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Kære Gæst

Så er det sidste gang, jeg selv byder 
velkommen til et arrangementshalvår, og det er 
både lidt vemodigt, men også meget glædeligt. 
Her er i hvert fald et område, hvor kvaliteten og 
kreativiteten er vokset rigtig meget.

Jeg vil endda mene, at kreaviteten har nået et 
foreløbigt klimaks med foredraget Mord og Øl(!), hvor to ølentusiaster, hvoraf 
den ene tillige er statsobducent, vil forbinde en række historiske mordsager med 
forskellige øltyper.

Der bliver også muligheder for at blive præsenteret for god litteratur – ikke 
mindst når litteraturanmelderen Liselotte Wiemer igen giver os en tour de force 
gennem årets vigtigste udgivelser. På det mere ”stille” plan er vor egen 
præsentation af 2018s vigtigste udgivelser i Vojens, hvor jeg personligt vil 
fremhæve Mathilde Walter Clarks ”Lone Star”, som man så efterfølgende kan 
høre meget mere om, når forfatteren selv gæster os.

Igen er der masser af aktiviteter for børn, hvor vore yngre brugere selv bliver 
aktiveret på mange forskellige måder fra bolchefremstilling til sansecirkus.

Slutteligt har vi for første (men sikkert ikke sidste) gang medtaget en række 
arrangementer på Bispen og fra Bispens øvrige aktører, så der er ikke andet at 
gøre, end at kaste sig ud i dette overflødigshorn!

God fornøjelse!



BØRN - SIDE 15-22

VOKSNE - SIDE 5-14

INDHOLD

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

Når du er tilmeldt et arrangement, er tilmeldingen bindende.

Ved vores arrangementer, tager vi 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 facebookside.

Vær opmærksom på eventuelle aldersgrænser på vores børnearrangementer, 
samt om det er både børn og voksne, der skal bestilles billet til. 

BISPEN - SIDE 23-40
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BOGCAFÉ

ÅRETS BEDSTE BØGER 2018
TORSDAG DEN 17. JANUAR KL. 14-15
VOJENS BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

Læn dig tilbage og glæd dig til en hyggelig 
og inspirerende eftermiddag i litteraturens 
tegn, når bibliotekarerne Per Månson og 
Thomas Ry præsenterer et skarpt udvalg af 
årets bedste læseoplevelser. 

Som altid vil du få udleveret en bogliste.
NB: Bogcaféen er delvis en gentagelse af 
bogcaféen i Haderslev i november 2018. 
Der vil dog her være tilføjelse af enkelte nye 
titler.    

BIBLIOTEKET ER FORDYBELSE
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FOREDRAG

GIRLTALK - HVORDAN FORBEDRER MAN SIT 
SELVVÆRD
- FOKUS PÅ TEENAGEPIGERS MISTRIVSEL - BRUGBARE RÅD TIL PIGER OG 
FORÆLDRE

MANDAG DEN 28. JANUAR KL. 19- CA. 21
GRAM BIBLIOTEK  - ENTRÉ 50 KR FOR UNGE & 75 KR FOR VOKSNE
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Alt for mange unge kæmper med 
negative tanker om sig selv. Er jeg 
god nok? Stærk nok? Pæn nok? Tynd 
nok? Klog nok? Fælles for 
spørgsmålene er selvværd! Men 
hvordan forbedrer man sit selvværd?

Girltalk.dk har et indgående 
kendskab til teenagepiger og deres 
hverdag og arbejder for at forbedre 
trivslen for unge piger i Danmark.

Kom og hør psykolog og direktør 
i Girltalk.dk, Anna Bjerre give et 
grundigt indblik i, hvad der sker i en 
teenagers verden. Hun giver 
brugbare råd ud fra egne erfaringer og et indgående kendskab til de 
situationer, hvor både pigerne og forældrene måske selv står og mangler 
redskaber.
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FOREDRAG

DIT DIGITALE LIV - DIN DIGITALE ARV
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 14 -16
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 25 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

I dag har vi ikke kun ét, men to liv. Det er dog 
kun det ene, der slutter af sig selv. Hvad med 
dit andet liv?

Hvad sker der med dit NemID, din 
Facebook-konto og din mail? Hvad er din 
”Digitale arv”? Hvorfor er det vigtigt at tage 
stilling? Hvad kan du selv gøre?

Det vil Ældre Sagens IT-koordinator Willi Nielsen fortælle lidt om og gøre os 
klogere på, og give gode råd til vort digitale liv, som vi måske ikke altid har helt 
styr på.
Biblioteket er vært ved en kop kaffe og småkager. 

BIBLIOTEKET 
ER TIL SAMTALER 7



Hvad er hemmeligheden bag at huske og....
HVORFOR glemmer vi?

