
           

 



 

Kære medlemmer ! 

Så blev det 2018 og i de forskellige nytårstaler er der enighed om, at 2018 bliver et godt år - ja, 

vi opfordres til at gøre noget anderledes, noget "unyttigt", så vi vil glæde 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 vil blive annonceret.   

Generalforsamling, tirsdag den 24. april kl. 19 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 24. april 2017 kl. 19, hvor vi 

afholder årets generalforsamling i bibliotekets store sal.   

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne, som l kan se på foreningens hjemmeside. 

Der er valg til bestyrelsen, så kom endelig ud af busken. Vi opfordrer jer ligeledes 

til at overveje punkter til behandling på generalforsamlingen - mail gerne til mig - 

haugaard63@gmail.com - inden udgangen af marts måned. Vi håber på stort 

fremmøde ! 

På sidste generalforsamling annoncerede bestyrelsen, at vi overvejede at indstille 

udsendelsen af foreningens medlemsblad - vi har dog valgt at forsætte ... og det er 

vi glade for. Vi drøftede ligeledes, hvordan vi kan imødegå faldet i medlemstallet. 

Derfor udsender vi dette medlemsblad til vores registrerede medlemmer, men også 

til de medlemmer, der var registreret i efteråret 2016. Vi håber, det vil være en god 

reminder, så flere husker kontingentet .... 

Som skrevet i foreningens nytårshilsen, er det tiden for fornyelse af medlemskabet. 

Kontingentet er fortsat på 125,- kr. og betales i løbet af januar måned.  Betalingen 

kan ske på tre forskellige måder: 
  

- MobilePay - 25385380, husk navn, adresse, mail 

- netbank reg. nr. 2316 - kontonr. 6887168324 opgiv  navn, adresse, mail (hvis det er 

muligt) 

- hos Gissel Møbler, Silkeborgvej 266 

 Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med især biblioteket, men også med vores 

Elværk. Det glæder os ligeledes, at vi fortsat har råderetten over Kulturhus 8230, hvor der 

stadig ikke er konkrete byggeplaner. Vi sætter også stor pris på samarbejdet med 

menighedsrådet og koncerterne i Åbyhøj Kirke.                                                                                                                 

Vi har tilsluttet os den fælles kalender, som Åbyhøj Fællesråd står for, 

http://åbyhøjfællesråd.dk. På den måde kan foreningerne i Åbyhøj måske undgå at planlægge 

arrangementer, som ligger på samme tidspunkter. 

Med venlig hilsen 

Torben Haugaard – Formand                                                                                         

 



 

 

                 

ORDbanko 
Fredag den 2- februar, kl. 15.00 – 16.00 

Fredag den 2. marts, kl 15.00 – 16.00 

Fredag den 6. april, kl 15.00 – 16.00 
Hør historien - find ordene! 

Kan du lide et spil banko og en god historie? Så kom på Åby Bibliotek og spil ORDbanko! 

Bjørn Sand, der er medarbejder på biblioteket, læser en historie højt, og du krydser ord fra 

historien af på din plade. 

Pladerne får du udleveret, når du kommer. Alle kan være med. 

Der vil være kaffe og te og naturligvis bogpræmier til vinderne. 

Gratis, tilmelding nødvendig. Billetter bestilles via bibliotekets hjemmeside. 

 
 

                                                                  

                            Fordyb dig! Special edition 
Torsdag den 8. februar, kl. 19.00 – 20.30 

Denne aften vil vi ikke bare gå i dybden på et værk, men hele tre, når universitetsstuderende fra 

litteraturtidsskriftet Resonans laver speedoplæg om Marcel Prousts På sporet af den tabte 

tid, Tom Kristensens Hærværk og fantasy-nyklassikerserien om Percy Jackson & 

Olymperne. 

Foruden oplæg vil der også være masser af inspiration til nye læseoplevelser for dig, der gerne 

læser andet end de første ti på bestsellerlisten. 

Alle er velkomne - også selv om man ikke har læst bøgerne. 

Gratis, tilmelding nødvendig. Billetter bestilles via bibliotekets hjemmeside.          

 



 

             Forfattermøde: Signe Pallisgaard 

 

Tirsdag den 13. marts, Kl 19-21 
 

Forfatter Signe Langtved Pallisgaard præsenterer sin roman Alle de liv. 

Bogen udkom i januar 2018 på Lindhardt og Ringhof. Romanen er selvbiografisk og tager 

udgangspunkt i Pallisgaards ALS-ramte veninde og handler om venskab og sorg, og om alle de 

liv, veninden kunne have fået, hvis hun ikke var syg. 

Tilmelding er nødvendig. Pris 30 kr. Billetter bestilles via bibliotekets hjemmeside. 
 

 

Vinsmagning 
Fredag den 16. marts kl 19.00-21.00  Tema: Sangiovese 

 
En af Italiens mest udbredte druer. Den kan være saftig og frisk som en Pinot Noir og den kan 

være tør og bitter som en sydfransk rødvin. Den gør sig bedst når den smager af tranebær med 

antydning af en læderhandske! Som Brunello når den på højde med Amarone og Barolo, den er 

lunefuld og uforglemmelig som andre skabninger sydfra. For at aflure den dens hemmeligheder 

serverer vi tapas, brød og ost. Kom og vær med i vores vin-detektivarbejde.  

Pris 120 kr. som købes hos Gissel Møbler. Begrænset antal deltagere. 
 

