
 
 
 
  
 

Så er Nyhedsbrevet igen i luften efter sommerferien, og vi skal opdatere jer på alt det, der er sket siden 
sidst. 
 
 

Arrangementer i efteråret 
Husk allerede nu at reservere plads i kalenderen til nogle af vores 
efterårsarrangementer. Allerede nu kan vi løfte en flig for hvilke fantastiske 
forfattere, der lægger deres vej forbi  Haderslev Bibliotekerne: 
 

 Krimiforfatter Hanne Bech Hansen (17. september) 

 Tegner og forfatter Maren Uthaug (1. oktober) 

 Nina og Hjalte Tim (20. oktober)  

 Leif Davidsen (28. oktober) 

 Forfatter Lars Johansson (11. november) 

 Forfatter Jens Henrik Jensen ( 25. november) 
 

Vores arrangementfolder er på trapperne – så hold øje med det på biblioteket, vores hjemmeside eller på 
Facebook. Billetsalg til arrangementerne vil snart blive skudt i gang. 
 
 
Ekstra lån på eReolen 

På eReolens hjemmeside har du nu mulighed for at låne udvalgte titler, uden at de 
tæller med i din normale lånekvote.  
 
Vælg mellem ca. 1600 forskellige titler fordelt på e-bøger og lydbøger. De udvalgte 
titler hedder ”Ekstra lån”, og du finder dem på eReolens hjemmeside fra et 
forsidebanner, der hedder ”Ekstra lån – Titler du altid kan låne”. 

Titlerne, som er en del af ”Ekstra lån”, tæller altså ikke med i din normale 
udlånskvote. Du kan derfor låne disse titler, selvom du har nået grænsen for din 

udlånskvote. 

Titlerne, der er en del af ”Ekstra lån,” er synlige på eReolens hjemmeside med en blå markering i øverste højre 
hjørne af forsidebilledet, så du altid kan genkende dem, når du søger efter titler på eReolen.dk. Senere vil de også 
blive synliggjort i de to apps.  

Når du har lånt ”Ekstra titler” på eReolens hjemmeside, er de naturligvis også tilgængelige i eReolens apps fra ”Min 
side,” og du kan læse og lytte til dem på samme vis som andre lånte titler. 

Du finder "Ekstra lån" titlerne på forsiden af eReolen.dk her 

 
 

Juraport.dk 
Folkebibliotekernes juridiske portal Juraport.dk, der har en del år på bagen, har fået ny 
hjemmeside, der nu kan bruges på både pc, mobil og tablets.  
 
Siden er udviklet af Vejle Bibliotek, og indholdet laves af redaktionsgruppen, som 
består af medlemmer fra Kolding, Tønder, Esbjerg, Århus, Haderslev, Middelfart, 

Odense og Vejle Biblioteker. 
Bibliotekernes juraport er et netbibliotek, hvor man kan finde svar på mange af hverdagens juridiske spørgsmål – 
enten på nettet eller i jurabøger på folkebiblioteket. 
Juraport stiller juridisk information til rådighed for brugerne, hvorimod juridisk rådgivning henvises til advokater.  
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https://ereolen.dk/search/ting/%2A?facets%5b%5d=facet.extraTitles%3Aekstra%20titler


Læs EkstraBladet hver dag via vores digitale tjeneste PressReader 

PressReader har indgået en aftale med EkstraBladet om fuld og åben adgang de 
næste to år. Den første avis kom mandag d. 29. juni, og der er et arkiv på 3 mdr. 
(start 31. marts). 

Library PressDisplay giver online adgang til ca. 3.000 aviser fra 100 forskellige lande 
på 60 sprog.   Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, sådan at alle detaljer fra den trykte avis er 
tilgængelige. Der er op til 90 dages arkiv.  

Publikationerne er ofte tilgængelige før den trykte kopi i udgivelseslandet. Prøv også funktionen smart navigation, 
hvor man kan få oversat artiklerne, udskrive og få læst teksten op.  

Downloades i PDF-format, og er identisk med den trykte udgave. 

Kan benyttes hjemmefra, hvis du bor i Haderslev  Kommune, og er registreret som låner på Haderslev 
Bibliotekerne. 

Du kan hente en app, så du kan læse aviserne på din smartphone eller tablet. 

Læs mere om tjenesten her 

Læs alle de spændende aviser nu 

 

Børnejazz for danseglade børn på Haderslev Bibliotek (Månen) 

Lørdag d. 22. august kl. 11-12 slår vi dørene op til en omgang børnejazz på 
Månen, når jazzorkestret Verden i Verden folder sig ud på deres 
instrumenter. 

Musikken er legende og livfuld og lokker publikum, børn samt voksne, til at 
tage del i musikkens glæde og energi igennem bevægelse og dans. 

Pris pr. voksen 20 kr, børn gratis. Billetter til arrangementet købes her 

Børnejazz er arrangeret i samarbejde med Haderslev Jazzclub. 

 
 
Husk at deltage i vores Quiz på hjemmesiden 

Denne gang er gevinsten Lars Myttings bog ”Svøm med dem som drukner” . 
 For at komme med i lodtrækningen, SKAL du være tilmeldt nyhedsbrevet. 
 
Linket til quiz’en ligger herunder samt øverst til højre på hjemmesidens forside. 

 
Månedens quiz 
 
 

 
 
Nyt print- og kopisystem. 

Som omtalt i forrige nr. af Nyhedsbrevet er Haderslev Bibliotekerne  ved at  indføre et 
nyt system til print og kopiering.  
 
På grund af tekniske forsinkelser fra leverandøren er print- og kopisystemet endnu ikke 
taget fuldt ud i brug. 
 
Dette betyder at der i en periode kun kan kopieres i den bemandede åbningstid. Så i den 

ubemandede åbningstid er det desværre ikke muligt at kopiere. 
 

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/arrangementer/boernejazz
https://haderslevbibliotekerne.dk/netmedier/aviser-og-magasiner
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=9626496dee
https://da.surveymonkey.com/s/6HYFY95
https://da.surveymonkey.com/s/6HYFY95


Vi vender tilbage med nyt om print- og kopisystemet, når det er fuldt indført. 
 

 
 
 

Reserverings top 10 
1. Anthony Doerr: Alt det lys vi ikke ser (61 res.) 
2. Anna Grue: Italiensvej (60 res.) 
3. Camilla Läckberg: Løvetæmmeren (60 res.) 
4. Elsebeth Egholm: Dødvægt (54 res.) 
5. Mari Jungstedt: Den sidste akt (48 res.) 
6. Julie Hastrup: Farlig fortid (34 res.) 
7. Kim Leine: Afgrunden (31 res.) 
8. A.J. Kazinski: Den genfødte morder (30 res.) 
9. Harper Lee: Sæt en vagtpost ud (23 res.) 

10. Jojo Moyes: Hende du forlod (26 res.)                            
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