Disse spørgsmål vil du bl.a. få svar på i Ole 
Larsens foredrag ”Fra dårlig hukommelse til 
klæbehjerne”, hvor du også vil få værdifulde 
tips til enkle husketeknikker, som du med det 
samme kan anvende.

Til dette lærerige og underholdende 
foredrag, der henvender sig til hele familien, ung som gammel, lærer du kunsten 
at huske navne, ansigter, vigtige pointer m.m.

FOREDRAG

FRA DÅRLIG HUKOMMELSE TIL KLÆBEHJERNE
ONSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 19-21
GRAM BIBLIOTEK - ENTRÉ 50 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

BOGSALG
Kom og gør et kup på et af vores bogsalg i 
Hadeslev, Vojens og Gram i løbet af foråret. 

Hold øje med vores hjemmeside, 
facebookside, instagram  og ugeavisen for 
dato og lokation for vores næste bogsalg.  



FOREDRAG

MORD OG ØL 
TORSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19-21
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 50 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Der er lagt op til en spændende aften, når Karsten Ejby og Peter Mygind Leth 
tager os med på en tur igennem en række historiske retsmedicinske sager fra 
forskellige lande og dertil en præsentation af en række forskellige øltyper som 
passer til den enkelte sag.

Karsten Ejby, lærer og tidligere formand for Danske Ølentusiaster i 
Fredericia, og Peter Mygind Leth, Professor i retsmedicin, statsobducent og 
tidligere medlem af bestyrelsen for Danske Ølentusiaster i Fredericia, vil 
belyse en række spørgsmål, som aldrig er blevet behandlet seriøst i de 
eksisterende kriminalistiske annaler: Nåede Dr. Crippen at nyde en ale, efter 
han havde begravet sin kone i kælderen, og inden han flygtede med sin 
elskerinde forklædt som en mand? Fik Tetzner tid til at drikke et 
skummende krus Kellerbier, inden han rejste til Frankrig efter at have myrdet 
en vagabond og anbragt liget i sin bil, som han antændte for at få sin egen 
livsforsikring? 
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FOREDRAG

ROBOTTER OG MENNESKER PÅ MARS? 
TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 19-21
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTER VOJENS - ENTRÉ 50 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Udforskningen af planeten Mars er mere intens end nogensinde før, og der 
er i dag 6 satelitter i kredsløb om Mars, samt en robotbil aktiv på 
overfladen af den røde planet. 

Statslige og private aktører har ambitøse planer om bemandende 
rumflyvninger både til Månen, til asteroider og til Mars. Hvor meget af 
dette er luftsteg og vindfrikadeller, og hvor meget er virkelighed?
Hvad kan vi reelt forvente at se indenfor de næste 50-100 år? Er det 
overhovedet muligt at sende mennesker til Mars og giver det nogen  
mening politisk, økonomisk eller filosofisk?

Kom og hør med, når Lektor Kjartan Kinch, der arbejder som forsker ved 
Niels Bohr Instituttet og har arbejdet med Marsforskning i 15 år giver sit bud 
på disse spørgsmål.
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FORFATTERAFTEN

MATHILDE WALTER CLARK   
TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 19 
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 50 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Dansk-amerikanske Mathilde Walter Clark har altid vidst , at hun på et 
tidspunkt ville skrive en roman om sin amerikanske far.   

Det har hun gjort nu i romanen ”Lone Star”, som udkom i 2018 og kredser om 
far-datter forholdet, om familie og tilhørsforhold og om at finde sine rødder - og 
opdage, at man har fire mindre søskende i USA!

Romanen består af to dele - erindringsbog og rejsebog, og i et engageret 
foredrag fortæller Mathilde Walter Clark om sin familie, om besøget på 
faderens fødeegn i Texas, om at overvinde enorme afstande, om erindringer og 
den heftige skriveprocess.

Mathilde Walter Clark debuterede i 2004 med romanen ”Thorsten Madsens 
ego”, og ”Lone Star” er hendes 4. roman. 
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MUSIK

LASSE OG MATHILDE   
TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 19-21  
VOJENS KULTUR- OG MUSIKHUS - ENTRÉ 75 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Haderslev Bibliotekerne har i 
samarbejde med Vojens Kultur- og 
Musikhus inviteret den kendte fynske 
folkemusikduo Lasse og Mathilde på 
besøg.

Hvad får vi så, udover violin, guitar og 
to varme stemmer? Vi kan se frem til bl.a. 
blues, poesi og lidt jazz. Tekster med 
kant og ind i mellem et par kommentarer, der forklarer ”det hele” og løser op 
med underfundig humor og skaber en varm og dejlig stemning. Et varmt gensyn 
og en koncert med musikalitet og et stænk af chili til en lige lovlig kynisk
tidsalder. 
Dørene åbnes kl. 19. Kaffe, øl og vand kan købes. 

