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VELKOMMEN PÅ BIBLIOTEKET

Kære Gæst

Det kan være svært her i sommervarmen at 
skulle tænke på efterår: mørke, kulde, korte 
dage og så videre, men heldigvis er der også 
lyspunkter!

En del af disse lyspunkter finder du i dette 
program, hvor mine dygtige og kreative 
medarbejdere har lagt hjernerne godt og grundigt i blød for at finde 
noget, der gerne skulle tiltale lige netop dig.

Som sædvanligt har de tænkt på alle målgrupper, så der er både noget til børn 
og noget til voksne.

Bredden er der i hvert fald fra barselscaféer til testpilot af F-35, fra 
klassikere som H.C. Andersen og møde med Suzanne Brøgger til helt nye lyri-
kere som Theis Ørntoft, hvor vi prøver noget helt nyt: friluftslyrik.

Du kan både yde og nyde: komme til foredrag eller deltage i en af de 
mange spændende workshops, og du kan blive klædt på IT-mæssigt på 
mange niveauer.

Og så skal vi da heller ikke glemme Trekantsområdets Festuge, hvor 
Haderslev igen har lagt sig i selen for at skrue et flot, spændende og 
attraktivt program sammen.

God fornøjelse!



PRAKTISKE INFORMATIONER

BØRN - SIDE 19-31

IT OG UNDERVISNING - SIDE 16-18

VOKSNE - SIDE 6-15

INDHOLD

Tilmelding til arrangementer foregår via Haderslev Bibliotekernes hjemmeside   
www.haderslevbibliotekerne.dk eller på bibliotekerne.

Når du er tilmeldt et arrangement, er tilmeldingen bindende.

Vi har endnu ingen dankortterminal ved vores arrangementer, men vi tager 
imod betaling af entré og bøger via MobilePay samt kontanter. Drikkevarer 
betales med kontanter.

Der tages forbehold for ændringer i forhold til vores arrangementer. Husk 
derfor, at du altid kan holde dig opdateret på vores arrangementer og 
eventuelle ændringer via vores hjemmeside samt vores Facebook-side.

Vær opmærksom på eventuelle aldersgrænser på vores børnearrangementer, 
samt om det kun er børnene, der skal købes billetter til eller også voksne. 
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BOGSALG
HADERSLEV BIBLIOTEK

Fra fredag den 28. september kl. 10 afholdes der 
bogsalg på Haderslev Bibliotek. 

GRAM BIBLIOTEK
Hold øje med bibliotekets hjemmeside samt på Facebook for 

dato for det næste bogsalg.

VOJENS BIBLIOTEK
Høttelørdag den 25. august, kl. 10-13 afholdes der udendørs 

bogsalg. Bogsalget vil være placeret  på hjørnet mellem 
legepladsen og Kvickly. I tilfælde af regn flyttes bogsalget 

indenfor i Sundhedscentrets forhal.
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Glæd dig til festugen i Haderslev!

Fredag den 24. august til søndag den 2. september går det atter løs. Igen i år 
kommer det til at summe af aktiviteter, når vi slipper kulturen og kreativiteten løs 
i Hadeslev Kommune.

Temaet for dette års festuge er ”Se mig” - og vi starter med et brag af en 
parade fra Gravene til Rutebilstationen og ind på den nye super cykelsti. 
Undervejs vil der være streetmusik, gøgleri, kridt til at male med, flag, 
balloner og meget andet sjovt. Paraden ender ved Streetdome, hvorefter 
jazzorkestret Jordan Drive spiller fra kl. 18.30-02.00.

På programmet for dette års festuge er bl.a. også et internationalt 
gadeteater, dødsræs på Streetdome, virtual reality ved Winds Bogtrykkeri og 
en lang perlerække af fede jazzkoncerter. Haderslev Bibliotekerne tager 
naturligvis del i festlighederne, og har bl.a. inviteret en af tidens hotteste lyrikere 
til byen til en omgang lyrik i det fri.

Festugen sluttes i Haderslev med et stort afslutningsarrangement ved 
Streetdome, hvor der vil være Beach Volley og Scootmekka. Der vil være 
mulighed for at købe brunch og drikkevarer til de sultne og tørstige.

Læs mere om festugen på trekantfest.dk og se, hvad der sker rundt omkring i 
trekantsområdet af spændende ting. Vi garanterer, at der er noget for enhver 
smag, og at arrangementerne er værd at køre lidt efter!

Kom frisk og vær med til at gøre festugen til et brag af en fest!



LYRIKOPLÆSNING

LYRIK I DET FRI
ONSDAG DEN 29. AUGUST KL. 19
TRAPPERNE FORAN STREETDOME - GRATIS ENTRÉ
TILMELDING IKKE NØDVENDIG 

DANMARKS BIBLIOTEKSUGE

ER DIT MODERSMÅL OKAY?
MANDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 19
LOKALE 2 -KULTURHUSET BISPEN  - GRATIS ENTRÉ
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Foredrag ved formanden for Den Danske Sprogkreds Lise 
Bostrup.

