Munkebo den 14. september 2020

Kære biblioteksvenner!
Så er bibliotekarerne gået i gang med indretningen af biblioteket i det nye
lokale. Som I måske har læst i dagspressen, åbner de op for ind-og udlån
12. oktober 2020. Det er jo med en stor forsinkelse i forhold til tidsplanen,
som sagde i august, men det kunne ha' været meget værre!
Bestyrelsen og repræsentanter fra biblioteket blev på et møde, som vi i
MBV havde taget initiativ til, af Christian Barding fra kommunen orienteret om, at biblioteket ikke kunne åbne før januar 2021. Begrundelsen var,
at installationen af it-forbindelsen skulle koordineres med resten af byggeriet og der ikke var varme og vand før til januar 2021.
Vi var chokerede og gav i utvetydige vendinger udtryk for, at det var helt
uacceptabelt. Der måtte kunne findes en mulighed for at en midlertidig løsning af IT og vand og varme.
Det er så heldigvis lykkedes takket være kontakt til borgmesteren. En løsning som også bibliotekarerne er tilfredse med.
Efter en meget mørk periode med lukning af vores dejlige bibliotek og coronarestriktioner, synes vi nu det begynder at lysne, og nu ser vi fremad.
Her i efteråret tager vi hul på en ny omgang af det populære "Livestream" i kulturhusets havestue.
Alle foredrag ligger på tirsdage på flg. datoer:
6. oktober: Rejsen i rummet
27. oktober: Tang
3. november: Dybhavet -nyt fra en ukendt verden
10. november: Smagen af øl (Tilmelding nødvendig. I hører nærmere)
17. november: Tilblivelsen af det moderne menneske
24. november: Grønlands indlandsis.
Læs mere om foredragene på ofn.au.dk

Og så er det heldigvis lykkedes os at få det foredrag, som skulle ha' været
holdt i foråret, flyttet så
lørdag 17. oktober kl. 14-16 kommer forfatteren Linda
Lassen og fortæller om sin bog: " Tysklandsarbejderen
Frederiks svære valg".

Også dette arrangement foregår i kulturhuset. Vi tager selvfølgelig
hensyn til coronaen og sørger for afstand og afspritning.
Vi arbejder med planer om at lave " Samtale-café”, hvor vi vil få folk
til at holde et oplæg om spændende ting, som café-deltagere og oplægsholder skal samtale om. Mere om det senere.
Vi håber også at kunne få arrangeret en særskilt åbningsreception for
biblioteket.
På hjerteligt gensyn
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