BIBLIOTEKET ER VIDEN
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FORFATTERAFTEN

KARSTEN SKOV   
MANDAG DEN 18. MARTS KL. 19-21  
GRAM BIBLIOTEK - ENTRÉ 50 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Den sønderjyske forfatter Karsten Skov 
fortæller om sine to romaner ”Knacker” og 
”Enkeland”. 

Begge romaner foregår under 1. Verdenskrig. 
Karsten Skov beretter desuden om arbejdet 
med filmen ”I krig og kærlighed”, der er 
baseret på hans roman ”Knacker”. 

Filmen havde premiere i de danske biografer 
den 1. oktober 2018.

KUNSTFOREDRAG 

CHAGALLS BILLEDUNIVERS 
TORSDAG DEN 21. MARTS KL. 18.30-20.30
VOJENS BIBLIOTEK - ENTRÉ 50 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Tag med i Chagalls eventyrlige liv og 
bliv inspireret til dit eget!

Den lokale billedkunstner Annie 
Glistrup tager os med på en meget
spændende rejse gennem maleren 
Marc Chagalls liv og fantastiske 
billedunivers. Gennem powerpoints og 
fortællinger skal vi høre om den russiske maler, som var én af det 
20. århundredes mest kendte og elskede kunstnere.

Mød op til en hyggelig aften, hvor biblioteket er vært ved en kop kaffe.



FOREDRAG

HVAD SKAL VI LÆSE? 
TIRSDAG DEN 26. MARTS KL. 19
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 50 KR 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Vi får besøg af litteraturanmelder Liselotte 
Wiemer, som giver os en hæsblæsende tur 
igennem det seneste års danske og nordiske 
romaner.

Liselotte fortæller levende om titler, man bør 
læse og titler, hun ikke er begejstret for. Hun 
beretter om tendenser i tiden og 
særlige forfattere, vi skal lægge mærke til. 
Bøgerne får tomlen op eller ned af Liselotte, og biblioteket kan efterfølgende 
se, at tilhørerne har hørt efter, når efterspørgslen på bøgerne stiger.

Alle deltagere får udleveret Liselottes liste med bogtitler. Biblioteket er vært ved 
en kop kaffe og et stykke kage.

BIBLIOTEKET 
ER HISTORIER



DET’ FOR BØRN BØ
RN
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BIBLIOTEKET 
ER HISTORIER



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

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

FOR SMÅ BØRN FRA 1-3 ÅR

MUSIKALSK LEGESTUE
VOJENS BIBLIOTEK
ONSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 9.00 - 9.45
ONSDAG DEN 24. APRIL KL. 9.00 - 9.45

MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN
MANDAG DEN  25. FEBRUAR KL. 9 - 9.45
MANDAG DEN 25. MARTS KL. 9 - 9.45
MANDAG DEN 29. APRIL  KL. 9 - 9.45

GRATIS ENTRÉ - BEGRÆNSET ANTAL 
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

FOR MINDRE BØRN

OPLÆSNING PÅ GRAM BIBLIOTEK
OPLÆSNING FOR DE 3-4 ÅRIGE
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 9.30
TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 9.30

OPLÆSNING FOR DE 4-5 ÅRIGE
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 10.30
TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 10.30

GRAM BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ - BEGRÆNSET ANTAL
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

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

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

FOR BØRN FRA 7 ÅR

SUNDERE BURGERE 
MANDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 10-13
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTRET VOJENS - GRATIS ENTRÉ
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK

Kom på biblioteket i vinterferien og lav 
lækre burgere. 
Biblioteket i Vojens har slået sig sammen 
med Den Grønne Café og står klar til at 
hjælpe med at lave lækre sunde burgere. 
Her kan I også få en masse inspiration til 
hvordan I kan lave lækre og sundere 
burgere derhjemme. 

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

VINTERFERIE

BIBLIOTEKET 
ER FOR ALLE

17



MUMS

PANDEKAGEDAG
TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 10-11 OG KL. 11- 12
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 20 KR
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK - BEGRÆNSET ANTAL

Traditionen tro inviterer Børnebiblioteket i 
Haderslev indenfor til hygge og masser af  
pandekager i anledning af den 
internationale pandekagedag, som i år 
falder den 5. marts.

Vi sørger for en masse lækre 
hjemmebagte pandekager og alt hvad 
dertil hører af sukker og syltetøj og 
selvfølgelig saftevand, the og kaffe.

Der vil være små opgaver, man kan løse, 
hvis man har lyst, og pandekagebøger man 
kan læse i. Der vil også være oplæsning af 
pandekagehistorier for dem, der har lyst. 

Vi har også sørget for pander og små øvepandekager til de børn, der har lyst til 
at øve sig i at vende pandekager i luften. Øvepandekagerne er ikke spiselige.

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

VINTERFERIE



VINTERFERIE
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Kongen af Danmark, Spejderhagl og 
Dameskrå. Ja navnene er næsten lige så 
farvestrålende som bolsjerne!

