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Jegenstorf, den 10. maj 2016  Ang.: Læsekreds 2016/17  Den sidste læsekreds udløb i januar. Såfremt der skulle være interesse, vil vi oprette en eller flere nye kredse i løbet af efteråret 2016 og fremsender hermed en liste over bøger, som vi kunne tænke os at medtage i den næste læserunde.  Forhåbentligt interesserer de udvalgte titler også denne gang; men vi er iøvrigt lydhøre over for forslag til bøger, man gerne ser optaget på listen.  Gamle som nye læsekredsmedlemmer kan tilmelde sig ved indbetaling af  
 CHF 100,- på PostFinance konto nr.  

 30-29090-3  (IBAN CH97 0900 0000 3002 9090 3) 
 inden den 

 15. juli 2016. 
 Venligst opgiv telefonnr. og/eller e-mail adresse ved indbetalingen samt naturligvis postadres-sen. Der stiles efter en udsendelse af bøgerne i november 2016.  I lighed med tidligere gør vi opmærksom på, at der kan ske ændringer i den opstillede liste, så-fremt omstændighederne skulle gøre det nødvendigt, f.eks. kredsens medlemstal, eller bøgerne er blevet udsolgte i mellemtiden. Som nævnt er vi også indstillet på at imødekomme medlem-mernes evt. ønsker mht. titler, vi ikke har taget med.  Prisen for deltagelse i læsekredsen er uændret, men skulle det blive nødvendigt, vil vil tillade os at bede om en ekstra indbetaling på et senere tidspunkt til dækning af et evt. underskud.    En gnidningsfri afvikling og funktion af læsekredsen(e) er af afgørende betydning for en tilfreds-stillende gennemførelse, hvorfor man i hele forløbet bør være indstillet på at være et funktionelt led i kæden og overholde det fastsatte tidsskema for videresendelse.   Det vil fortsat ikke være et krav, at man er medlem af Kolonien, selv om bestyrelsen naturligvis gerne ser så mange nye medlemmer som muligt. I den forbindelse gøres opmærksom på foreningens øvrige aktiviteter vedr. informations- og kulturformidlingen mellem Danmark og Schweiz, f.eks. KoloniAvisen og KolonNyt.         Med venlig hilsen        Holger Bak Andersen    Ingelise Geissbühler  


