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Munkebo Biblioteks Venner
September 2019

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN
KÆRE BIBLIOTEKS VEN!
Bestyrelsen ønsker med denne skrivelse at fortælle lidt om det, bestyrelsen
har af planer og er optaget af.
Vi har afholdt et arrangement for interesserede i ”Læsekredse”. Vi har 4 læsekredse, og der deltog desværre kun medlemmer herfra, selvom alle medlemmer var inviteret. Til gengældt var det et inspirerende møde, hvor man
hørte om hvorledes de respektive læsekredse afholdt sine møder.
Den 21. september 2019 kl. 15.30 – 17.30 afholdes et musikalsk foredrag
ved Christian Søgaard over temaet Grønlands musikhistorie. Foredraget
holdes i mødelokalet på Munkebo Bibliotek. Der er gratis adgang for medlemmer og 50 kr. for andre. Vi opfordrer til at støtte op om aktiviteten. Der er ikke
noget bestyrelsen hellere vil end møde sine medlemmer.
Den 2. oktober 2019 kl. 19 – 21 inviteres til et spændende foredrag i samarbejde med Lindø Dag og Lokal Historisk Forening med Kaptajn Jens
Christian Christiansen i Forsamlingshuset, som i ord og billeder/film fortæller om sit spændende liv til søs, fra dæksdreng til kaptajn i de store containerskibe i A. P. Møller – Mærsk. Foredraget er gratis, og der serveres øl/vand i
pausen.
I støbeskeen er der følgende arrangementer:
Så er det i 2020 hundred år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Derfor har vi sagt tak til at være med i arrangementet, som Langeskov
Biblioteks Venner har taget initiativ til. Her vil forfatteren den 2. marts 2020
Karsten Skov fortælle om sin bog ”Knacker”, der er roman om en sønderjysk soldats oplevelser under 1. Verdenskrig og som optakt til den efterfølgende film ”I Krig og Kærlighed”, som bygger på bogen.
Foredrag med forfatteren Linda Lassen, der har lavet research om ”taberne” efter 1. Verdenskrig omhandlende en person fra det tyske mindretal.
Vi forventer arrangementet vil blive afholdt lørdag den 25.april 2020 kl. 14.30.
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Vi vil også gerne have fat i de unge, så vi undersøger muligheden for afholdelse af et eGaming arrangement. Dato er ikke fastlagt.
ØKONOMI:
Vi er desværre under 50 medlemmer. Det giver en begrænsning i hvilke arrangementer, vi kan afholde. Kassebeholdningen er på ca. 20.000 kr. Så en stor
opfordring til dig om at søge flere til at melde sig ind. Det kan ske således:
Alle interesserede er velkomne til at støtte foreningen ved at blive medlem af
Munkebo Biblioteks Venner.
Kontingent for 1 år:
Enkeltpersoner
100,00 kr.
Husstand
150,00 kr.
Indmeldelse kan ske ved at maile til m.bib.venner@gmail.com og indbetale
beløbet på konto: reg. 5389 konto 0240034 i Arbejdernes Landsbank.
Din bankkvittering er dit medlemsbevis.
TRUSLER:
Allerede i foråret var der igen besparelser i Kerteminde Kommune, og igen var
muligheden for at lukke Munkebo Bibliotek anført i dagsordenen som en
mulighed.
Vi troede, at vi med vores underskriftsindsamling (1177 underskrifter) og efterfølgende politisk udmelding om, at der skulle fortsat være et bibliotek i hver
af de tre hovedbyer, at nedlæggelse af vort bibliotek i hvert fald for en tid var
indstillet.
Disse besparelsesinitiativer/trusler affødte, at vi sammen med de to andre biblioteksvenner afholdt et møde med Kultur- og fritidsudvalget den 12. august.
Løfter blev der ikke givet, men vi fik dog markeret vores utilfredshed.
Men nu er der nye trusler om flytning af vort bibliotek til Munkebo Forsamlingshus. Det vil vi forsøge at kæmpe voldsomt imod, da det vil være en
stor forringelse af vort biblioteks mulighed for at betjene os, som vi bliver i
dag. I er meget velkomne til allerede nu, at sende jeres mening til bestyrelsen.
Og tak til jer, der allerede har ytret jer imod en sådan flytning.
Venlig hilsen vi håber snart at se dig!
Bestyrelsen
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