Kære medlemmer !
På forårets velbesøgte generalforsamling drøftede vi initiativer til at imødegå det faldende
medlemstal. Der var flere gode forslag, som bl.a. handlede om at minde medlemmerne om at betale
årets kontingent. Derfor vil der i nogle medlemsblade være en "husker" til de medlemmer, hvor vi
ikke har registreret indbetaling af årets kontingent.
Medlemskab: Kontingentet er fortsat på 125,- kr. og betalingen kan ske på tre forskellige måder:
Hos Kjeld Gissel, Silkeborgvej 268
Netbank reg. nr. 9570 kontonr. 12096461 (Obs på nyt kontonr.)
MobilePay tlf. nr. 25385380 (husk at skrive navn)
Bladpause
Det faldende medlemstal betyder også at bestyrelsen foreslår, at medlemsbladet får en pause og
erstattes af løbende nyhedsbreve, som l får tilsendt som medlemsmail. Flere ville være kede af at
skulle undvære det gode medlemsblad, .... vi fortsætter drøftelsen på generalforsamlingen den 24.
april 2018.
Nyt æresmedlem
Claus har valgt at bruge sine kræfter på Elværket, og hans plads i bestyrelsen blev overtaget af Ann
Marie Dreyer. Inger Johansen erstatter Inge Nedergaard som suppleant. Bestyrelsen siger stort tak
til både Inge og Claus. Claus har siddet i bestyrelsen siden foreningens start, og vi vil savne alle
hans ideer og energi - samtidig forstår vi godt hans beslutning. Claus er nu foreningens andet
æresmedlem !!
Bestyrelsen har konstitueret sig - Torben Haugaard, formand, Poul Helge Andersen,
næstformand, Thorkild Ibsen, kasserer og Inge Houman, sekretær - den øvrige bestyrelse
består af Finn Nielsen, Lene Sørensen, Leif Krongaard, Torben Gustavussen, Ann Marie
Dreyer,Inger Johansen (der er plads til endnu en suppleant).
Glæd jer til masser af litteraturarrangementer på biblioteket. Hold jer orienteret på hjemmesiden
bibvenner.dk, og i det nye katalog fra Århus Kommunes Biblioteker.
Med de bedste hilsner
Torben Haugaard, formand

SLÆGTSFORSKNING

Har du interesse for slægtsforskning, så er dette måske en idé for dig.
Kom og vær med i vores studiegruppe. Medbring en bærbar computer, så hjælper i hinanden med at
finde rundt på de forskellige relevante søgesteder.
Onsdag 20.sept, mandag 9. okt, onsdag 25. okt, mandag 6. nov, mandag 27 nov, mandag 4. dec,
onsdag 10. jan, mandag 22. jan, mandag 5. feb, onsdag 28. feb, mandag 12. marts, onsdag 21.
marts, mandag 9.april, onsdag 25. april.

ALLE DAGE KL 19 til 22
Vi mødes i studiekredslokalet på Åby Bibliotek.

KÆRE MEDLEMMER –
SOM ET FORSØG VIL VI GERNE STARTE ET HOLD I SENIORBORDTENNIS. DET SKER TORSDAG KL 13
TIL 15 I KÆLDEREN PÅ BIBLIOTEKET. MØD OP I HELE OKTOBER MÅNED ( FØRSTE GANG D 5/10 ) MED
ET BAT OG LAD OS SE OM VI KAN STARTE EN BORDTENNISSENIORKAMMERATSKABSGRUPPE ( dejlig
langt ord, ikke sandt ) ! KONTAKT POUL 24815559 ELLER MØD OP!

Mette Kathrine –
Folkemusiker, komponist og fortæller

Mette Kathrine blev i 2016 udnævnt til rigsspillemand og har en lang, levende baggrund for at
fortælle om, hvordan folkemusikken har udviklet sig i Danmark. Mette Kathrine fortæller om,
hvordan spillemandsmusikken har bredt sig og stadig skaber nye traditioner ude i verden. Hun har
modtaget mange priser og spiller i mange sammenhænge, så glæd dig til en spændende aften,
krydret med musikalske indslag og anekdoter.
Torsdag d 28 sept kl 19 - 21 Pris 50 kr. inkl. kaffe. Sted Åby Bibliotek. Billetter kan købes
på bibliotekets hjemmeside

ÆBLETS DAG

Lørdag d. 7 okt fra kl 10 til 14 er det muligt at få presset saft af dine æbler hjemme fra haven. Du
lærer hurtigt hvad der skal gøres for at få frisk og sund most ud af æblerne. Det foregår bagved
biblioteket på parkeringspladsen. Vi har kaffe på kanden. HUSK emballage til den færdige saft.

KUNSTSKATTEJAGT I PARKEN
DEN 8. OKTOBER KL 13 - 16
Nogle kunstnere fra ArtVærket og ÅbyBibVenner er ved at arrangere et KunstSkatteLøb i parken.
Familier og enkeltpersoner inviteres til at gennemleve forskellige aktiviteter med kunst som
gennemgående tema. Der vil være spændende opgaver, a-ha-oplevelser og hygge med på de
inddelte hold, når de søger rundt i parken for at finde de kreative poster. Det starter og slutter med
lidt mundgodt m.v. på ELVÆRKET. Pris 25 kr pr person. Tilmelding på www.el8230.dk.
Begrænset deltagerantal så skynd dig at booke billet!