Foredraget lægger op til debat om centrale emner som 
engelsk indflydelse på dagens danske sprog, nye 
tendenser, ny kreativitet, dansk sprogpolitik - eller 
fravær af samme og erfaringer fra andre lande.

Foredragsholderen er forfatter til en række bøger om 
dansk sprog herunder lærebøger og ordbøger.

Theis Ørntoft har på få år markeret sig som en af 
Danmarks mest originale og interessante forfattere. 

Han er uddannet fra Forfatterskolen i 2009 og 
debuterede samme år med digtsamlingen 
”Yeahsuiten”, som han modtog Danmarks største 
debutantpris for. Fem år senere udkom ”Digte 2014”, 
der er blevet beskrevet som et hovedværk i nyere 
dansk litteratur. Digtsamlingen kredser om emner som 
planetarisk mutation, samfundenes 
sammenbrud og den antropocæne tidsalder og 
indbragte ham den fornemme Michael Strunge-pris. I 2018 udkom hans første 
roman ”Solar”, en dystopisk generationsroman om digteren Theis, der bevæger 
sig igennem et moderne Danmark, der har mistet sin kant og sjæl.

Mød Theis Ørntoft og hør ham læse op fra sine 
bøger og fortælle om sit forfatterskab.   

Arrangementet er en del af:
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DANMARKS BIBLIOTEKSUGE

H.C. ANDERSEN I BISKOPPENS ORDSTRØM
TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19
VOKSENUDLÅNET 2. SAL - HADERSLEV BIBLIOTEK- GRATIS ENTRÉ
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Biskop Marianne Christiansen fylder os med ord 
og viden om H.C. Andersen.

Selvom den folkekære forfatter H.C. Andersen 
er over 200 år gammel, lever hans ord stadig 
og tryllebinder folk. Alle kender H.C. Andersens 
eventyr og historier, der handler om 
mennesket og dets liv og vilkår. Alle livets 
facetter og mennesketyper er repræsenteret i 
hans fortællinger, ligesom døden også er en 
naturlig del af livet. Hvad er det han kan, som 
gør, at ordene stadig giver mening for børn og voksne i hele verden?
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INFO-AFTEN

KOM MED I EN LÆSEKREDS
TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19
4. SAL - HADERSLEV BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Elsker du at læse, og kunne du tænke dig at tale med andre om de bøger, du 
læser? Så er en læsekreds måske noget for dig.

Vi indbyder til en aften, hvor du har mulighed for at møde andre, der er
interesserede i at danne en læsekreds. Vi mødes i Bispens Arkade, hvorefter vi 
fortsætter op på 4. sal. 

Bibliotekarerne fortæller om, hvordan man organiserer en læsekreds, og 
hvordan biblioteket kan hjælpe med bestilling af bøger.

Der vil være tid til snak og til at danne læsekredse, og bibliotekarerne 
kommer med tips til gode læsekredstitler. 

Vi byder på kaffe/te og kage.



KREATIV AFTEN

PATCHWORK 
TORSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19-21
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTER VOJENS - ENTRÉ 50 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Vojens Bibliotek inviterer til en spændende 
aften om patchwork, hvor du kan møde en 
dygtig specialist og blive inspireret.

Vi har allieret os med Gitte Andreasen fra    
Gittea-patchwork. Hun fortæller om patchwork 
og viser forskellige modeller, og hvordan man 
kan lykkes med at sy fine tæpper og andre    
projekter, der bestemt ikke tager lang tid. 

Det, at man skal bruge flere år på at sy et tæppe, ”det gælder ikke længere”. 
Mange flotte tæpper kan blive til på - ja, på en weekend. Patchwork er en 
fantastisk leg med farver og stoffer, der bare gør en glad. 
Så mød op til en hyggelig aften i biblioteket, hvor Gitte også vil fortælle om sin 
butik og al den undervisning, der foregår omkring patchwork i dag. 

FORFATTERAFTEN

SUZANNE BRØGGER 
TORSDAG DEN 4. OKTOBER KL. 19-21
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 75 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Kom og oplev en af Danmarks allerstørste forfattere og 
frontkæmper for kærlighed og erotik - Suzanne Brøgger. 

Suzanne Brøgger, forfatter til værker som ”Tone” og 
”Jadekatten”, gæster Haderslev Bibliotek til en samtale 
med Ivy Möller-Christensen - professor i dansk Litteratur, 
om kvindelighed, kærlighed og et omfattende og 
spændende forfatterskab.

Arrangører: Haderslev Bibliotekerne & Ord fra Nord
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Oberstløjnant Casper Børge Nielsen (PEL) fra Flyvevåbenet har fløjet 
jagerfly i over 25 år, og er blevet kåret som en af verdens bedste testpiloter. 

Danmark har valgt F-35 Joint Strike Fighter som afløser for flyvevåbnets F-16 
kampfly og i forbindelse med F-35 flyets udviklingsfase har han fra start til slut, 
som den eneste ikke-amerikanske testpilot, deltaget i testflyvningen. 

