
 
 
 
  
 

Kære nyhedsbrevsabonnenter 
Sikken en dejlig efterårsdag vi udkommer på!  
I dette nyhedsbrev kan du bl.a læse om et par eller tre af vores arrangementer, læse om den nye café i 
Sundhedscenteret i Vojens, og vi løfter sløret for, hvem af jer, der løb af med 2 billetter til et af vores 
arrangementer. 
 
 
Arrangementer : 
Leif Davidsen på Haderslev Bibliotek 

Du kan stadigvæk nå, at sikre dig billet til vores arrangement med forfatter og tidligere 
udenrigskorrespondent Leif Davidsen  i aften onsdag  kl. 19 på Månen. 
 
Leif Davidsen vil bl.a. fortælle om sin seneste bog, den underholdende rejse- og 
erindringsbog "Steinbecks spøgelse og jagten på en forfatter". Han vil også fortælle om 
arbejdet med sine romaner, og jagten på den hovedperson, der altid er udgangspunkt, 
når han skal begynde en ny roman. 
 
Køb billet via www.haderslevbibliotekerne.dk 

 

Spil dansk-dag på bibliotekerne i Haderslev og Vojens 
Kom og syng med os på torsdag d. 29. oktober, når vi fejrer det danske musikliv. Sammen 
med pianisten Christian Lei Bennedsen, skal vi i fællesskab synge nogle af de dejligste 
efterårssange fra den danske sangskat. 
 
Vi starter med at synge i Haderslev kl. 10.30-11.30 – og fortsætter så i Vojens kl. 13.30-
14.30. Der er gratis adgang – og ingen tilmelding. Begge steder er vi vært ved en kop kaffe 
og et stykke kage. 

 
 

Kom til strikkearrangement på Vojens Bibliotek! 

Tag strikketøjet med til en hyggelig aften med Conny Feddersen fra Strikkecafeen 
”Garnache” i Haderslev.  
 
Her får du bl.a. Connys personlige historie om, hvorfor hun skiftede sit gode faste job ud 
med et usikkert job i en tid, hvor butikker lukker på stribe.  
 
 
Billet til 25 kr. købes senest den 30. oktober via bibliotekernes hjemmeside 

 
Strikkecafè 
Apropos strikning. Lige udenfor biblioteket i Vojens Sundhedscenter holdes der strikkecafè hver 2. tirsdag (lige 
uger) kl. 18.30-22. Strikkecafèen er åben for alle. Nybegyndere såvel som øvede strikkere i alle aldre er velkomne 
med strikkepinde og garn. Her kan du møde andre strikkere, som gerne deler erfaringer og hjælper dem, der har 
brug for det samtidig med at der hygges.  
 
Kontakt evt. Marianne Toft Jensen tlf. 31228331 eller Helle Sørensen, som er strikkecaféens bestyrere. 
 
 
Af andre kommende arrangementer kan bl.a. nævnes vores årlige tur til Bogforum i København, samt den årlige 
”Aftenskumring-oplæsning” på Gram Bibliotek. Kig mere på vores hjemmeside, eller hent vores 
arrangementsfolder 
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Ny café  i Sundhedscenter Vojens 
Så kom der café i Sundhedscenteret i Vojens, hvor også Vojens Bibliotek har til huse. 
”Den Grønne Café” finder du lige indenfor døren i Sundhedscenteret. 

Caféen er oprettet til glæde for brugerne i Sundhedscenter Vojens og alle, der bor i 
oplandet. Her er der mulighed for at få slukket kaffetørsten, spise et let måltid, læse 
avisen, fordybe sig i en bog, som eventuelt kan lånes på biblioteket, eller snakke lidt med 
naboen. Der er adgang til Wi-Fi i området, så man kan også bruge sin iPad eller computer 
her 

Cafémaden er tilberedt af Kantineriet i Sundhedscenter Vojens, og caféen er åben på hverdage klokken 10-15 - 
fredage dog klokken 10-13. 
 

Caféen er blevet til i et samarbejde mellem Beskyttet Beskæftigelse, Kantineriet og Sundhedscenteret.  
Personalet i caféen vil være borgere med forskellige handicaps.  

