn. adresse og email i beskedfeltet



Generalforsamling 2017
25. april kl. 19-21 
Åby Bibliotek, salen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 25. april 2017 kl. 19, 
hvor vi afholder årets generalforsamling. 
Dagsorden er i henhold til vedtægterne, som l kan se på foreningens 
hjemmeside. Der er valg til bestyrelsen, så kom endelig ud af busken og/
eller bring gerne emner i forslag ... 

Glimt af Åbyhøjs natur
Vi starter med “Glimt af Åbyhøjs natur” ved museumsinspektør ved 
Naturhistorisk museum, Frank Jensen. Åbyhøj er et spændende om-
råde, fordi mange af haverne i Åbyhøj har opnået en alder på langt over 
100 år. Det bevirker, at der har udviklet sig gode forhold for mange 
fugle, dyr og insekter. Det har også stor betydning,  at der langs Århus 
Å stadig er en grøn kile, selv om den unægtelig er blevet voldsomt 
indsnævret i løbet af de seneste år. Der er et væld af fugle i Åbyhøj, 
men ligeså interessant er det, at der også er et rigt insektliv med 
mange arter, som man ellers normalt kun finder i skovene. I løbet af de 
seneste år er der f.eks. kommet en stor bestand af skovduer til områ-
det. 
Efter Frank Jensen vil foreningen byde på et glas og lidt mundgodt inden 
vi tager hul på selve generalforsamlingen.   
Vi håber på et stort fremmøde.
Torben Haugaard



Åby Bibliotek
Torsdag d. 6. april kl. 19.00
Morten Aagaard, korshærspræst,  
tidl. leder af Kirkens Korshær i Århus:
“Kirkens Korshær – 100 års socialt arbejde for 
samfundets mest udsatte borgere”
Kom og hør korshærspræst Morten Aagaard fortælle 
om kirkens sociale ansvar for samfundets mest udsatte 
medmennesker, om Kirkens Korshærs arbejde og om hvordan vi alle 
kan hjælpe de svageste.  
Pris 50 kr., billetter bestilles på aakb.dk/aaby.

Kirkens Korshær gennem 100 år

Åby Bibliotek
Tirsdag d. 28. 3 kl. 19.00 - Gratis
Morten Ramsland,  
forfatter og foredragsholder
Morten Ramsland og hans forfatterskab hyldes 
i anledning af hans ny udgivelse “Æg”, der 
udkommer  få dage forinden.
Der vil være oplæsning fra bogen, bobler, 
udstilling om forfatterskabet, bogsalg, 
signering og overraskelser.
Gratis adgang, billetter bestilles på aakb.dk/aaby

Mød forfatteren

Her er din bestyrelse
Torben Haugaard, formand
 J. L. Heibergs Vej 18
2538 5380

Claus Rønlev,  næstformand
Odinsvej 15
2146 1944

Inge Houman, sekretær 
H.C. Andersens Vej 31
4160 0934 

Thorkild Ibsen, kasserer
 St. Blichersvej 61
 2149 4475
 
Poul Helge Andersen
B. S. Ingemanns Vej 10
2481 5559

Finn Nielsen
Arnegårdsvej 38
2176 6511

Torben Gustavussen
 Chr. Winthersvej 51
 2987 0051

Leif Krongaard 
Tousvej 28, 2. tv
5142 0931

Lene Sørensen
 Tousvej 24
 42165626

Ann Marie Dreyer, suppl
Arnegårdsvej 31
2297 3772
 
Inge Nedergaard 
Sørensen 
J. L. Heibergsvej 29A



KUNSTUDSTILLINGER PÅ BIBLIOTEKET

Åby Bibliotek får jævnligt henvendelser fra håbefulde kunstnere som  
gerne vil prøve at udstille i hallen. I kunstudvalget forsøger vi at skabe  
så varierede udstillinger som muligt - malerier, plakater, collager og også 
skulpturer har været sat til skue. Her i foråret vil følgende udstillinger  
løbe af stablen.
Februar: Lone Høgh udstiller malerier indtil 7/3
Marts: Punkplakater fra 1980’erne, fra d 8/3 hvor biblioteket har punk  
som tema.
April : 2 unge kunstnere, Emma Wolf og Lino Bob Hansen udstiller  
blandede malerier/tegninger, installationer  m.v.  
Der er fernisering lørdag d. 8 april kl 14-16.
Maj : Malgorzata Alicja Pedersen udstiller malerier  
Juni : Jonna Thomsen, Årets kunstner i Åby Sogn 2016, udstiller  
malerier og tegninger. Fernisering lørdag d. 3. Juni kl 14-16  
Juli og august: Andreas Ulrick udstiller billeder med airbruch og  
spraymaling
September: Anni Sommer udstiller nonfigurative og figurative malerier  
Alle Bibvenner er velkomne til ferniseringerne, hvor der samtales med  
kunstneren og nydes et lille glas.
Kunstudvalget består af Lise Fauslet (bibliotekar), Inger Johansen  
(Billedkunstlærer), Bjarne Brøcher (kunstner), Poul Helge Andersen  
(fra Bibvenner).



LETTE RØDVINE TIL DEN LYSE TID

Vi nærmer os sommeren og for os, der elsker rødvin hele året, kan det 
være svært at finde de lette og saftige rødvine. Vi prøver os frem og 
smager hvad verden kan byde på af elegante vine med charme og finesse. 
Hertil hører lidt tapas og andet som giver hygge på terrassen en lun 
sommeraften. 

Vinsmagning
Åby Bibliotek 
Fredag 28. april kl. 19 - 21 
Pris: 120 - Forsalg Gissel Møbler. Begrænset tilmelding

Litteraturbyttedag for hele familien  
 
Lørdag 6. maj kl.  11:00 til 14:00
Åby Bibliotek
Denne lørdag bytter vi litteraturoplevelser med hinanden.
Få en god historie og giv din egen fortælling videre. Byt dine gamle  
bøger med andre. Syng en sang eller læs op af din yndlingsbog.  
Alle former for litteratur deles og byttes.
Tilmelding ikke nødvendig



Til adresselabel

Event/Indvielse lørdag d. 17. juni  
(klokkeslet endnu ikke fastsat)
Forfatterne Peter Laugesen og Gerd Laugsen vil være med til indvielsen  
af Litteraturhaven på Åby Bibliotek og vil læse op af tekster der på  
forskellig vis tematiserer naturen.

Litteratur og natur

2. juni til 28. juni
Litteraturen flytter ud og naturen rykker ind, når der fusioneres med 
naturen og skabes en litteraturhave på bibliotekets terrasse. Vi planter 
litterære frø og lader litteraturen blomstre, medens udlånshylderne 
bliver overtaget af planter til hjemlån. Kom og dyrk din litteratur og læs 
din natur sammen med os