PEL vil fortælle om sine oplevelser som testpilot og om testflyvningerne med 
F-35 i Californien og give indsigt i F-35 flyets grundlæggende egenskaber. 
Der vil også være rig lejlighed til at spørge ind til alle forhold vedrørende F-35 
projektet.

FOREDRAG

TESTFLYVNING MED F-35 JOINT STRIKE 
FIGHTER - EN ERFAREN PILOT FORTÆLLER 
ONSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 19-21
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTER VOJENS - ENTRÉ 50 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK



FORFATTERAFTEN

ANNA GRUE - ITALIENSVEJ   
ONSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 19-21 
GRAM BIBLIOTEK - STADIONVEJ 15 - ENTRÉ 75 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Anna Grue, forfatter bag krimierne om den skaldede detektiv og reklamemand 
Dan Sommerdahl, besøger Gram Bibliotek, hvor hun vil fortælle om arbejdet 
med romanen ”Italiensvej”. Kærlighedsromanen foregår på Amager i 
slutningen af 50’erne, hvor man følger kvinderne Vittoria Contini og Conny 
Mortensen.  

Anna Grue har en lang karriere som chefredaktør i magasinpressen bag sig, 
men har i de seneste år fokuseret på at skrive en række romaner og noveller. 
Mest populære er dog hendes krimier. Anna Grue er også kendt for sin 
medvirken i Smagsdommerne på DR2. Seneste roman fra forfatteren er 
fortsættelsen til ”Italiensvej” ”De voksnes rækker”.

Aftenen i Anna Grues selskab vil også byde på en masse stemningsbilleder, 
reklamefotos og anekdoter. 
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BOGFORUM 2018

BUSTUR TIL BOGFORUM 
LØRDAG DEN 27. OKTOBER KL. 07- CA. 20 
ENTRÉ 350 KR (250 KR FOR MEDLEMMER AF PERSONALEFORENINGEN)
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

SPIL DANSK-UGE 

SAX`N BONE PÅ HADERSLEV BIBLIOTEK 
ONSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 13.30-14.30
VOKSENUDLÅNET 1.SAL - HADERSLEV BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ 
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

De to musikere, Hanne Rømer og 
Marion W. Svanberg, underholder med 
et musikalsk dansk program, hvor 
repertoiret spænder over gamle 
folkemelodier, pop, jazz og klassisk 
musik. Vi skal høre musik af bl.a. Carl 
Nielsen, Leo Mathisen, Niels Henning 
Ørsted Petersen og Kim Larsen. 

Marion Svanberg er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium med 
trombonen som hovedinstrument og en kærlighed for klassisk musik. Hanne 
Rømer er til jazz og uddannet komponist, arrangør og orkesterleder fra Dick 
Grove School of Music i L.A. Sammenspillet bærer præg af to modsætninger, 
der mødes og får sød, sjov og bevægende musik til at opstå. 

Igen i år kører vi til bogmessen i Bella 
Centret i København, hvor der er mulighed for 
at møde danske og udenlandske forfattere. 

På Bogforum kommer man helt tæt på forfatterne, hører dem fortælle om deres 
bøger og får mulighed for en lille snak og en autograf - og de 
mange stande fra boghandlere og forlag frister med gode tilbud. Det endelige 
program for årets bogmesse bliver offentliggjort på Bogforums hjemmeside 
www.bogforum.dk og deres Facebook-side.

Der er afgang kl. 7 fra Haderslev Bibliotek, Bispebroen 3, og vi er retur ved 
biblioteket ca. kl 20. Undervejs holder vi pause ved Nyborg. Billetprisen 
inkluderer bus tur/retur, rundstykker, kaffe/te på turen og indgangsbilletten.



FORFATTERAFTEN

KIM LEINE 
TORSDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 19
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 75 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Den populære og meget læste forfatter Kim Leine vil fortælle om sit 
forfatterskab og om sin seneste roman ”Rød mand - sort mand”, der 
kommer i forlængelse af den prisbelønnede roman ”Profeterne i 
Evighedsfjorden”, som Leine fik Nordisk Råds Litteraturpris for i 2013.

I den første roman fulgte man præsten Morten Falck, der i 1780´erne drog til 
Grønland for at missionere, mens ”Rød mand - sort mand” beskriver
kolonialiseringen af Grønland i begyndelsen af 1700-tallet - en roman om 
guvernører og præster, sult og vellevned.

Kim Leine er født i Norge, men flyttede senere til Danmark, hvor han 
uddannede sig til sygeplejerske. Han har boet i Grønland - der også er 
omdrejningspunkt for flere af hans romaner.  
Leine debuterede i 2007 med ”Kalak” - en erindringsroman om incest, 
stofmisbrug og kærligheden til Grønland.
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MUSIK 

HEDE HULE HOT  
MANDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 19-21
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 75 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

I foråret 2017 begejstrede 
Aarhusorkesteret Hede Hule Hot et 
stort publikum i Vojens Kultur- og 
Musikhus.