VINSMAGNING OG DELIKATESSER FRA
SYDFRANKRING
ONSDAG DEN 25. OKTOBER KL 19 – 22 i Kulturhuset Silkeborgvej 242
Vi har allieret os med Cheri og Gert Rasmussen som driver et lille hotel i byen Axat i Sydfrankrig.
Der vil være smagsprøver på områdets mange mousserende, hvide og røde vine. Hertil serveres
delikatesser som Gert kreerer mens Cheri fortæller og viser billeder om Languedoc-Roussillon
området. Mød op til en anderledes vinaften med et dansk/fransk par som sprang ud i eventyret og
købte et lille hotel og fik kontakt til de lokale landmænd og nu kan fortælle om områdets store
potentiale indenfor vin og gastronomi.
Pris 280 kr hos Gissel Møbler eller MobilePay 2481 5559 ( Poul fra bibvenner )
PS: På grund af arrangementets omfang afholdes det i Kulturhus 8230

DEN UENDELIGE HAVE
RASMUS EJRNÆS
TORSDAG D 26 OKT KL 19-21 I SALEN

Biolog og forsker Rasmus Ejrnæs fortæller om betydningen af mangfoldighed og biodiversitet i
haven. Hør om hvordan man kan støtte naturen til en bredere vifte af planter og livsformer. Pris 50
kr via bibliotekets hjemmeside.

LØRDAGSMATINE’
i Kulturhus 8230 lørdag d. 28 okt kl 14 til 16
Jazz på en anden måde
med trioen BREEEZE med blind makker
Breeeze består af Helene Enslev – Gunner Carstens – Kent Secher
Mange syntes livet er for kort til jazz, men de fleste kan godt lide at grine! Derfor serverer
BREEEZE en lærerig quick-guide til jazzens univers ud fra en velunderbygget teori om, at al jazz i
hele verden stammer fra en kendt dansk børnesang.
Kom til en hyggelig og musikalsk eftermiddag, entre 39,85 kr ;-)

Kunst i FOYEREN
I september udstilller Anni Sommer
I oktober udstiller Birgitte Bærentzen Phil ( til 17/11 )
I november (fra 18/11) og december udstiller Jonna Thomsen
I januar udstiller Klaus Dreyer fotografier fra Grønland
I februar udstiller Vibeke Gonge malerier
I marts udstiller kunstgruppen Kalejdoskop
Bemærk at foyeren er under ombygning, så vi håber håndværk og kunst går op i en højere enhed…

SUZANNE BRØGGER PÅ ÅBY BIBLIOTEK
TORSDAG D. 23. NOV. KL 19-20.30

Mød Suzanne Brøgger og hør hende tale om kvindelighed, kærlighed og hendes seneste bog
KORAL…
Billetter via bibliotekets hjemmeside – pris 60 kr
Som man kan læse i bibliotekernes efterårsprogram, sker der mange interessante ting på biblioteket.
En af dem er litteraturanalyse, som har udmøntet sig i projektet FORDYB DIG.
Torsdag d 14 sept. kl 19 Introduktion til litteraturanalyse v/ Lise Kloster Gram
Torsdag d 12 okt kl 19 er det Jane Austen ”Stolthed og fordom” der analyseres
9. november kl 19 er det Knut Hamsuns ”Sult”.
Se nærmere på side 40 i efterårets katalog.
HUSK Sæsonens Bøger anmeldes af 3 læseivrige bibliotekarer
onsdag d. 6. dec. kl 19 – Garanti for øget læselyst!!

til adresselabel

JULEMARKED

Lørdag d. 25 og 26 november laver Åby Bibliotekets Venner og Elværket julemarked i Elværket.
Åbningstid kl. 10 – 16 begge dage.
Kom og få en hyggelig oplevelse i det smukke og rustikke Elværk, blandt 25 boder med kreative
julegaver og kunsthåndværk. Besøg cafeen og nyd en kop kaffe, gløgg, æbleskiver, lagkage m.m.
Såfremt man gerne vil have en bod, se Elværkets hjemmeside aktiviteter/julemarkedet.
HER ER DIN BESTYRELSE:
Torben Haugaard, formand - J.L.Heibergsvej 18 – 2538 5380
Poul Helge Andersen, næstformand – B. S. Ingemannsvej 10 – 2481 5559
Thorkild Ibsen, kasserer – St. Blichersvej 61 – 2149 4475
Inge Houman, sekretær – H.C.Andersensvej 31 – 4160 0934
Lene Sørensen – Tousvej 24 – 4216 5626
Finn Nielsen – Arnegårdsvej 38 – 2176 6511
Torben Gustavussen – Chr. Winthersvej 51 – 2987 0051
Anne Marie Dreyer – Arnegårdsvej 31 – 2297 3772
Leif Krongaard, Kongsvang Alle’ 8, st.tv. 8000 Århus C – 5142 0931
Inger Johansen, supp. Sophus Bauditz Vej 38 – 2244 6248