 

                                                                                

                     Der er stadig bordtennis for medlemmer hver torsdag, nu fra 14 til 16 ;-) 

 
 



 
   

                           Tyskerbørn 
                                          Tirsdag den 27. februar, kl. 19.00 – 21.00 

Kærlighed og konsekvenser i krigens kølvand. Under 2. Verdenskrig forelskede danske kvinder 

sig i tyske soldater, hvilket der blev set meget skævt til. Disse kvinders børn har nu valgt at tale 

åbent om tabuet: at have en tysk soldat som far. 

Krigsbørnskaravanen vil gerne vise sider af historien som ikke hidtil har fået meget 

bevågenhed og fortælle en anden historie om "tyskertøserne". 

Pris 50. Kr Billetter købes via bibliotekets hjemmeside. 

Læs mere på hjemmesiden: www.krigsboern.dk  
 

 

 

FÆLLESSPISNING i ELVÆRKET 

                        

BEMÆRK at det er Åby Biblioteks Venners bestyrelse der laver maden til fællesspisningen i 

Elværket onsdag d 28. februar! Tilmeldingen starter d 14/2 så husk at købe billet til 50 kr. i 

Kvicklys kiosk eller på Elværkets hjemmeside 

Fordyb dig! Skønheden og udyret 
Torsdag den 8. marts, kl. 19.00 – 20.30 

Denne aften diskuterer cand.stud. Josephine Nobre Valentin og Kathrine Frich Lindstrøm 

eventyret Skønheden og Udyret med fokus på, hvordan det er blevet genskrevet og fortolket 

gennem tiden. Deltagere kan med fordel kende til fortællingen, men behøver ikke have læst en 

bestemt udgave inden. 

Gratis. Tilmelding nødvendig. Billetter bestilles via bibliotekets hjemmeside. 

 

OBS: NÆSTE FORDYB DIG BLIVER DEN 12 APRIL OM TOVE DITLEVSENS 

ERINDRINGSROMAN ”GIFT”  ( se nærmere på bibliotekets hjemmeside ) 
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LØRDAGSMATINE fri entre 
Last Train 

Lørdag den 10. marts, kl 14-16 

i Kulturhus 8230 

Last Train er navnet på et Aarhus partyband med stor lyd. Rock’n roll for fuld skrue fra start 

til slut…..men vi kan også andet!  

På det seneste har vi prøvet kræfter med helt andre ting, nemlig de bløde, lækre sange, som vi 

ikke spiller så tit - lidt mere unplugged - lidt mindre pigtråd.  

Last Train består af Morten Overlade vokal, akustisk guitar og elguitar. Ib Wulff elguitar. 

Britt Overlade vokal, percussion. Mette Aaen vokal, bas. Flemming Andersen trommer, 

cahon, percussion. 

Morten, Britt og Mette leverer flotte vokalarrangementer i herlige numre, som de fleste 

kender og kan synge med på.  

                                      

           

Afsked med en værdsat bibliotekar  

Fredag den 12. januar holdt Åby Bibliotek afskedsreception for Jens Yde. Jens har i mange år 

arbejdet på biblioteket til stor glæde for brugere og personale. Begge parter har i tidens løb nydt 

godt af hans lune, venlige væsen og hans store viden bl.a om IT og musik. Han deltog aktivt i 

kampen for at bevare biblioteket og har lagt mange kræfter i samarbejdet med Åby Biblioteks 

Venner.   

 



 

 

Forfattermøde: Jesper Wung-Sung 

 

Mandag den 9. april, kl 19.00-20.30 

Jesper Wung-Sung fortæller om sin anmelderroste roman ”En anden gren”, der handler om 

hans dansk/kinesiske rødder. Oldefaren blev som ung udstillet i Tivoli i 1902, men en dansk 

pige forelskede sig i ham og historien tog fart. 

Tilmelding er nødvendig. billetter via www.aakb.dk – pris 60 kr. 

 

Rundvisning i Den Gamle By. 
onsdag den 18. april kl 15.00 

Vi tilbyder vores medlemmer en rundvisning i udstillingen ”Aarhus Fortæller” i Den Gamle By 

onsdag d. 18 april kl. 15. Vi får først en introduktion til udstillingen og Aarhus by museum ved 

Peter Reitzel. Derefter går vi ind i udstillingen sammen med guiden. Rundvisningen tager ca 1 

time. Det er muligt på egen hånd at udforske udstillingen efter rundvisning. Vi mødes ved 

hovedindgangen Viborgvej kl.15. I skal selv betale entre, Åby Biblioteks Venner betaler for 

rundvisningen. Der er plads til 20 medlemmer, der er tilmelding efter først til mølle princippet 

på ingehouman@hotmail.com 
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FORÅRSMARKED 
 

på biblioteket lørdag d 5. maj kl 10-15 

 

Litteraturhaven, terrassen og biblioteket vil denne dag blomstre af lokalt kunsthåndværk og 

boder. Der er oplæsning, musik og bogbytteri. Man kan udveksle planter og stauder. Ligeledes 

er der cafe med små retter, kaffe og kage og et miljø med lidt for enhver smag… 

HENVEND DIG TIL INGE ELLER POUL FRA BESTYRELSEN HVIS DU HAR FORSLAG 

TIL FORÅRSMARKEDET ….! 

 

 

 

 

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 

Ann 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 

Kurt Nikolajsen, supp. B.S.Ingemannsvej 3 – 2320 2240 
   