 

 

Se filmstriben.dk på android tablets og smartphones 

Nu kan du også se filmstriben.dk på android tablets og smartphones, når du har hentet 
app’en Filmstriben i Lænestolen i Google Play. App’en er gratis. 
 
App'en virker på de fleste Android enheder med styresystem 4.4.4. eller højere, og i 
nogle tilfælde også på enheder med lavere versioner.  

 Bemærk!: at Filmstriben.dk  desværre har  nogle problemer med at få app'en til at virke 
på visse Samsung telefoner, bl.a. Galaxy S.  Vi håber, at disse fejl løser sig snart. 

 
 

Vinder af billetter til arrangement på Haderslev Bibliotekerne 
Som omtalt i sidste nyhedsbrev udlodder biblioteket 2 billetter til et arrangement her  i 
efteråret blandt alle, som er tilmeldt Nyhedsbrevet. Vinderen er nu udtrukket , det  blev: 

 
Familien Klit Nielsen, Haderslev, som valgte at komme til arrangementet med 
Hjalte Tin og Nina Rasmussen. 
 
 

 
 
 
Siden sidst på Haderslev Bibliotekerne: 
Mange børn og aktiviteter i efterårsferien på børnebibliotekerne 

Børnebibliotekerne i Haderslev havde også i år sørget for, at børnene ikke kom til at kede 
sig.  Med et Fun-card i hånden havde rigtig mange børn fundet vej til bibliotekernes 
mange tilbud for piger og drenge i alle aldre.  
 
Om mandagen kunne børnene lære at dekorere flotte cupcakes, 3 hold var fuldt booket 
op – om tirsdagen var der besøg af en slangetæmmer i både Vojens og Haderslev. Han 
medbragte sine 2 kvælerslanger. Børnene fik en masse viden om slanger og også 

mulighed for at røre ved en.  Sidst men absolut ikke mindst var der mulighed for de modige at blive fotograferet 
sammen med en slange.  
 
Med god hjælp fra Aktivitetshusets Tekstilværksted blev der afholdt forskellige workshops, hvor børnene 
designede armbånd og dekorerede egne æsker og figurer.  
 
Vi havde også besøg af en rigtig politibetjent, der fortalte om sit arbejde.  
 
Ugen sluttede med en dag i dragebygningens tegn. Der blev bygget ca 50 rigtig flotte drager, som senere kunne ses 
i luften over bl.a. Damparken  
 



 

 
Fotos fra nogle af efterårsferiearrangementerne hos os 

 
 
Kriminelt spændende oplæsning på Vojens Bibliotek  

Den lokale forfatter Marc Kenan Maciejewski løftede sløret for næste kapitel i hans krimi-
novelleserie om Vojens, da han i samarbejde med Vojens Bibliotek havde indbudt til 
(u)hyggelig oplæsning. 

Den nye novelle, Hemmeligt Forhold, som er den tredje i en planlagt serie på 10 krimi-
noveller, udspiller sig på Hotel Vojens, hvor en forretningsmand findes myrdet på sit 
hotelværelse.  

Efter oplæsningen var der mulighed for at stille spørgsmål til forfatteren, omkring 
inspiration, motivation og det, at skrive fiktion om sin barndomsby. 

Novellen kan, som de øvrige i serien downloades på SAXO.com. 
 

 
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 (82 res.) 
2. Lagercrantz, David : Det der ikke slår os ihjel (61 res.) 
3. Grue, Anna: Italiensvej (55 res.) 
4. Doerr, Anthony: Alt det lys vi ikke ser (51 res.) 
5. Marklund, Liza: Jernblod (47 res.) 
6. Jessen, Ida: En ny tid (38 res.) 
7. Jungsted, Mari: Den sidste akt (37 res.) 
8. Damsgaard Andersen, Puk: Ser du månen Daniel (32 res.) 
9. Hawkins, Paula: Kvinden i toget (29 res.) 
10.  Lee, Harper: Søt en vagtpost ud (21 res.)                         
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