
  

 



Kære medlemmer 

Ved denne tid i 2021 ventede vi på vaccinen, og i år, 2022, kan vi heldigvis sige, 

at alle voksne har fået tilbudt 3. stik. Det er en medvirkende årsag til, at vi kan 

tage hul på et nyt foreningsår med store forhåbninger og uden så mange 

restriktioner. Under den seneste nedlukning, er der blevet spillet bordtennis, og 

nu er der også gang i "Kim Larsen-koret". 

I et udfordrende foreningsår, hvor generalforsamlingen besluttede en 

kontingentpause, så indbetalinger for 2021 også gælder for 2022, er vi stolte over 

jeres fortsatte opbakning!   

Husk at årets generalforsamling allerede er  

torsdag den 24. marts 2022 kl. 19 i bibliotekets store sal 

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne. Vi håber på at se mange af jer .. 

Nu har det varet længe nok, så vi håber på et forår, der vil give mulighed for en 

tilbagevending til det mere normale ... Vi er optimistiske nok til at planlægge 

flere arrangementer, som I kan læse om her i bladet, og vi håber, I har lyst til at 

deltage i mange af dem. Mange arrangementer er ikke helt faldet på plads så følg 

med på Åby Biblioteks- og vores egen hjemmeside. Desuden er Facebooksiden 

blevet en vigtig platform, hvor mere spontane oplevelser kan dukke op.   

Vi glæder os til at møde jer ! 

Med de bedste hilsner                                                                               

Torben Haugaard – formand 
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              Storvildtsjagt i Canada             
          Tirsdag d.8. februar kl 19-21, pris 25 kr via bib. hjemmeside                 
 

Hans Henrik Damgaard er bl.a. medforfatter til bogen "Gone Hunting: De vilde 

unge mænd" 

Som 20-årig tog han uden en krone på lommen til British Columbia for at arbejde 

som jagt- og vildmarksguide. I 3 år kastede det ham ud i halsbrækkende eventyr 

og livsfarlige situationer.  

Han fortæller levende om hvordan det er at stå overfor bjørne, ulve, rensdyr og 

elge. Det hele fortalt med flotte billeder, spændende videoklip og en sund portion 

af selvironi 

          
 

                                   
 

                                      3 



     FORÅRSMARKED på biblioteket   
           LØRDAG DEN 5. MARTS KL. 10 – 14 

                        

Der vil være boder med lokalt kunsthåndværk, oplæsninger, sang og musik, cafe, 

udendørs boder med planter og meget andet. Har du selv noget på hjerte eller 

forslag til en aktivitet, så skriv til bibvenner@gmail.com eller snak med Pernille 

på biblioteket, senest 15/2!  
 

                   Vildere villahaver 
 Lilli Gruwier den 17.marts kl. 19-21, pris 50 kr via bibliotekets hjemmeside 
 

Til aftenens foredrag vil der blive gået i dybden med den vilde have. At lave vild 

have handler ikke om at grave hele haven op og starte forfra, tværtom vil Lilli 

hjælpe os til at finde allerede eksisterende naturværdier i vores egne haver, og 

give input til hvordan kan give lidt mere plads til insekterne, uden at gå på 

kompromis med havens øvrige brug. 

                                          

Lilli Gruwier er uddannet biolog, og medejer af firmaet Vildskab der rådgiver om bynær 

biodiversitet. Lilli er desuden forfatter til bl.a. ”Naturhaven - den mangfoldige have” og den 
nye ” Havens forunderlige Ukrudt” (udgivelse 23 marts). 
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       Revolutionens litteratur - Rusland 
         Mandag den 7.marts kl.19.00 – 20.30 Pris 25 kr. via bib.hjemmeside 
  

                             
 

Forfatter og oversætter Leif Ebbesen vil gøre os klogere på litteraturen i årene før, under og 

efter den russiske revolution. 

Mange kender historien om den russiske revolution og bolsjevikkernes overtagelse af 

magten. Til gengæld er det nok ikke så kendt, at den politiske bevægelse, der førte frem til 

revolutionen i 1917, blev understøttet af litterære værker allerede fra midten af 

attenhundredetallet. Russiske forfattere tændte her en glød, som siden blev til det store bål – 

revolutionen 

I marts og april måned er Litteraturstedet på Åby Bibliotek dedikeret til en udstilling af nogle 

af de værker, der har haft indflydelse på den russiske revolution. 

      BORDTENNIS                  

                HVER TIRSDAG KL 12-14 OG TORSDAG KL. 14 TIL 16   
KOM OG SPIL i bibliotekets kælder! Det er spændende, det er sjovt og det 

hamrende godt for helbredet, hjernen og motorikken Der er plads til flere -så 

kom glad!! Plus det vist nok også er godt for hukommelsen, hvis man kommer i 

tanke om det…          
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     Gary Snider Band synger Leonard Cohen på Elværket 
                  TORSDAG DEN 10 MARTS KL.19.30 
                      

                    Billetter via place2book på vores hjemmeside 
                 Billetpriser: 100 kr for medlemmer (max2 billetter pr. medlem) 

                                     150 kr for ikke-medlemmer 

Vi er stolte over at præsentere Gary Snider, som har en lang musikalsk karriere 

med sig. Siden 2016 har han begejstret Leonard Cohen fans med sine udgaver og 

fortolkninger af sangene. De kommer begge fra samme kulturelle baggrund og er 

begge født i Canada. Her er et udpluk fra en, der har oplevet en koncert: 

”Gary er hudløs ærlig i sin fortolkning og fremføring af Cohens sange. Man 

fanges ind af hans magiske sang og vil bare have ham til at fortsætte med sang 

efter sang. Jeg glæder mig til at opleve Gary spiller Leonard Cohen igen og igen, 

for én gang er ikke nok.” Vibe Maegaard      
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        FORFATTERMØDE Michael Josephsen  
                                 Tirsdag den 26.april kl 19-21 !  

                                        

Mikael Josephsen voksede op i Nordsjælland i problemfyldte omgivelser med en 

far, der var voldelig og psykotisk, og en mor, der var alkoholiker. Som ung var 

han en talentfuld bordtennisspiller, der blandt andet var med til at blive dansk 

klubmester. Han kom senere til at leve en omtumlet tilværelse gennem mange år 

med misbrug af både alkohol og narkotika, inden han kom ud af dette miljø. I 

stedet debuterede han som digter med samlingen Havet under huden i 1998 

Siden er det blevet til flere digte og et par romaner. Senest har han udgivet den 

meget omtalte bog ”De andre” der bl.a. handler om folk, der bliver hjemløse. 

FORDYB DIG:Kom også og snak om bogen ”De andre” i ÅBEN LÆSEKREDS 

torsdag den 21.april kl 10-12 i studiekredslokalet, tilmelding på biblioteket - 

 
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 

Jens Enevoldsen – Birkeparken 10 – 2063 8529 

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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                                FYRAFTENS SANG 

                                                        TI 

                      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 !! 

 

                  
 

                                 Kunstudstillinger i foyeren: 

                   I februar fotografier fra Cuba af Henrik Normann 

                     I marts udstiller Mari Dahl farveglade malerier 

                       I april udstiller Marie With Bøje malerier 

                 I maj udstiller Peder Stougaard billeder om Corona  

 

                     
Henrik Normann fotos fra Cuba                              og Mari Dahl farveglade malerier 