Nu er der mulighed for et glædeligt 
gensyn og genhør i Haderslev, hvor Haderslev Bibliotekerne indbyder til en 
glad aften på Månen. Musikerne i det velspillende band har alle en bred 
erfaring fra både danske og internationale sammenhænge, og de spiller 
veloplagt både revysange, swingnumre og filmmelodier fra tiden før- og under 
besættelsen.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl og vand.

NORDISK LITTERATURSUGE 

SKUMRINGSTIME  
MANDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 19-20.30
GRAM BIBLIOTEK - STADIONVEJ 15 - GRATIS ENTRÉ 
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

Mød op til en hyggelig aften, når vi slukker 
lyset og læser op i stearinlysets skær. I år 
er det fælles temaet ”Helte i Norden”. Der 
læses op af ”Islandske konger” af Einar Már 
Guðmundsson.

Foreningen Norden og Haderslev 
Bibliotekerne er vært ved kaffe og kage. 
Arrangører: Gram Bibliotek & Foreningen Norden 



NORDISK LITTERATURUGE

HØJTLÆSNING OG HYGGELIGT SAMVÆR
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 19-21
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTER VOJENS - GRATIS ENTRÉ 
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

Kom til en hyggelig aften i stearinlysets skær 
og hør den rutinerede oplæser, tidligere 
overbibliotekar for Tønder Bibliotek, Karl Posselt, 
læse op fra den islandske forfatter Einar Már 
Guðmundsson bog ”Islandske konger”. Einar 
Már anses som en af Islands fornemste forfattere 
og modtog i 1995 Nordisk Råds Litteraturpris for 
romanen ”Universets engel”.

Foreningen Norden og Haderslev Bibliotekerne er 
vært ved en kop kaffe og en højskolesang.

FOREDRAG

MAD SOM MEDICIN
MANDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 19-21
GRAM BIBLIOTEK - STADIONVEJ 15 - ENTRÉ 50 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Kost er en vigtig medspiller i et aktivt og 
godt liv. Bestemte fødevarer beskytter mod 
sygdomme, mens andre gør det modsatte. 

Kostvejleder Charlotte Sørensen gør dig 
klogere på den inflammation, som vores 
levevis(stress, manglende søvn og forkert 
kost) efterlader i kroppen. Den rigtige kost 
kan, udover at forebygge livstilssygdomme, 
være med til at dæmpe eventuelle inflammationer, allegier, få dig til at præstere 
og huske bedre og se yngre ud. Du vil ganske enkelt blive sund og glad. Både 
indvendig og udvendig. Det er ikke svært at spise antiinflammatorisk, maden er 
både farverig og smagfuld, og vi serverer smagsprøver efter foredraget.
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BOGCAFÉ

ÅRETS BEDSTE BØGER
MANDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 16-17.30
VOKSENUDLÅNET 1. SAL - HADERSLEV BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ 
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

Er du til krimier, politiske biografier, tunge 
murstensromaner, smalle digtsamlinger eller 
debatskabende fagbøger? 

Uanset hvad, vil du kunne finde inspiration, 
når vi inviterer til hyggelig og uformel 
bogcafé. Bibliotekarerne har læst og læst hele 
året, og er klar til at øse ud af deres litterære 
oplevelser. Du behøver blot at sætte dig til rette, 
nyde en kop kaffe og lade dig inspirere til vinterens læsning. 
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ER DU GOD TIL ORD?
MANDAG DEN 27. AUGUST - ONSDAG DEN 29. AUGUST 
UNGDOMSHJØRNET 1. SAL - HADERSLEV BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ 
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

Biblioteket deltager i både Trekantområdets 
Festuge - ugerne 34 og 35 - og i Danmarks 
Bibliotekers kampagneuge - uge 37 med 
temaet ”Ord”-, så vi slår to fluer med et smæk.

Mandag-onsdag i uge 35 har vi lånt en hel 
stabel Supersize Scrabble-klodser, som vi 
lægger i Ungdomshjørnet på 1. sal. Læg det 
længste ord med brikkerne og vind 2 billetter til 
bibliotekets bustur til Bogforum 2018 den 27. oktober 2018.

Tag et foto af dit ord og send det sammen med dit navn,mailadresse og tlf.nr. til 
biblioteket på mail: jehr@haderslev.dk.

Vinderen trækker vi lige efter onsdag i uge 35.
Præmien har en værdi af 700 kr. 

Arrangementet er en del af:



I samarbejde med Ældre Sagen tilbyder Haderslev Bibliotek IT-hjælp.

Du kan medbringe din bærbare PC eller bruge bibliotekets PC’ere.

