
Til label                        

                                                  VINSMAGNING OM HVIDVIN 

                                                      Fredag den 29. maj kl 19-21 

 

                                          
Her op til sommeren er det godt at vide hvilke hvidvine, der er bedst til de 

lette middage. Hvad er forskellen på de hvide druetyper?  Lad os smage os 

frem med lidt lækkert tilbehør. Pris 120 kr. på place2book: 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/58dqzxuezo eller følg linket på 

vores hjemmeside 

 

HER ER DIN BESTYRELSE: 

Torben Haugaard, formand - J.L.Heibergsvej 18 – 2538 5380 

Poul Helge Andersen, næstformand – B. S. Ingemannsvej 10 – 2481 5559 

Kurt Nikolajsen, kasserer - B.S.Ingemannsvej 3 – 2320 2240 

Inge Houman, sekretær – H.C.Andersensvej 31 – 4160 0934 

Thorkild Ibsen, – St. Blichersvej 61 – 2149 4475 

Lene Sørensen – Tousvej 24 – 4216 5626 

Finn Nielsen – Arnegårdsvej 38 – 2176 6511 

Ann Marie Dreyer – Arnegårdsvej 31 – 2297 3772 

Pia Østergaard – St. Blichersvej 9 – 6166 2669 

Inger Johansen, supp. Sophus Bauditz Vej 38 – 2344 6248 

Jens Yde, supp. Johannes Ewaldsvej 82 – 6075 5113 

Mobile Pay 804162. Arbejdernes Landsbank kontonr. 5394 0248744 

Hjemmeside: aabybibvenner.dk 
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https://www.place2book.com/da/sw2/sales/58dqzxuezo


Kære medlemmer 

2020 - det føles godt at sige, og vi håber, at foreningsåret bliver interessant, 

alsidigt og spændende ..... 

Vi glæder os til at dele en masse fine kulturoplevelser med jer, og som 

vanligt kan l læse om nogle af forårets tilbud her i bladet. Vi håber, l har 

lyst til at deltage i mange af dem - husk at følge med på foreningens 

hjemmeside og Facebook, hvor de mere spontane arrangementer kan 

dukke op. Hvis vi har jeres mail-adresse, kan I også modtage løbende 

information om aktuelle arrangementer. 
  

Vi er stolte af jeres opbakning til foreningen og glade for, at der fortsat 

kommer nye til, så vi nu er over 275 medlemmer. I vores nytårshilsen 

på mail opfordrede vi jer til at forny jeres medlemskab (gerne inden 

udgangen af januar), og det er der dejlig mange, der allerede har gjort. 
  

Husk årets generalforsamling, tirsdag den 21. april kl. 19 i bibliotekets 

store sal. 

Bibvennerne var i 2019 meget aktive i Åbyhøj Kulturuge, hvor mange 

arrangementer blev taget godt imod - så godt, at vi også gerne deltager i 

årets Kulturuge i uge 40. 

  

Allerede sidste år skrev vi, at vores Kulturhus 8230 snart må vige 

pladsen i forbindelse med den “nye Netto”. Vi har heldigvis kunnet 

benytte huset i hele 2019, men nu går den ikke længere. Salling Group 

har meddelt, at de starter nedrivningen sidst i marts, og inden da skal alt 

vores habengut være ude af døren. 

Derfor vil vi i løbet af marts måned arrangere en festligholdelse af 

denne epoke. Hold øje med medlemsmail og hjemmeside. Alle må 

komme og være med til en flot evaluering af et kulturhus, som fostrede 

Elværket, startede lørdagsmatineèr, julemarked, kunstudstillinger og 

utallige møder til gavn for hele Åbyhøj.    

Vi håber, vi også mødes til mange af forårets andre arrangementer. 

Med de bedste hilsner 

Torben Haugaard - formand  
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                           ”FORDYB DIG”  

              
 

                        Tirsdag den 10. juni kl. 10.30-12 

Cand. Mag. Sidsel Witt Friborg giver sit bud på den islandske roman Elin, 

diverse af Kristin Eiriksdottir.  