Nu kan du selv prøve kræfter med den 
gamle bolsjekunst. Vi får nemlig besøg 
af Kystcenter Thyborøn, som vil lære dig 
at lave lækre bolsjer i forskellige flotte 
farver og med forskellige frugtsmage. 

Alle de bolsjer du ikke får spist, får du selvfølgelig med hjem! Men pas på, 
måske gemmer der sig en uhyggelig insekt-overraskelse imellem dine bolsjer!

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

FOR 7-14 ÅR 

BOLSJEKOGNING 
ONSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 10-11 OG 11-12
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 20 KR 

ONSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 14-15 OG KL. 15-16
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTER VOJENS - ENTRÉ 20 KR
KØB BILLET TIL PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

FOR 7-15-ÅRIGE 

LÆR AT SÆTTE HÅR
ONSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 10-12
LOKALE 11+12 - KULTURHUSET BISPEN - GRATIS ENTRÉ
BESTIL GRATIS BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Margit Jacobsen fra Salon M besøger os igen
og viser, hvordan man kan lave flotte og nemme 
håropsætninger til hverdag eller festlige 
lejligheder på sig selv, sin veninde eller sin datter. 

Tag din veninde eller mor med og få gode tips og 
tricks til at fremtrylle flotte frisurer.

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

BØ
RN

VINTERFERIE



Gemmer du på en kreativ spire, som bare 
venter på at folde sig ud? Så læs videre!

Børnebiblioteket i Haderslev har endnu 
engang slået sig sammen med Glas- og 
Tekstilværkstedet, og denne gang finder 
vi tusser og maling frem og maler på sten. 
Det er kun fantasien, der sætter grænser 
for, hvordan udsmykningen af stenene kan 
tage sig ud. 

Voksne er meget velkomne, da vi godt kan bruge lidt ekstra hænder. 
Til dette arrangement skal der kun bestilles billet til de deltagende børn. 

FOR 3-15 ÅR

STENMALING
ONSDAG DEN 13. FEBRUAR KL. 10-13
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 30 KR. 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

VINTERFERIE

FOR 4-12-ÅRIGE

FASTELAVNSRIS 
TORSDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 10-12
VOJENS BIBLIOTEK - SUNDHEDSCENTRET VOJENS 
INGEN TILMELDING NØDVENDIG

Kom til et par hyggelige timer på Vojens 
Bibliotek, hvor I kan lave og pynte jeres 
helt eget fastelavnsris. 

Alice Jahns står klar til at hjælpe, og hun 
medbringer en masse spændende og flotte 
materialer til at pynte fastelavnsrisene med. 

Du får selvfølgelig lov til at tage dit 
fastelavnsris med hjem, så det kan vises frem til venner og familie.



VINTERFERIE FOR 0-5 ÅR

POPSI OG KRELLE
TORSDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 11
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN - ENTRÉ 20 KR. 
KØB BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 
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Der skal hoppes og danses til den helt store guldmedalje, når Popsi og 
Guitar-Krelle endnu engang besøger os her i Haderslev. 

Her giver de en skøn koncert i øjenhøjde for børnene med kendte og elskede 
sange som f.eks. ”Hjulene på bussen” og ”Mariehønen Evigglad”. Sange 
som børnene uden tvivl kender enten hjemmefra eller fra dagplejen, vuggestuen 
eller børnehaven. 
 

Der vil være balloner til alle de fremmødte børn, og efter koncerten vil det være 
muligt at få taget billeder sammen med Popsi og Krelle, få en krammer og en 
lille snak med Popsi. Man kan også få lov til at prøve Krelles guitar, hvis man 
har lyst til det.

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

BØ
RN

VINTERFERIE



FOR 0-3 ÅR

SANSECIRKUS 
TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 9.30-10.15
GRAM BIBLIOTEK - GRATIS ENTRÉ 
BESTIL BILLET PÅ HADERSLEVBIBLIOTEKERNE.DK 

Sammen med Kulturagent Mia Christina Broe Jakobsen 
tager vi på en spændende rejse i sansernes verden. Ved 
hjælp af sang, tegning, rekvisitter og effekter for alle 
sanserne ser vi på det, vi kan høre, se, lugte, smage og 
mærke.

Det hele foregår på et sprogligt niveau, hvor alle de små kan 
følge med og blive optaget af de fantastiske sanser vi har.