Du kan bl.a. få hjælp til:
• Opsætning og anvendelse af Internet Explorer
• Opsætning og anvendelse af e-mail
• Oprettelse af NemID
•Hjælp til hvordan du kommer i kontakt med offentlige myndigheder via  
   Internettet -f.eks. SKAT (selvangivelse), kommunen (f.eks. kommunale 
   blanketter) m.m.
• Tilslutning af eksterne enheder f.eks. USB, kamera, ekstern harddisk o.lign.
• Anden IT-hjælp

IT-CAFÉ
HVER FREDAG KL. 9-12 (ÆNDRINGER VED FERIER OG HØJTIDER)
IT-LOKALET 3. SAL - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ 
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

Ord fra Nord afholdes i et samarbejde mellem Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig i Flensborg, Aabenraa Bibliotekerne, Haderslev Bibliotekerne, 
Sønderborg Bibliotek og Stadtbibliothek Flensburg. 

Til litteraturfesten i det dansk-tyske grænseland kan du i år møde svenske Mari 
Jungstedt, norske Erik Fosnes Hansen samt de tre danske forfattere Suzanne 
Brøgger, Leonora Christina Skov og Anna Grue.

Litteraturfesten er støttet af Rislum Fonden.
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KURSUS

HJÆLP, MIT BARN KAN KODE
ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 19-21
IT-LOKALET - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Trænger du til at blive klædt bedre på 
eller bare få stillet din nysgerrighed, når det 
kommer til Micro:bit-controlleren? 
Så kom og vær med, når vi giver en 
introduktion til Micro:bit-controlleren, som alle 
4. klasser får udleveret.

KURSUS

DIT DIGITALE BIBLIOTEK
MANDAG DEN 22. OKTOBER KL. 10-11 CA. 
ONSDAG DEN 24 OKTOBER KL. 16-17 CA. 
IT-LOKALET - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Tag med på en rundtur, hvor vi giver et overblik over 
de mange digitale tilbud, du som bruger af Haderslev 
Bibliotekerne og borger i Haderslev Kommune har 
adgang til. 
Der er noget for enhver - lige fra e-bøger, lydbøger, 
film, digitale aviser og magasiner m.m. 

Her finder du små kurser om hverdages-IT. Med kurserne kan du lære at 
udnytte services, som stilles til rådighed på internettet.



KURSUS

DIGITALE FOTOS
ONSDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 10-12
IT-LOKALET - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Store dele af vores historie ligger i dag på 
computeren i form af digitale billeder.

På dette kursus lærer du, hvordan du kan 
opbevare disse billeder i skyen med 
primært fokus på Google Fotos. 

Derudover får du tips og tricks til, hvordan 
du bedst kan organisere dine billeder 
lokalt på din pc, nu da f.eks. Picasa er lukket. 

Forudsætning for deltagelse: Primært fokus er windows og programmer dertil. 

De IT-kriminelle er blevet bedre, - og vi har 
fået bedre enheder med internet, 
usikre apps og forvirrende online-services. 
Så hvordan kan du forsøge at sikre dig? 

Det kan du blive klogere på med dette 
kursus, hvor vi fokuserer på, hvordan du 
konkret kan sikre dig bedst muligt på både 
pc, tablet og mobil. 

Forudsætning for deltagelse: Ingen

KURSUS

NETSIKKERHED
ONSDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 15-17
IT-LOKALET - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK
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DET’ FOR BØRN BØ
RN



BARSELSCAFÉ

PAS GODT PÅ MOR
GRAM BIBLIOTEK
TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 10-12

VOJENS BIBLIOTEK
ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 10-12

LOKALE 11+12 - KULTURHUSET BISPEN KL. 10-12
FREDAG DEN 14. SEPTEMBER

ENTRÉ 50 KR 
KØB BILLET TIL DELTAGENDE VOKSEN PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

BARSELSCAFÉ

MUSIKALSK LEGESTUE FOR BABYER 0-1 ÅR 
MANDAG DEN  20. AUGUST KL. 9-9.45
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL BILLET TIL DELTAGENDE VOKSEN PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

     ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆  

Vi synger, leger og spiller på rytmeinstrumenter, mens barnet nyder 
musikken og samværet med mor eller far. 
Vi forsøger at stimulere barnets sanser og hermed også dets evne til 
at lytte og være opmærksom. Børn og forældre vil få positive 
musikoplevelser og opdage den naturlige glæde ved musik.

Undervisning ved en musikpædagog fra Musikskolen.

Arrangører: Haderslev Bibliotekerne & Haderslev Musikskole

Det kan være hårdt at blive/være mor, og når fokus er 
på baby, er det nemt at glemme sig selv. Hvordan får 
man mere flow i livet? Hvordan holder man på energien, 
og hvorfor er det så vigtigt at elske sig selv og ikke tage 
udgangspunkt i andre? Det vil Anja K. Bertram fra Hjerte 
Power fortælle lidt om, og vise en masse gode akupressur- 
og zoneterapipunkter til både mor og baby.
  

