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Forført af sukker
Foredrag
Hvad er sukkerafhængighed, hvad 
er tegnene du skal holde øje med 
og hvordan kan du håndtere det? 
Kostvejleder Marie Raes og afhængig-
hedscoach Helle Madsen tager os på 
en rejse gennem sukkerets historie 
og indflydelse på vores madkultur. 
Først får du opdateret viden og ny 
indsigt, så du kan tage nogle andre 
valg i din hverdag og så snakker vi 
om afhængighed.
27. januar kl. 18:30
Sundhedscenter Vojens
Entré: 85 kr.

Anja Robanke
Livet på vejen i Hugo

Freelance grafiker og fotograf Anja 
Robanke fortæller om, hvordan 
hendes minimalistiske liv i auto-
camperen Hugo startede, hvad der 
inspirerede hende til at tage skridtet 
helt ud, opsige hus og bil, sælge alt 
og kun lige have de ting med sig, som 
var nødvendige, og som betyder
noget for hende.

6. januar kl. 19
Gram Bibliotek
Entré: 80 kr.

Mød Rasmus Brohave
Meet ’n’ greet med Youtuberen

Du har nu mulighed for at møde en 
af landets største Youtubere, få hans 
autograf og høre lidt om, hvad det 
egentlig er der foregår derinde på 
YouTube, og hvorfor nogle af dem der 
er store derinde, for nogen er større 
stjerner end de største musikere, 
sportsudøvere og TV-værter.

20. januar kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 50 kr.

Best of Bowie
Koncert

I januar 2022 ville popmusikkens 
kamæleon David Bowie være fyldt 75 
år. I anledning af fødselsdagen gæs-
ter det danske band Best of Bowie 
Månen til en fødselsdagsfest helt i 
Bowies ånd. Alle de største hits, plus 
dem du troede, du havde glemt. 
Leveret af et veloplagt 7-mandsband, 
som leverer rammen til den fest, 
du skaber. Lets Dance!
21. januar kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 225 kr.

Per Chr. Frost
Koncert

Nu er det igen blevet tid til en turné 
i eget navn. Udover 25 år i Gnags er 
Frost nok mest kendt for længere-
varende engagementer med Lis 
Sørensen, Sanne Salomonsen, Poul 
Krebs og Allan Olsen. På Månen har 
han et stærkt line-up med, nemlig 
Eddi Jarl, Peter Dencker og Henrik 
Møller Pedersen.

22. januar kl. 20
Spillestedet Månen
Forsalg: 175 kr. / Dørsalg: 200 kr.

I samarbejde med Sundhedscenter Vojens



Hatteteater
Improviseret historiefortælling
I Hatteteatret kommer publikum på 
scenen og vælger en hat – helt efter 
eget ønske. Hver hat repræsenterer 
forskellige roller. Børnene involveres 
som skuespillere i det teaterstykke, 
som historiefortælleren finder på. 
Historiefortælleren inviterer også 
det øvrige publikum til at byde ind 
med forslag til handlingen i de 3 små 
teaterstykker, som hver varer cirka 12 
minutter. Alder: 3-9 år
14. februar kl. 10.30-11.15
Vojens Bibliotek
Entré: 25 kr.

Bogsalg

Kom og gør et genbrugskup når 
Haderslev Bibliotekerne sælger ud 
af brugte bestsellere og andre ma-
terialer. 
Alle materialer koster 10 kr. 
– tidsskrifter 3 for 10 kr. 
Du kan betale med kort eller 
MobilePay.

Fra 4. februar kl. 10
I betjent åbningstid
Kulturhuset Bispen

Litteratur & strik
Lyt og strik

Tag strikkepinde og garn med til en 
aften, hvor vi kombinerer strikning 
med litteraturen. Vi vælger et forfat-
terskab og har bøger og tekster med, 
som vi læser op fra og snakker om, 
mens vi strikker. Der vil også være et 
udpluk af spændende strikkebøger, 
samt en quiz med præmier.

7. februar kl. 18.30
Kulturhuset Bispen
Entré: 25 kr. 

Søren Sko
Koncert

Søren Sko serverer for første gang 
sange på dansk. Koncerten samler 
sig om Skos nye danske sange og 
det efterhånden store bagkatalog af 
engelsksprogede solosange, der ikke 
har været “luftet” længe, krydret med 
ufortalte historier og anekdoter om 
de mange rejser sangene har taget 
solisten med på.

