
 
 
 
  
 

 
Officiel åbning af Vojens Bibliotek/Sundhedscenter Vojens 

På lørdag d. 28. februar er der officiel åbning af Sundhedscenter Vojens - og dermed 
også officiel åbning af Vojens Bibliotek. Biblioteket har været åbent med bemanding i 
nogle uger nu, og fra mandag d. 2. marts kl. 7 skulle vi også få åben bibliotek (uden 
bemanding) i gang igen.  
 
Vi markerer åbningen af hele Sundhedscenter Vojens med guitargruppen 
”Lejrbålsguitar” fra Haderslev Musikskole, som spiller på biblioteket kl. 12.30 og kl. 13.  

 
Hele programmet for dagen kan ses her. 

 
 

Hvad skal vi læse? Foredrag af Liselotte Wiemer på Haderslev Bibliotek 
Litteraturanmelder Liselotte Wiemer kommer atter forbi os – og fortæller om det 
seneste års danske og nordiske skønlitteratur. 
 
Liselotte giver med ægte begejstring sine bud på bl.a.hvilke bøger vi absolut skal læse, 
om der er tendenser, bevægelser og forfattere vi skal lægge mærke. 
 
Foredraget finder sted på Månen onsdag d. 4. marts kl. 19-20.30. Billetter á 50,- kr. kan 
købes her.  
 

 
 

Kursus på Haderslev Bibliotek: fra kamera til pc 
Har du problemer med at flytte dine digitale billeder over på din PC? Vil du gerne 
lære at beskære et billede og sende det med e-mail? Så er dette kursus noget for dig. 
Kurset foregår over to gange, så der er mulighed for at ”lege” med det derhjemme og få 
svar på spørgsmål, der måtte opstå. 
 
Medbring kamera og de ledninger, der følger med. Medbring også gerne kortlæser og 
bærbar PC, hvis du har det. 
 
Kurset er gratis og foregår i vores IT-lokale torsdag d. 5. marts kl. 10-12, samt torsdag d. 
12. marts kl. 10-12.  Tilmelding seneste d. 1. marts her. 
 
Bemærk:  max. 10 deltagere 

 
 

Foredrag om John Mogensen på Vojens Bibliotek 
Kom til foredrag om hele Danmarks John Mogensen. Forfatter og journalist ved 
Politiken Henrik Vesterberg vil fortælle om legenden, der stadig er populær og elsket 
her næsten 38 år efter sin død.  
 
Henrik Vesterberg krydrer sit foredrag med rigelige prøver på John Mogensens klassiske 
sange, der får ord og begreber med på vejen. 
 
Det spændende foredrag finder sted på Vojens Bibliotek torsdag d. 12. marts kl. 19-21. 
 
Køb billetter á 25,- kr. her:  
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http://www.haderslev.dk/om-kommunen/nyheder/indvielse-af-sundhedscenter-vojens
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=c3b2a717f6
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f9c5931747
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f6420ce839


 
 

Kom med til Krimimessen 2015 
Så kører vi igen til Krimimessen i Horsens.  Med afgang kl. 9.00 fra Haderslev 
Bibliotek, Bispebroen 3 – drager vi til det gamle Statsfængsel i Horsens  - hvor årets 
morderisk spændende krimimesse finder sted. Vi kommer retur ca. kl. 17.00 mange  
oplevelser rigere.  
 
Prisen på kr. 250,- dækker indgangsbillet, bustur, samt kaffe og rundstykke på turen 
derop 
 
Bindende tilmelding senest d. 13. marts her:  
 
Arrangør: Haderslev Bibliotekerne og Personaleforeningen for ansatte ved Haderslev 
Kommune. 

 

 
Digital Artikelservice  

Digital Artikelservice gik i luften den 16. februar 2015. Med den nye service har du 
mulighed for at bestille digitaliserede artikler fra Statsbibliotekets  tidsskriftsamlinger, 
som bliver sendt direkte til dig i din e-mail indbakke.   
 
Bibliotek.dk udgør søge- og bestillingsplatformen i Digital Artikelservice. Det er 
således din personlige profil på bibliotek.dk, der styrer leverancen. Du skal med andre 
ord være oprettet som bruger på www.bibliotek.dk samt være borger i Haderslev 
Kommune for at bruge denne service. 

 
 
Reserverings top 10 

1.Sara Blædel: Kvinden de meldte savnet (61 res.) 
2. Jussi Adler-Olsen: Den grænseløse (58 res.) 
3. Lars Johansson: Signes hjemkomst (55 res.) 
4. Jane Aamund: Onklerne og deres fruer (50 res.) 
5. Lars Kepler: Stalker (47 res.) 
6. Anne B. Ragde: Jeg har et tæppe i tusind farver (34 res.) 
7. Lise Nørgaard: Fruen kommer i dag (32 res.) 
8. Svend Brinkmann: Stå fast (27 res.) 
9. Gretelise Holm: Kærligheden, kampen og kloden (27 res.) 

                                        10. Ken Follett: På kanten af evigheden (27 res.) 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Solvejg W. Lavrsen og Kirsten V. Sørensen 
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet kan det afmeldes på: 
Haderslev Bibliotekernes hjemmeside 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=56ccb4e3c8
http://www.bibliotek.dk/
http://www.haderslevbibliotekerne.dk/