Anja, der selv er mor til Victor på 2 år, er uddannet 
holistisk energiterapeut hos Katrine Birk og massør.  Hun åbnede Hjerte Power 
1. juni, hvor hun bl.a. afholder workshops og behandlinger. Hun brænder for 
at støtte kvinder i at passe på dem selv og følge deres hjerter. ”Det er okay at 
syntes, det er svært. Du er perfekt, som du er!” 
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BARSELSCAFÉ

STYRK DIT UNDERLIV
VED GYNOBS FYSIOTERAPEUT METTE KJÆR LARSEN

TIRSDAG DEN 23 OKTOBER KL. 9.30-11.30
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 75 KR. 
KØB BILLET TIL DELTAGENDE VOKSEN PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

BARSELSCAFÉ

SLYNGEWORKSHOP
VOJENS BIBLIOTEK
ONSDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 9.30-12.30

MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN 
FREDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 9.30-12.30

ENTRÉ 75 KR. 
KØB BILLET TIL DELTAGENDE VOKSEN PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

     ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆ BARSELSCAFE ◆  

Til barselscaféen vil du blive klogere på emner som delte 
mavemuskler, rygsmerter, tyngdefornemmelse og 
inkontinens. Mette vil gennemgå, hvorfor træningen efter 
en graviditet og fødsel er en GENoptræning og det 
vigtige i at være kritisk, når du skal igang med at træne 
kroppen op igen. 

Efter ca. 45 min. oplæg er der mulighed for at afprøve 
træningsøvelser, som er gode for nybagte mødre. Du vil lære at teste dig selv 
for delte mavemuskler og booste din bækkenbund ved hjælp af dit åndedræt. 
Det er øvelser, du kan træne derhjemme på stuegulvet.
Medbring selv en træningsmåtte 

Lær hvordan du bruger din vikle, ringslynge eller 
bæresele, så du kan få dine hænder fri, men 
samtidig tilgodese dit barns behov for nærvær 
og tryghed. 

Der vil være fokus på sikkerhed og ergonomi, 
når vi til workshoppen i Vojens prøver kræfter 
med hoftebæring og ringslynger, og i Haderslev 
kaster os ud i rygbæring. 
Medbring gerne dit eget bæreredskab.



Vi spiller, danser, lytter, trommer, rasler og 
tryller med en musikpædagog fra Musikskolen.

Til dette arrangement er det kun børnene, der 
skal bestilles billet til.

Arrangører: Haderslev Bibliotekerne & Haderslev Musikskole

FOR 1-3 ÅR

MUSIKALSK LEGESTUE
VOJENS BIBLIOTEK
ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 9.00 - 9.45
ONSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 9.00 - 9.45

MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN
MANDAG DEN 24 SEPTEMBER KL. 9 - 9.45
MANDAG DEN 8. OKTOBER KL. 9 - 9.45
LØRDAG DEN 17 NOVEMBER KL. 9 - 9.45

GRATIS ENTRÉ - BEGRÆNSET ANTAL 
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

FOR MINDRE BØRN

OPLÆSNING PÅ GRAM BIBLIOTEK
OPLÆSNING FOR DE 3-4 ÅRIGE
TORSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 9 - 9.30
TORSDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 9 - 9.30

OPLÆSNING FOR DE 4-5 ÅRIGE
TORSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 10 - 10.30
TORSDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 10 - 10.30

GRATIS ENTRÉ - BEGRÆNSET ANTAL
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Vi læser en god historie, og I kan lege 
og hygge på biblioteket.

Til dette arrangement skal der kun 
bestilles billet til de deltagene børn.
 



På scenen hænger 20 forskellige hatte. Børn 
inviteres op, hvor de får lov til at vælge hver 
sin hat, og forestillingen kan begynde. Med 
hjælp fra publikum og børnene opstår den 
ene vanvittige historie efter den anden, når 
historiefortælleren improviserer sjove tekster 
med udgangspunkt i børnenes roller. 

Oplev drager, trolde, spøgelser, tyve, 
mariehøns, edderkopper, løver, soldater, 
politibetjente, rockere, krokodiller, rummænd, landmænd, fine damer og mange 
flere, når Honningbanden sætter gang i løjerne. 

Arrangører: Haderslev Bibliotekerne & Gram Fritidscenter
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FOR 8-14-ÅR

HATTETEATER 
SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 14.30-15.15
GRAM BIBLIOTEK - STADIONVEJ 15 - GRATIS ENTRÉ
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

En turnering med skrammelrobotter. 
Lyder det sjovt og spændende og som noget 
for dig? Så kom og vær med!

Byg din egen fuldstændigt uduelige robot og 
konkurrer med de andre om at have mest 
Heboconisme og vær med i kampen om at 
vinde sumotuneringen. 

Se og læs mere om hebocon-robotter og turneringen på hebocon.dk.
Til dette arrangement skal der bestilles billet til både børn og voksne.

FOR 8-14-ÅR

HEBOCON-ROBOTTER
LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 10-13
LOKALE 11+12 - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Arrangementet er en del af:



FOR 1-3 ÅR

SANSECIRKUS - MIT VEJR 
TIRSDAG DEN 11 SEPTEMBER KL. 9.30-10.15
GRAM BIBLIOTEK - STADIONVEJ 15 - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Vi skal se på forskellig slags vejr - solskin, blæst, 
regn, torden og stille sne - mens vi bruger alle vores 
sanser. 