SÅ FÅR I IKKE MERE FOR 
DEN 25 ØRE. 
MEN BARE ROLIG, VI ER 
TILBAGE MED NYE OG 
SPÆNDENDE 
BØRNEARRANGEMENTER 
TIL EFTERÅRET!
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BISPEN



ÅBNINGSTIDER
Kulturhuset Bispen har åbent alle dage fra kl. 7-21

HISTORISK ARKIVS LÆSESAL
Mandag: Kl. 13-17
Tirsdag:  Kl. 10-12 og 13-16
Onsdag: Kl. 10-12 og 13-16
Torsdag: Kl. 10-12 og 13-16

GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET

CAFÉEN

Mandag: Kl. 14-18
Tirsdag: Kl. 14-22
Onsdag: Kl. 11-18
Torsdag: Kl. 14-22
Fredag: Kl. 12-16

Mandag: Kl. 14-22
Tirsdag: Kl. 10-16
Onsdag: Kl. 11-16
Torsdag: Kl. 14-22
Fredag: Kl. 10-14

Mandag: Kl. 9.30-17
Tirsdag: Kl. 9.30-17
Onsdag: Kl. 9.30-17
Torsdag: Kl. 9.30-17
Fredag: Kl. 9.30-15

TRÆ- OG METALVÆRKSTEDET

Bispen er Haderslevs Kulturhus og rummer Haderslev Bibliotek, Historisk 
Arkivs Læsesal, Bispens Værksteder, Visit Haderslev og Bispens Café.

VELKOMMEN TIL BISPEN!

VISIT HADERSLEV
Mandag: Kl. 10-17.30
Tirsdag: Kl. 10-17.30
Onsdag: Kl. 10-17.30
Torsdag: Kl. 10-17.30
Fredag: Kl. 10-16
Lørdag: Kl. 10-13
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BISPEN

KULTURHUSET BISPEN 
Tæt på den smukkeste natur ved Haderslev Dam og tæt på den pulserende 
gågade finder du Kulturhuset Bispen. 

Bispen er et samlingssted for folk i alle aldre, og her kan du tage hen som 
familie og få nogle hyggelige timer sammen. Biblioteket finder du på 3 etager 
med et spændende børnebibliotek i stuen. Vil du gerne vide noget om 
arrangementer og seværdigheder i Haderslev, kan du henvende dig til 
Visit Haderslev, som vil guide dig. Kan du lide at være kreativ og arbejde med 
forskellige materialer, så har du mulighed for det på Bispens Værksteder. På 
Historisk Arkivs læsesal på 2. sal kan du lære om byens historie og få hjælp 
til slægtsforskning. Er der brug for en pause, kan du nyde en kop kaffe m.m. i 
caféen på 1. sal med byens bedste udsigt. 

På Bispen har du mulighed for at booke mødelokaler eller koncertsalen Månen.
Du kan på Bispens hjemmeside www.bispen.dk læse mere omkring vores 
mødelokaler og betingelser.

Kom forbi og få et  nærmere kig på vores mange faciliteter og muligheder, og 
få svar på eventuelle spørgsmål.
 

Vi glæder os meget til at se dig!

KULTURHUSET BISPEN
Bispebroen 3     
6100 Haderslev
Tlf: 74 34 77 77
Mail: bispen@haderslev.dk



KONCERT

HJALMER LARSEN
FREDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 20
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN
ENTRÉ - FORSALG - 175 KR + GEBYR, VED INDGANG 200 KR
KØB BILLET PÅ WWW.BILLETTEN.DK ELLER HOS HADERSLEV BIBLIOTEK

Kulturhuset Bispen kan med stolthed præsentere Hjalmer Larsen som giver 
koncert på Månen, i forbindelse med opstarten på hans forårsturne 2019 i 
Danmark.

Hjalmer Larsen har i 2018 spillet på mange festivaler  rundt omkring i landet  
efter han som et lyn fra en klar himmel bragede ind på hitlisterne med 
singlen ”Hjem Til En Anden”.

Hjalmers sange kan bedst beskrives som god, gedigen dansksproget 
popmusik. Med Hjalmers egne ord er musikken ”Både til din 
eftertænksomme søndag og til en aften med dåsebajere og lyskæder fra 
IKEA. Det er hverken den store doktorafhandling eller et avanceret 
jazzarrangement, jeg forsøger, men det er melodiøst og forhåbentlig helt 
vildt vedkommende. Jeg er ved at lægge alle brikkerne til et voksenliv, og 
der udspringer bare så mange ting fra den proces, som jeg kan bruge 
kreativt i musikken.” 



BISPEN

KONCERT

MIRJA KLIPPEL
FREDAG DEN 15. FEBRUAR KL. 20
MÅNEN - KULTURHUSET BISPEN
ENTRÉ - FORSALG - 80 KR + GEBYR, VED INDGANG 100 KR
KØB BILLET PÅ WWW.BILLETTEN.DK ELLER HOS HADERSLEV BIBLIOTEK

Prisvindende sangskriver synger om kærlighed, krig og afsavn.

Den unge finske sangerinde og sangskriver Mirja Klippel blev ved Danish 
Music Awards i 2016 kåret som Årets sangskriver på baggrund af sin debut 
EP ”Lift your Lion”, som hun udgav i 2016 sammen med den anerkendte 
danske guitarist, Alex Jønsson.

