
 
 
 
  
 

 
Kære nyhedsbrevsabonnent. 
Efteråret er traditionelt en travl tid for Haderslev Bibliotekerne. Her i september/ oktober kan vi bl.a. nævne de 
mange gymnasieklasser, der alle skal en tur ned til os og have biblioteksorientering. I oktober har vi også travlt med 
Haderslev Kulturfestival, som bibliotekerne netop har overtaget ansvaret for. 
 
 Men læs nyhedsbrevet – og find ud af hvad vi har på programmet her i den allernærmeste fremtid. 
 
 

Vind billetter til et arrangement på biblioteket 
Som abonnent på Haderslev Bibliotekernes Nyhedsbrev kan du nu blive den 
heldige vinder af 2 billetter til et arrangement i efteråret. Vi trækker en vinder af 2 
billetter blandt alle, som er tilmeldt Nyhedsbrevet. 
 
Hvis du bliver trukket som vinder kan du frit vælge dine billetter til et af følgende 
arrangementer: 

 Tegner og forfatter Maren Uthaug (1. oktober) 

 Nina og Hjalte Tin (20. oktober i Vojens) 

 Leif Davidsen (28. oktober) 

 Forfatter Lars Johansson (11. november) 

 Forfatter Jens Henrik Jensen (25. november i Gram) 
                                                                                    Vinderen bliver kontaktet af biblioteket. 
 
 

Bogsalg på Haderslev Bibliotek 
Årets sidste bogsalg på Haderslev Bibliotek finder sted fredag den 2. oktober. 
 
Bogsalget foregår også denne gang foran bibliotekets hovedindgang og rykker ind i 
arkaden ved evt. dårligt vejr. De efterfølgende 14 dage vil resterne fra bogsalget 
kunne købes i bibliotekets åbningstid. 
 
 

 
 

Gymnasieelever undervises på Haderslev Bibliotek 
Igen i år underviser biblioteket gymnasieklasser fra Det Blå Gymnasium (Haderslev 
Handelsskole) og Det Almene Gymnasium (Katedralskolen) – i alt 17 klasser lægger 
vejen forbi biblioteket fra d. 22. september og godt en måned frem. 
 
Her får de bl.a. en introduktion til biblioteket, bliver meldt ind som lånere og 
introduceres til bibliotekets hjemmeside og til den landsdækkende biblioteks- 
database bibliotek.dk.  Tilbuddet gives også til Teknisk Gymnasium og til VUC. 
 

Introduktionen skulle gerne komme gymnasieeleverne til gode, når de skal skrive større opgaver – f.eks. 
Studieretningsprojektet i 3.G. 
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Haderslev Kulturfestival i uge 40 
I maj overtog Haderslev Bibliotekerne ansvaret for gennemførelsen af Haderslev 
Kulturfestival. Da tiden var knap, besluttede en gruppe af arrangører sammen med 
biblioteket at lave en ”forkortet” udgave af Kulturfestivalen, nemlig kun 3 dage – 
30. september i Vojens, 1. oktober i Gram og 2. oktober i Haderslev.  

 
Da mange foreninger allerede havde planlagt efterårsprogrammet, var det svært at finde et overordnet emne, så 
arbejdsgruppen valgte ”Blandede bolsjer” som emne. 
 
Det er blevet et fint program med mange forskellige bolsjer – lige fra familieteater til reformationsseminar og fra 
vægtergang til fællesskabsarrangement for alle foreninger i  Gram. 
 
Hele programmet kan du se på www.kvlt.dk, og du kan følge kulturfestivalen på vores facebookside. 
 
Vi glæder os til at se dig til nogle af de mange arrangementer. 
 

 
Koncert: Zenobia spiller Carl Nielsen på Haderslev Bibliotek (Månen) 

Vi glæder os til at præsentere trioen Zenobia tirsdag d. 29. september kl. 19 på 
Månen. Trioen er kendt som en spændende fornyer af den danske sang-, salme- og 
visetradition. 
 
Zenobia udgav i 2013 pladen ”Fra fynske kyster :  Zenobia spiller Carl Nielsen”, der 
sætter fokus på den store komponists gaver til den danske folkekultur,  på hans far, 
spillemanden Niels Maler samt folkemusikkens nærvær i Carl Nielsens opvækst. Og 
det er netop Carl Nielsen, som Zenobia  fortolker  denne aften.  
 
Trioen består af harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen, pianisten Charlotte 
Støjberg og sangerinden Louise Støjberg.  

 
Entrè 75 kr. Køb billet på: www.haderslevbibliotekerne.dk 
 
 

Musikalsk legestue for børn ml. 0-3 år på Gram Bibliotek  
Vi spiller, danser, lytter, trommer, rasler og tryller på Gram Bibliotek torsdag d. 1. 
oktober kl. 9-9.45. 
 
Undervisning ved Merete Abrahamsen, der til daglig er indskolings- og klaverlærer, 
samt korleder på Haderslev Musikskole. 

Arrangører: Haderslev Bibliotekerne & Haderslev Musikskole 

Bestil billet på www.haderslevbibliotekerne.dk. Kun børnene skal have billet. 

 
 
 
 Gode Apps til børn 0-6 år: for forældre og bedsteforældre på Vojens Bibliotek  

Kom og vær med på Vojens Bibliotek tirsdag d. 13. oktober kl. 19, når Mona fortæller 
om gode apps og spil til børn. 
 
Mona er pædagog og pædagogisk IT konsulent her i Haderslev Kommune. Har du en 
tablet, så er du velkommen til at medbringe den. 
 