Mia vil tegne, og vi skal synge, lytte, føle, lugte, 
smage og have vind i håret. 

Til dette arrangement skal der kun bestilles billet til 
børnene.

FOR BØRN FRA 10 ÅR

RAKETWORKSHOP 
LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 10-13
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Kom og vær med til at bygge din helt egen 
trykluftsdrevne raket. Der vil være præmier for 
længste skud og bedste stil. 

Til dette arrangement skal der bestilles billet til både 
børn og voksne.

VIDSTE DU? 
At børnebiblioteket har en samling af brætspil, som du må benytte, 
mens du er på biblioteket? Du skal blot spørge efter dem.
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FOR BØRN FRA 7 ÅR 

HALLOWEEN-FORTÆLLINGER 
MANDAG DEN 15. OKTOBER KL. 11-12
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 20 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Mystiske og uhyggelige fortællinger. 
Levende lys blafrer, og mørket sænker sig udenfor. 
Tør du komme med på en rejse gennem tid og rum? 
Døren knirker.....

Du må godt holde lidt i hånden, når 
historiefortæller Steiner fortæller, så dit indre 
filmlærred og historiens billeder 
folder sig ud. Du rives med, gyser og 
undres og rækkes ind i et univers, 
hvor du glemmer tid, sted og virkelig er med i 
historien. Med stor indlevelse og sans for at 
fornemme tilhørerne, forfører Steiner med sin 
levende fortællestil. 

Til dette arrangement skal der købes billet til 
både børn og voksne.

                              EFTERÅRSFERIE      



FOR 8-13 ÅR 

TEGNEWORKSHOP - LÆR AT TEGNE DYR 
MANDAG DEN 15. OKTOBER KL. 13-15
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTER VOJENS - GRATIS ENTRÉ  
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Kom på biblioteket i efterårsferien og lær at 
tegne dyr.

Vi skal tegne dyr og få gode tips og tricks til, 
hvordan man hurtigt får styr på linjerne og 
formerne i forskellige dyr. Vi vil arbejde med 
forskellige udtryk som blyant, tusch, kridt og kul. 
Hvis man har et dyr, man særligt gerne vil 
tegne, må man meget gerne medbringe et 
billede af det.
Underviser: Kulturagent og Billedskolelærer Mia 
Christina Broe Jakobsen.

Til dette arrangement skal der kun bestilles billet til børnene. 

FOR BØRN FRA 7 ÅR 

SUNDERE BURGERE 
MANDAG DEN 15. OKTOBER KL. 10-13
KØKKENET - SUNDHEDSCENTER VOJENS - GRATIS ENTRÉ  
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Kom på biblioteket i efterårsferien og lav 
lækre sunde burgere. Biblioteket i Vojens har 
slået sig sammen med Den Grønne Café og 
står klar til at hjælpe med at lave lækre sunde 
burgere. 

Til dette arrangement skal der kun købes 
billet til de deltagende børn, ligesom det kun vil 
være de deltagende børn, der laves burgere til. 

EFTERÅRSFERIE
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Gemmer der sig en kreativ spire i din mave? 

Så kom forbi og lav din egen rulling. Det 
kan være alt fra små mennesker og dyr til....
ja kun fantasien sætter grænser. Vi sørger 
for materialerne, og du må jo selvfølgelig 
tage rullingen med hjem, så den kan vises 
frem. Kom gerne i selskab med en voksen, 
som gerne må give en hjælpende hånd med. 

Til dette arrangement skal der kun købes billet til de deltagende børn.

FOR BØRN FRA 7 ÅR 

RULLINGER 
GLAS OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN
TIRSDAG DEN 16. OKTOBER KL. 10-13

VOJENS BIBLIOTEK, SUNDHEDSCENTER VOJENS
TORSDAG DEN 18. OKTOBER KL. 10-13

ENTRÉ 30 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

FOR 6-12 ÅR I SELSKAB MED EN VOKSEN

FRÆKKE MONSTRE OG SØDE BAMSER 
ONSDAG DEN 17. OKTOBER KL. 10-14
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 30 KR  
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Kom og lav dit eget tøjdyr.

Tag din mor eller far eller bedsteforældre ved 
hånden og kom ned og lav din egen bamse på 
Tekstilværkstedet i efterårsferien. Du bestemmer 
selv, hvad det skal være, og bamsen må du 
selvfølgelig tage med hjem. 

Til dette arrangement skal der kun købes billet 
til de deltagende børn.

Arrangører: Haderslev Bibliotekerne & Glas- og Tekstilværkstedet.

                              EFTERÅRSFERIE

EFTERÅRSFERIE



Form sjove modellervoks-figurer og lav en 
lille tegnefilm med dem, hvor du også selv 
står for at lægge lyd på.

OBS! Der SKAL medbringes en iPad eller en
iPhone, da programmet ikke virker på andre 
tablets/telefoner.

Til dette arrangement skal der kun købes 
billet til de deltagende børn.

FOR 7-14-ÅR

LAV DIN EGEN TEGNEFILM
MED DINE EGNE MODELLERVOKS-FIGURER.