Klippel synger om skovene, søerne og dyrene. Om blodsbånd og 
bedstefædre i kamp for hvert sit fædreland. Hun synger om nomadeliv og 
næstekærlighed og om aldrig helt at høre til. ”For det meste er jeg som en 
søvngænger i et mørkt rum, der fumler mig vej hen til lyskontakten”, siger 
Klippel.  ”Jeg skriver for at få verden til at give mening. Om mennesker, 
deres følelser og handlinger - og konsekvenser. Min egen historie og 
fremtid.”
Med musikken som hjem og verdenen som baghave, har Mirja Klippel i de 
senere år turneret i blandt andet Tyskland, Finland og Danmark. 
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Hos Historisk Arkiv arbejder vi for at bevare Haderslevs historie. Siden 1946 
har Historisk Arkiv opbygget en stor samling af historiske arkivalier, aviser, 
billeder og postkort, hvor størstedelen af disse er registrerede og kan søges 
frem på www.arkiv.dk. På arkivets læsesal er man altid velkommen til at kigge 
forbi. Her kan man få hjælp til arkivsøgning, slægtsforskning og meget mere.

Historisk Arkivs Læsesal finder du på 2. sal. Vi træffes på tlf. 74347808

Historisk Arkiv viser en række film og billeder, der alle 
mangler oplysninger om tid og sted. 

Kom og hjælp os med at finde frem til de manglende 
begivenheder, personer og steder.

KOM OG HJÆLP OS 

FILM OG BILLEDAFTENER 
FILMAFTEN: GAMLE FILM OM HADERSLEV OG OMEGN.
TORSDAG DEN 4. APRIL KL. 19-20.30

BILLEDAFTEN: KENDER DU BEGIVENHEDEN, PERSONEN, STEDET?
TORSDAG DEN 11. APRIL KL. 19-20.30

FILAFTEN: GAMLE FILM - MEN HVOR ER DE FRA?
TORSDAG DEN 2. MAJ KL. 19-20.30

BILLEDAFTEN: KENDER DU BEGIVENHEDEN, PERSONEN, STEDET?
TORSDAG DEN 9. MAJ KL. 19-20.30

HISTORISK ARKIVS LÆSESAL - KULTURHISET BISPEN
INGEN TILMELDING NØDVENDIG 
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Kom og få et kørekort til Glasværkstedet, og lær at 
arbejde med glas-fusing, så du kan lave flotte ting i glas.

For at deltage skal man minimum være 12 år.

GLASKUNST

INTRODUKTION TIL GLASVÆRKSTEDET 
MANDAG DEN 28. JANUAR KL. 18-21

TIRSDAG DEN 29. JANUAR KL. 10-13
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ 150 KR PLUS MATERIALER 
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER TLF. 74347837

Er du til syning, filt, glasperler, læder og designe dine egne ting i glas, så er 
det hér det sker. Glas & Tekstilværkstedet bugner af materialer! Måske ved du 
præcis, hvad du vil lave, måske har du bare en fornemmelse af det. Uanset 
hvad, vil du finde kreative, hjælpsomme og åbne mennesker her, der står klar 
til at hjælpe dig! For at bruge Glasværkstedet skal du have gennemført et Glas 
Introkursus hos os og være fyldt 12 år.

Glas- og Tekstilværkstedet finder du på 1. sal. Vi træffes på tlf. 74347837.

GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET



GENBRUG

REPAIRCAFÉ
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 19
BISPENS CAFÉ - KULTURHUSET BISPEN
INGEN TILMELDING NØDVENDIG

Tag dine forældre eller bedsteforældre med  
i vinterferien og lav din egen underlige fisk 
eller havdyr.
Det er kun din fantasi, der sætter grænserne.

Til dette arrangement skal der kun købes 
billet til det deltagende barn.

FOR 6-12 ÅR

KOM OG SY ”EN UNDERLIG FISK” 
TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 10-13
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ 30 KR 
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER PÅ TLF. 74347837

Kunne du tænke dig at være med til at 
udvikle og hjælpe i et fantastisk projekt for at 
ændre forbrugsmønstre og genbruge i stedet 
for at smide væk?

Er du interesseret i konceptet, så mød op! Du 
kan læse mere om projektet på 
www.repaircafedanmark.dk.

Dette arrangement er for voksne.
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KREATIV MED LÆDER OG TRÆ

FLOTTE LÆDERKRUKKER MED TRÆLÅG 
TORSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 18-21
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ 150 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDERNE ELLER TLF. 74347837

Kom ind på Glas- og Tekstilværkstedet og lav 
et lækkert læderbælte i kernelæder helt fra 
bunden af. 

Du bestemmer selv, hvordan det skal se ud 
og udsmykkes, og ønsker du at farve det, har 
du mulighed for at indfarve læderet med 
narvsværte. 

