Allas Barnbarn Göteborg
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Utskick till alla medlemmar November 2017
Så närmar vi oss årets slut och konstaterar, att när vi börjar nästa år 2018, så är vi fyrtiosex
Sagoläsare och Vänner i föreningen Allas Barnbarn Göteborg.
Åtta nya sagoläsare deltog i höstens introduktionscirkel fyra måndagar i rad på Guldhedens
Bibliotek och är nu på väg ut till förskolor staden runt försedda med intyg på att ha deltagit i
utbildningen och med knapp på rockslaget som visar att Du är medlem i föreningen Allas
Barnbarn Göteborg.
Bokskåpets traditionella Adventskväll äger rum den 22 november klockan 18.30. Alla Sagoläsare och Vänner är välkomna, se bifogad Inbjudan med anmälan! Vi i styrelsen vill gärna
ha Ditt namn om Du besöker Bokskåpet denna kväll.
Vid styrelsemötet i oktober beslöts att vi skall ha 2 – 4 träffar under våren. Vi möts då på
Guldhedens Bibliotek, Dr Friis Torg, mellan klockan 13.00 och 14.30 för att utbyta
erfarenheter, diskutera böcker – ta gärna med en bok Du tycker om eller inte tycker om kom låt oss få kontakt med varandra! Första Medlemsträffen bli den 15 januari 2018 och Du
behöver inte anmäla Dig. Varmt Välkommen!
Vårens introduktionscirkel startar vecka 7 och kommer likt höstens att bestå av 4 måndagar
följande på varandra; 12 februari, 19 februari, 26 februari och 5 mars, tid 13.00 – 15.00.
Under våren planerar vi också en resa till Åmål, Inbjudan till ett återbesök, efter det som
sagoläsare från Åmåls Bibliotek gjorde i våras här i Göteborg i samband med Tove Janssonutställningen. Datum ännu inne bestämd men skall meddelas så snart som möjligt.
Dags för inbetalning av Årsavgiften 100 kronor till bankgiro 572-2673 i Handelsbanken
senast den 31 januari.
Väl mött önskar vi i Styrelsen!
Marianne Andersson, Maria Dahl, Bibbi Kuhlin, Heli Henriksson Vasara, Anita GrönkvistBeyer
För mer information: Anita Grönkvist Beyer, e-post; anitagronkvistbeyer@gmail.com,
alternativt telefon 0705940064 eller Bibbi Kuhlin, e-post; bibbi.kuhlin@telia.com