TORSDAG DEN 18. OKTOBER KL. 10.00 - 14.00
LOKALE 11 + 12 - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 20 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK - BEGRÆNSET ANTAL

FOR 4-8 -ÅR

SJOV YOGA FOR BØRN
FOR BØRN FRA 6-8 ÅR
ONSDAG DEN 17. OKTOBER KL. 10 -11
LOKALE 11 + 12 - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ

FOR BØRN FRA 4-6 ÅR
TORSDAG DEN18. OKTOBER KL. 10-11
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK - BEGRÆNSET ANTAL

Kom og vær med, når en dygtig og 
erfaren yogainstruktør fra Haderslev 
Gymnastikforening kommer og viser en 
masse sjove yogaøvelser for børn. 

OBS! Til arrangementet for de 
6-8-årige bedes forældre vente udenfor 
lokalet  pga. pladsbegrænsninger.

Til dette arrangement skal der kun bestilles billet til de deltagende børn.

EFTERÅRSFERIE



FOR BØRN FRA 12 ÅR 

SCRATCH 
LØRDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 9-13
IT-LOKALET - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ  
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Har du lyst til at prøve kræfter med 
spiludvikling? Så kom og vær med, når 
vi giver en introduktion til, hvordan man 
designer og udvikler et spil i 
programeringssproget Scratch.

For at deltage kræves det, at man har et 
basalt computerkendskab.

Til dette arrangement skal både børn og voksne bestille billetter. 

FOR 4-5 ÅR 

MORGENGRY 
MANDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 9-9.45
GRAM BIBLIOTEK - STADIONVEJ 15 - GRATIS ENTRÉ  
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Vi tænder stearinlys og læser op. 

Mød op til en hyggelig morgen, når vi 
slukker lyset og læser op i stearinlysets skær. I år er 
temaet for den nordiske 
litteraturuge ”Helte i Norden”, og derfor 
læser vi selvfølgelig en historie om superhelte. 

Til dette arrangement skal der kun bestilles billet til de 
deltagende børn.
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EFTERÅRSFERIE



Igen i år dyster landets 6. klasser om titlen som landets klogeste 6. klasse, 
og selvfølgelig er Haderslev kommune med i kampen!

12 klasser fra kommunen får mulighed for at dyste 
mod hinanden her i Haderslev, og den 
vindende klasse får lov til at fortsætte til den 
regionale runde i Vejle. Her skal klassen dyste 
mod vinderene fra resten af regionens kommuner. 
Den heldige klasse, der vinder den regionale 
runde, sendes videre til finalen i Odense, som 
sendes i fjernsynet.  

FOR BØRN I 6. KLASSE

SMART PARAT SVAR
ONSDAG DEN 5. DECEMBER
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - LUKKET ARRANGEMENT
TILMELDING TIL BØRNEBIBLIOTEKET AF KLASSELÆREREN



FOR BØRN FRA 5 ÅR 

BIBLIOTEKSNISSEN MILLE LÆSER 
JULEHISTORIER
LØRDAG DEN 1. DECEMBER KL. 10.30
LØRDAG DEN 15. DECEMBER KL. 10.30
BØRNEBIBLIOTEKET - HADERSLEV BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ  
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

BØ
RN

Julen nærmer sig, og så skal der pyntes op, findes juletræ, bages julesmåkager,  
købes julegaver til familie og venner og hygges til den store guldmedalje. 

På biblioteket i Haderslev skruer vi også op for hyggen og julestemningen. Vi 
har nemlig bestukket vores biblioteksnisse Mille til at droppe drillerierne for en 
stund og i stedet læse julehistorier for børnene. 

Tag derfor din mor, far eller bedsteforældre i hånden og kom og hør en 
julehistorie og få nogle pebernødder. Vi LOVER at holde skarpt øje med Mille, 
så hun ikke putter salt eller cayennepeber i dejen til pebernødderne. 
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HADERSLEV BIBLIOTEK
BISPEBROEN 3
6100 HADERSLEV
TLF. 74 34 77 77
HADERSLEVBIB@HADERSLEV.DK

VOJENS BIBLIOTEK
SUNDHEDSCENTER VOJENS
RÅDHUSCENTRET 7
6500 VOJENS
TLF. 74 34 77 00
VOJENSBIB@HADERSLEV.DK

GRAM BIBLIOTEK
STADIONVEJ 15
6510 GRAM
TLF. 74 34 77 40
GRAMBIB@HADERSLEV.DK

PERSONALET TRÆFFES:
MANDAG-TORSDAG KL. 10-17.30
FREDAG KL. 10-16
LØRDAG KL. 10-13

PERSONALET TRÆFFES:
MANDAG KL. 10-17
ONSDAG KL. 10-17
TORSDAG KL. 10-17
LØRDAG KL. 10-13

PERSONALET TRÆFFES:
MANDAG KL. 10-17
ONSDAG KL. 10-17
FREDAG KL. 10-14

ÅBENT BIBLIOTEK
ALLE DAGE KL. 7-21