Dette arrangement er for voksne. 

KREATIV MED LÆDER 

FLOTTE BÆLTER I KERNELÆDER 
MANDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 18-21
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ 150 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER PÅ TLF. 74347837

Kom og lav dine helt egne krukker fra 
bunden i flot kernelæder her på 
Glas- og Tekstilværkstedet. 

Låget og bunden til dine krukker laves 
efterfølgende nede på Træværkstedet. 

Dette arrangement er for voksne.



KREATIV MED SØLV

PRØV KRÆFTER MED SØLVARBEJDE 
TIRSDAG DEN 5. MARTS KL. 18-21
TIRSDAG DEN 19. MARTS KL. 18-21
GLAS- OG TESKTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ 300 KR FOR BEGGE AFTNER PLUS UDGIFTER TIL MATERIALER  
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER PÅ TLF. 74347837

Lav flotte smykker i sterlingsølv, når vi prøver 
kræfter med salt og vandstøbninger og afslutter 
med montering. 

Kurset forløber over 2 aftner. Medbring gerne eget 
sølv til kurset. Dog er det muligt at købe sølv på 
værkstedet sammen med materialer.

Dette kursus er for voksne.

KREATIV MED ULD

LIGGEHØNS OG KRUKKER I ULD 
MANDAG DEN 25. MARTS KL. 18-21
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN
ENTRÉ 150 KR PLUS MATERIALER  
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER PÅ TLF. 73347837 

Kom og prøv kræfter med kunsten at filte 
og form dine egne sjove liggehøns eller 
flotte krukker.

Dette arrangement er for voksne.
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KREATIV MED SØLV

SØLVSMYKKER MED EMALJE
MANDAG DEN 1. APRIL KL. 18-21

MANDAG DEN 8. APRIL KL. 18-21
GLAS- OG TESKTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ 150 KR PLUS UDGIFTER TIL MATERIALER  
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER PÅ TLF. 74347837

Kom og vær med, når vi laver smykker i 
sterlingsølv, som vi efterfølgende emaljerer. 

I kurset indgår loddeteknik og 
emaljearbejde med gasflamme. 

Kurset forløber over en dag. 

Dette kursus er for voksne.

SYKURSUS

KOM OG SY DIN EGEN SOMMERKJOLE I 
JERSEY
MANDAG DEN 6. MAJ KL. 18-21
MANDAG DEN 13. MAJ KL. 18-21
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ 325 KR  PLUS UDGIFTER TIL JERSEY-STOF
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER PÅ TLF. 74347837

På dette 2-dags kursus hjælper vi med mønster til 
grundmodellen af en kjole tilpasset hver enkelt 
deltager. 

Efterfølgende syes kjolen, så du får en unik kjole i dit 
design. 

Grundlæggende kendskab til maskinsyning er en
 forudsætning for at deltage i kurset.

Dette kursus er for voksne.

BISPEN



SYKURSUS

SY EN NEDERDEL I FAST STOF
MANDAG DEN 3. JUNI KL. 18-21
MANDAG DEN 17. JUNI KL. 18-21
GLAS- OG TEKSTILVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN
ENTRÉ 325 KR FOR BEGGE DAGE. HERUDOVER UDGIFTER TIL STOF
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET ELLER PÅ TLF.74347837

Vi udarbejder en individuel grundmodel 
i prøvestof. Efterfølgende sys nederdelen 
op i fast stof. 

Kendskab til maskinsyning er en nødvendig
forudsætning for at deltage.

Kurset forløber over 2 aftner og er for voksne.

BISPENS CAFÉ
Vores café er helt sin egen og et populært ”pusterum” med en 

helt fantastisk udsigt over den indre dam. Her kan byens 
borgere slå sig ned og få stillet den værste sult og tørst i 

hyggelige og lyse omgivelser.
  

Caféens opgave er at servicere Bispens mange brugere i 
dagtimerne samt til de arrangementer der foregår i 

aftentimerne.  Mindre grupper kan efter aftale bestille 
forplejning hos caféen og det kan kun foregå i lokalerne i 

tilknytning til caféområdet.

Caféområdet kan ligeledes lånes til mødevirksomhed i de 
tilfælde, hvor Bispens lokaler ikke kan stilles til rådighed.

Månedens menu-plan for dagens ret finder du i Caféen, men 
også på Bispens hjemmeside www.bispen.dk.

Bispens Café finder du på 1. sal. Vi træffes på tlf. 74347841. 



Kom og lær, hvordan du kan dreje dine 
egne lysestager.

For at deltage skal man minimum være 12 
år.

KURSUS

DREJ DINE EGNE LYSESTAGER
TORSDAG DEN 10. JANUAR KL. 18-21
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 150 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET SENEST DEN 8. JANUAR.