9. februar kl. 20
Spillestedet Månen
Forsalg: 195 kr. / Dørsalg: 220 kr.

Bogmærkebiksen
Kreahjørnet

Fold, klip, lim eller tegn dit helt eget 
sjove, uhyggelige eller nuttede bog-
mærke. Børnebiblioteket stiller ma-
terialer til rådighed hele vinterferien 
så du og din familie kan smutte forbi 
Bogmærkebiksen og slippe fantasien 
løs.

11. februar-19. februar 
i betjent åbningstid
Haderslev, Vojens og Gram
Børnebiblioteket
Fri entré



Oysterband
Koncert

Det britiske band spiller levende 
folk-rock. Kærligheden til rødder-
ne skinner stadig igennem bandet 
spiller med masser af indlevelse og 
lidenskab, og menneskelige følelser. 
Traditionelle sange blandes med 
egne, måske politiske, sange fra flere 
af gruppens medlemmer. Folk, Rock - 
uanset hvad vi kalder det, er det god 
musik!
27. februar kl.20.30
Kulturhuset Bispen, Månen
Entré: 240 kr.

De små synger
Koncert med Skrallebang

Med udgangspunkt i “De små synger” 
leverer duoen Skrallebang et udvalg 
af skønne børnesange fra den elske-
de sangbog som “Se min kjole” og 
“Jeg en gård mig bygge vil” på den 
skrallebangske måde.
For de små synger altid, højt og sta-
digvæk, så kom og syng med!

15. februar kl.10.30-11.15
Spillestedet Månen
Entré: 25 kr

Familiedage
Håndværkeriet

Lav kreative ting sammen - børn, 
forældre og bedsteforældre. Lav fine 
glasmosaikker i koldt glas, du limer 
på en plade og får med hjem med 
det samme. Eller byg redekasser til 
havens fugle med træ, lim, hammer 
og søm. Vi har gjort delene klar - du 
skal bare samle det til dit helt eget 
fuglehus. I Systuen er der sy-aktivite-
ter, som passer til børn. 
15. + 16. februar kl. 11-14
Kulturhuset Bispen, Håndværkeriet
Entré: 50 kr.

Kreatech: Wearables
Hack en hue

Vi laver sjove elektroniske gadgets ud 
af genbrug. Kun din kreativitet sætter 
grænserne, når Kreatech hjælper 
med at lave simple kredsløb, så du 
kan lave noget sejt elektronik! Måske 
kan vi sætte lys i din gamle hue eller 
lave dit armbånd til et termometer? 
Medbring gerne tøj, smykker eller 
andet beklædning, som vi kan bruge.

17. februar kl. 10
Kulturhuset Bispen, Makerspace
Entré: 25 kr.

Kreatech: Spildesign
Design dit eget spil

Lær at designe og programmere dit 
eget spil! I denne workshop kan du 
lære at lave spil med point og levels. 
Vi programmerer online, derfor er det 
vigtigt, at du medbringer din egen 
computer, og at du har en e-mail (må 
gerne være mors eller fars).
Du må meget gerne installere gratis 
programmet “Scratch” inden work-
shoppen. Alder: 10+
17. februar kl. 14
Kulturhuset Bispen, Makerspace
Entré: 25 kr.



Jesper Stein: Rampen
Foredrag

Forfatteren fortæller om den selv-
biografiske og stærke roman. Stein 
fortæller om sin opvækst i Aarhus, 
de unge gymnasieår, sine forældres 
liv og skilsmisse, og svigt. Rampen 
er fortalt af den voksne forfatter, der 
gennem livet har gjort sig sine egne 
erfaringer med at svigte, blive skilt 
og drikke sig væk fra det smertefulde 
i livet.
14. marts kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.

Fra arkæologiens hverdag
Foredrag

Indenfor de seneste år har ama-
tørarkæologerne frembragt en stor 
mængde fund, der er med til at kaste 
ny viden på vores fortid. Arkæolog 
Anders Hartvig og formand for Søn-
derjyllands Amatørarkæologer Arne 
Hertz, fortæller om arbejdet i marken 
og glæden ved at gå på opdagelse, 
samt det ansvar der også følger med.