Elin, diverse handler om den ældre kvinde Elins tab af erindring. Det er 

omdrejningspunktet for historien om to kvinder, der trods stor aldersforskel 

har et skæbnefællesskab med usikkerhed, tvivl og mismod samt fortrængning 

af følelseslivet. Tilmelding via bib. Hjemmeside.                 

  

FORFATTERAFTEN MED Kristin Eiriksdottir 

              Tirsdag den 16.juni kl 19-21 

                               
Kristin Eiriksdottir debuterede med en digtsamling og har skrevet romaner, noveller 

og skuespil. Hun er også uddannet billedkunstner. Hun betragtes som en af de mest 

interessante, unge islandske forfattere. Romanen Elin, diverse er hendes første 

udgivelse på dansk, og var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2019. Kristin er 

Åby Biblioteks udvalgte forfatter til LiteratureXchange.   

Billetter a 25 kr via bibliotekets hjemmeside                 
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                      ”FORDYB DIG” 

          DORIAN GRAYS BILLEDE AF Oscar Wilde 

                           Onsdag den 19. februar kl. 10.30-12 

 

                     
Cand. Mag. Jacob Meyer Hald giver sit bud på klassikeren Dorian Grays 

billede, som uden tvivl er Oscar Wildes mest berømte og berygtede roman. 

Bogen følger den unge Dorian Gray, der frygter tanken om alderdom og 

derfor sælger sin sjæl for evig ungdom. ( tilmelding via bib.hjemmeside )  

                       Oplæg om Gittes monologer 
                                     Onsdag den 18. marts kl. 10.30-12  
                                 

               
Med de satiriske digte og Gittes enetaler til veninden i Gittes monologer vender Per 

Højholt op og ned på den offentlige samfunds- og kulturdebat.  

Cand. Mag. Jacob Meyer Hald sætter teksten og forfatteren ind i en 

samfundsmæssig kontekst. Tilmelding via bib. hjemmeside. 
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                  Gasolin – dokumentarfilm 

              Torsdag den 6. februar kl. 16-18 

 

              

Kom tættere på Danmarkshistoriens største rockband. 

Hiv stikket ud i 2 timer og tag din ven, far eller nabo under armen og få en 

hyggelig eftermiddag på biblioteket. Vi serverer øl eller anden forfriskning 

Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig på www.aakb.dk.   

   

                        
       Fredage kl. 14 – 15, den 7. februar, 6. marts, 3. april   
Kan du lide et spil banko og en god historie? Så kom på Åby Bibliotek og 

spil ORDbanko! Bibliotekets Bjørn Sand og Karin Jensen læser højt, og du 

krydser ord fra historien af på din bankoplade. 

Der vil være kaffe på kanden og præmier til vinderne. 

Alle kan være med. Alle dage klokken 14-15 tilmeld på www.aakb.dk 
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                        Husk:  

Bestyrelsen laver mad til fællesspisning på         

Elværket tirsdag d 28. januar kl. 18… 

Billetter købes via Elværkets hjemmeside: el8230 ( desværre udsolgt ) 

 

             Fortællere i Østjylland,  

                      Tirsdag den 28. januar kl. 17-18 

                            
Fortællere i Østjylland er en gruppe af fortællere, der elsker at formidle 

historier.  

Denne eftermiddag tager de fat på nogle af de største forfattere igennem tiden 

og formidler deres bud på, hvad der er prisværdige bøger. 

Fri entré, men tilmelding via bibliotekets hjemmeside. 

 

                     FYRAFTENSSANG 
 

                                    
                    HVER ONSDAG KLOKKEN 16.30 TIL 18:  

Fyraftenssang. Kom og syng med. Vi hygger os med at synge Kim Larsen- 

sange i salen OG NOGEN GANGE LYDER DET RIGTIG GODT og andre 

gange har vi det bare sjovt !! 
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    VIGGA BRO: DA MENNESKET VAR        

            LEVENDE BIBLIOTEKER 
             Tirsdag den 31. marts kl. 19-21 

 

             
 

Skuespilleren Vigga Bro har i mange år beskæftiget sig med historier, eventyr 

og myter. 

Nu bliver der mulighed for at møde hende i salen, hvor hun holder foredrag 

om kunstarten historiefortælling - alt forklaret gennem gode historier.  