I Træ- og Metalværkstedet mødes gode ideer og godt håndværk og ikke mindst 
en stort udvalg af håndværktøj, maskiner og materialer. Du kan her få hjælp til 
reparationer og store projekter, og vi står klar med råd og 
vejledning, hvis du går i stå undervejs eller blot mangler lidt inspiration.
Værkstederne kan benyttes mod en brugerbetaling, og du betaler selv for de 
materialer du bruger. 

Træ- og Metalværkstedet finder du i stueetagen. Vi træffes på tlf. 74347836.

TRÆ- OG METALVÆRKSTEDET
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Lær de nødvendige teknikker til at dreje 
Dots og lav dine egne i 
forskellige størrelser. 

For at deltage skal man minimum være 
12 år. 

KURSUS

LAV DIN EGEN MALKESTOL
TORSDAG DEN 17. JANUAR KL. 18-21
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 150 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET SENEST DEN 15. JANUAR.

KURSUS

DREJ DINE EGNE DOTS
TORSDAG DEN 24. JANUAR KL. 18-21
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 150 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET SENEST DEN 22. JANUAR.

Kom og vær med til at lave din egen 
malkestol. 

Undervejs lærer du, hvordan du drejer 
benene til stolen, hvordan du 
fremstiller et sæde, og hvordan du 
samler det hele til en flot skammel/
stol.

For at deltage skal man minimum være 
12 år.



I samarbejde med Tekstilværkstedet 
drejer vi bund og låg til flotte 
læderkrukker. Læderdelen laves i 
Tekstilværkstedet.

For at deltage skal man minimum være 
18 år.

KURSUS

BILLEDRAMME OG GALLERIHYLDE-KURSUS
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 18-21
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 150 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET SENEST DEN 5. FEBRUAR.

Kom og lær, hvordan du fremstiller dine egne 
billedrammer. 

På kurset lærer du også, hvordan du laver dine 
egne gallerihylder. 

For at deltage skal man minimum være 12 år.

KREATIV MED TRÆ

LÆDERKRUKKER MED TRÆBUND OG LÅG
TORSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 18-21
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 150 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ ET AF VÆRKSTEDERNE SENEST DEN 19. FEBRUAR.
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Lær, hvordan du reparerer din stol, dit bord eller 
andet møbel som trænger til en kærlig hånd. 

Medbring gerne det møbel, som du gerne vil have 
repareret, hvis du har mulighed for det.  

For at deltage skal man minimum være 12 år.

KURSUS

LÆR DE FORSKELLIGE MASKINER AT KENDE I 
TRÆVÆRKSTEDET
TORSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19-20/21 AFHÆNGIG AF SPØRGSMÅL
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - GRATIS
TILMELDING DIREKTE PÅ ET AF VÆRKSTEDERNE SENEST DEN 26. FEBRUAR.

Lær, hvordan du bruger de mange 
forskellige maskiner i træværkstedet. 

Vi gennemgår brugen af boremaskiner, 
el høvl, båndsav, rundsav, 
pudsemaskiner, drejebænke og andre 
maskiner, som du eventuelt kunne have 
spørgsmål til. 

For at deltage skal man minimum være 
12 år.

KURSUS

REPARER DIT MØBEL
TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 18-21
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 20 KR PLUS MATERIALER
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET SENEST DEN 5. MARTS.



KURSUS

SVEJSE-KURSUS
TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 18-21
METALVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 75 KR
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET SENEST DEN 12. MARTS

Hvordan hænger jeg en lampe op? Hvordan borer 
jeg et hul i væggen, hvis jeg skal hænge en hylde op? 
Hvordan renser jeg en stoppet vask? Hvordan skifter 
jeg en sikring?

Spørgsmålene er mange, når man flytter 
hjemmefra. Find selv på flere spørgsmål og kom gerne 
forbi med dem inden kurset, så vi kan 
forberede os på dem. 

For at deltage skal man være 16-30 år. 

Kom og lær grundprincipperne ved svejsning. Vi 
gennemgår de forskellige former for svejsning, og 
deltagerne har mulighed for at prøve at svejse med et 
CO2-svejseanlæg.

På dette kursus kan I ikke blive certificerede svejsere, 
men vi kan lære jer at svejse to stykker metal 
sammen, og med øvelse vil det se pænt ud.
Tag gammelt tøj på, da man nemt bliver beskidt, og da 
der er risiko for at få brændt huller i tøjet.

For at deltage skal man minimum være 12 år. 

KURSUS

FLYTTE HJEMMEFRA/HANDYMANKURSUS
TORSDAG DEN 11. APRIL KL. 19-21
TRÆVÆRKSTEDET - KULTURHUSET BISPEN 
ENTRÉ - 20 KR PLUS EVENTUEL VAREFORBRUG
TILMELDING DIREKTE PÅ VÆRKSTEDET SENEST DEN 9. APRIL
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