Entré: Gratis - men bemærk: der er begrænset antal billetter til arrangementet. Print 
din billet på www.haderslevbibliotekerne.dk  

 
 
 

http://www.kvlt.dk/
http://www.haderslevbibliotekerne.dk/
http://www.haderslevbibliotekerne.dk/


Det sker på børnebibliotekerne i efterårsferien 
Der er mange aktiviteter for børn på Haderslev Bibliotekerne i efterårsferien. 
Børnene kan finde arrangementerne i Funcard, og de kan også findes i bibliotekets 
arrangementsfolder, samt på hjemmesiden, hvorfra tilmelding til arrangementerne sker. 
 
Både drenge og piger er tilgodeset i programmet, hvorfra kan fremhæves: 

 Cupcake workshop 

 Slanger på spil på biblioteket 

 Design dit eget armbånd 

 Lav din egen personlige æske eller dekorèr et dyr 

 Besøg af en politibetjent 

 Drageværksted 

 
 
Smart Parat Svar 

Haderslev Børnebibliotek er igen i år vært for den lokale runde i Haderslev Kommune af den 
landsdækkende quiz ”Smart parat svar” for alle 6. klasser i landet.  
 
Quizzens første runde foregår den 2. december 2015. Vinderholdet går videre til den 
regionale runde den 13. januar 2016. Sluttelig er der finale den 3. februar 2016 i Odense. 
Idèen med quizzen er, at ”Den gode læser” sættes i spil som en rollemodel, der har slået 
ørene ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. Det er sejt at læse, 
at vide noget, at være ”smart” på øverste etage!  
 

Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skøn- som faglitteratur. Der medtages desuden andre emner, hvor 
man kan vise, man er ekspert.. Der er rig mulighed for at øve sig med Smart Parat Svar app’en, som kan 
downloades gratis til iOS og Android via vores hjemmeside; http://www.smartparatsvar.dk/hent-appen/ 
 
I år samarbejder Smart Parat Svar igen med Tv2 Regionerne, og deltagere skal  være indforstået med evt. at blive 
filmet. 

 
 
Nydansker i Haderslev Kommune 

Med baggrund i den meget aktuelle flygtningesituation er portalen Nydansker i Haderslev 
blevet mere aktuel end nogensinde. 
 
Portalen er tænkt som en hjælp til nydanskere, der skal finde deres ben at stå på i et nyt 
land og en ny by. Der er links til aktuelle steder, som kan guide nydanskeren i Haderslev 
og forhåbentlig lette vejen til integrationen. 
 
Portalen ajourføres af Haderslev Bibliotekerne og åbnes fra bibliotekets hjemmeside 

under ”Særlige tilbud” eller direkte fra dette link: http://nydanskerihaderslev.dk/ 
 
 
Siden sidst på Haderslev Bibliotekerne: 
 
Sangdag og musikalsk legestue  

Børnebiblioteket inviterede førskolebørn i Haderslev til at synge med på kendte 
børnesange sammen med Jesper Sejrup fra Den Rullende Musikskole. Sangdagen den 10. 
september 2015 var en landsdækkende aktivitet, som i Haderslev havde så stor interesse, 
at arrangementet måttet dubleres med en ekstra seance. 
 
Klik her for at se billeder fra Sangdagen i Haderslev. 
 
Børnebibliotekerne afholder i øvrigt for samme målgruppe en række musikalske legestuer 
her i efteråret. De musikalske legestuer på børnebiblioteket er uhyre populære og bliver 
hurtigt fyldt op, ikke mindst lørdag er en eftertragtet dag for børnefamilierne at lave noget 

sammen med de små på biblioteket.  
 

http://nydanskerihaderslev.dk/
http://www.jv.dk/artikel/2107766:Haderslev--De-mindste-synger-endnu-en-gang-sammen-i-Haderslev


Forfatterarrangement 
Fotos fra en spændende aften i selskab med forfatter Hanne Bech Hansen d. 17. september. Arrangementet blev til 
i samarbejde med Nordisk Informationskontor i Flensborg 

 

 
 
 
Nyt print- og kopisystem. 

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

 

 
Husk at deltage i vores Quiz på hjemmesiden 

På bibliotekets hjemmeside kan du deltage i vores quiz. Svarene på quizzen kan du finde 
hjælp til i bibliotekets materialer eller på nettet. Præmien til quiz’ens vinder er en aktuel bog 
eller dvd. 
 
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 

 
 
Reserverings top 10 

1. Egholm, Elsebeth: Dødvægt (89 res.) 
2. Doerr, Anthony : Alt det lys vi ikke ser (73 res.) 
3. Grue, Anna: Italiensvej (69 res.) 
4. Lagercrantz, David: Det der ikke slår os ihjel (60 res.) 
5. Jungstedt, Mari: Den sidste akt (50 res.) 
6. Läckberg, Camilla: Løvetæmmeren (40 res.) 
7. Marklund, Liza: Jernblod (34 res.) 
8. Lee, Harper:  Dræb ikke en sangfugl (32 res.) 
9. Lee, Harper: Sæt en vagtpost ud (23 res.) 
10. Mytting, Lars: Svøm med dem som drukner (28 res.)                            

 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Solvejg W. Lavrsen og Kirsten V. Sørensen 
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes fra den mail, du modtager nyhedsbrevet med. 

https://da.surveymonkey.com/s/6HYFY95
https://da.surveymonkey.com/s/6HYFY95