En historiefortæller har mange historier på lager. Man har dem inde i sig. 

Man har dem altid med. 

Pris 75 kr. via bibliotekets hjemmeside 

 

                  BORDTENNIS  
Der er fri bordtennis for medlemmer hver torsdag kl 14 til 16 i bibliotekets kælder! 

Det er spændende, det er sjovt og det hamrende godt for helbredet Der er plads til 

flere -så kom glad!! Plus det vist nok er godt for hukommelsen …… 
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    Forfatteraften med KRISTIAN BANG FOSS 

                Torsdag den 5 marts kl. 19-21 

. 

                     
 

Kristian Bang Foss gæster Åby Bibliotek og  fortæller blandt andet om sin 

nyeste roman "Frank vender hjem", som er en humoristisk fortælling iblandet 

et stænk af social alvor og ulighed.  

Pris 75 kr via bibliotekets hjemmeside 

 
 

                    POP-OP POETERNE 
Pop-op poeternes formål er at nå ud til mange mennesker med en mere markant 

oplæsningsform, såkaldt performancelitteratur. De ønsker at promovere forskellige 

udtryk. Kom og hør dem læse op: 

Lørdage den 22. februar, 21. marts og 18. april kl. 11-12. Fri entre ! 
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       LITTERATURQUIZ 
     Onsdag den 11. marts kl. 17-18  
Kom og test din viden i en underholdende quiz om bøger. 
Der er gode præmier og fri deltagelse. 

 

                      Forårsmarked 
                        Lørdag den 28. marts kl. 10-14 

 

                
 

Vi vil sprede forårsstemning ud over hele biblioteket med ord, musik og 

kreativitet for børn og voksne.  

Forårsmarkedet er ved at blive en rigtig hyggelig tradition. Vi har valgt 

fremover at flytte boder og underholdning indenfor. Her er der også cafe med 

godt til ganen. 

Der vil være boder med lokalt håndværk, kunst og underholdning.  

Medbring nogle læste bøger, stauder og planter og byt til noget andet i vores 

byttebørs. 

                                                                                                               

                                                                                                                  7 



For os lånere sker der mange sjove ting på biblioteket. Der er små opstillinger 

og poetiske udsagn rundt omkring i huset og det er en fornøjelse at opdage 

dem. Tag nu for eksempel dette foto: 

                        

Det er da morsomt, og der er flere ting, som er værd at være opmærksom på. 

Hvis du reserverer en af de helt nye bøger og finder ud af, at der er 75 foran 

dig i køen, så fortvivl ikke!! Der er nemlig noget, der hedder 14dages lån, og 

her kan du være heldig at finde en bog, som du ellers er langt nede i køen for. 

Og 14 dages lån kan ikke reserveres, så der er det med at være heldig på rette 

tid og sted. 

Hvis den ønskede bog ikke er der, finder du måske en anden og nyere bog, 

som vil overraske dig. Så……….biblioteket, - altid en oplevelse værd!    
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Nordkorea - verdens mest lukkede land 
                Torsdag den 27. februar kl. 19-21 
Tryllekunstner og TV-debattør Jesper Grønkjær rejser kloden rundt for at 

sprede smil.  

 

                   
I dette unikke foredrag giver han en førstehåndsberetning fra verdens 

strengeste diktaturstat. Planen var enkel, men udførelsen svær: At rejse ind i 

verdens mest lukkede land, og dér sprede dansk humor blandt de sky 

nordkoreanere. 

De personlige fortællinger er krydret med fotos og tv-klip. 

Pris 50 kr. via bibliotekets hjemmeside 

   

                           

    VINSMAGNING FREDAG DEN 20. MARTS KL 19-21                 

Tema: ITALIENS HEMMELIGE VINE…. 
 Vi prøver at finde andre end de klassiske italienske vine. Spændende sager fra nord 

og syd som overrasker de lidt for søde hverdagsvine. Hertil lidt ost og brød mv. 

Begrænset deltagerantal. Pris 120 kr via aabybibvenner.dk – arrangementer eller 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/e8atoi1pi6  
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