28. februar kl. 19
Vojens Bibliotek
Entré: 50 kr. inkl. kaffe

Bliv rig på tid
Foredrag

Drømmer du om at få tid til det, der 
er vigtigt? Bestsellerforfatter Nanna 
Hyldgaard Hansen guider dig til, 
hvordan du gennem enkle ændringer 
kan få mere overskud: skift forstyrrel-
ser ud med fokus og flow, skift ar-
bejdet i weekenden ud med tid til at 
slappe af, og skift det, der bekymrer 
dig, ud med det, du drømmer om.

1. marts kl. 19
Spillestedet Månen
Entré: 85 kr

Rikke Thomsen
Koncert

På klingende sønderjysk tages lyt-
teren i hånden, og dørene åbnes til 
det sted, Rikke er opvokset: velkom-
men til Blans i Sønderjylland og til 
en både humoristisk – og dybt alvor-
lig fortælling om en opvækst med 
store drømme, svigt, venskab, ud-
længsel, afsavn og musik.

4. marts kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 150 kr.

Chris Minh Doky 
– New Nordic Trio
Koncert

Oplev legendariske Chris Minh Doky, 
en af de ypperste ambassadører for 
jazzen i Danmark, med sin succestrio 
New Nordic Jazz med Peter Rosendal 
på piano og Jonas Johansen på trom-
mer. Trioen er kendt for at tage dan-
ske salmer og den danske sangskat 
under en smuk og kærlig behandling.

5. marts kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 225 kr.



Sammen om oplevelsen
- sådan kommer du med

Billetter købes:
Online: på haderslevbibliotekerne.dk, bispen.dk eller spillestedetmaanen.dk
I bibliotekerne i Haderslev, Vojens og Gram.
Ved døren - såfremt oplevelsen ikke er udsolgt. 
Fri entré: du skal booke en billet.
Købte billetter refunderes ikke
Se yderligere beskrivelse på haderslevbibliotekerne.dk og bispen.dk
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 7434 7777
Følg os på Facebook og Instagram - så er du opdateret på de oplevelser, du vil 
deltage i og går ikke glip af resten af programmet for 2022

Litteraturbingo
Bingo og bøger

Kan du lide bingo og bøger? Vi invi-
terer til en utraditionel bingoaften, 
hvor vi har udskiftet tallene med 
bogtitler og forfattere. Du behøver 
ikke have kendskab til litteratur for 
at få pladen fuld og vinde en præmie. 
Alle kan være med. Undervejs læser 
vi op fra et par af de bøger, der er på 
bingopladerne.

21. marts kl. 18.30
Kulturhuset Bispen
Entré: 30 kr. inkl. bingoplader og kaffe

Hvad skal vi læse?
Foredrag v. Liselotte Wiemer

Litteraturanmelder Liselotte Wiemer 
fortæller levende og engageret om 
titler du bestemt skal læse, og titler 
hun ikke er begejstret for. Hun beret-
ter om tendenser i tiden, og særlige 
forfattere vi skal lægge mærke til. 
Alle deltagere får udleveret Liselottes 
liste med bogtitler.

28. marts kl. 19
Kulturhuset Bispen, Månen
Entré: 85 kr. inkl. kaffe og kage

Forelsket i Flensborg
Foredrag v. Hans Christian Davidsen

Kulturredaktøren ved Flensborg 
Avis giver insidertips til den gamle 
danske by med markante steder og 
en dramatisk fortid. Hør historier 
om Flensborg, som kun få kender: 
Om byens stolte søfartstid, om ero-
tikdronningen der solgte erotik fra 
kirkekontoret og om Nazi-regimets 
sidste dage i byen.

31. marts kl. 19
Vojens Kultur- og Musikhus
Entré: 50 kr.

Håndværkeriet
- dyrk din passion

I Håndværkeriet kan du nørde med 
keramik, forsøge dig med glaskunst, 
sy tøj og tasker eller kaste dig ud i 
kreative DIY-projekter. Vores facili-
teter giver mange muligheder.
I vores åbningstid er der altid ansatte 
tilstede, som kan fortælle om husets 
muligheder og hjælpe dig i gang.

Man-tir-tor kl. 12-22
Ons kl. 12.-18
Entré: 20 kr. pr. dag + materialer

I samarbejde med Vojens Kultur- 
og Musikhus


