
 
 
 
  
 
 

Kære nyhedsbrevsabonnenter 
Med dette nummer af nyhedsbrevet afprøver vi en ny udsendelsesform. I modsætning til de tidligere nyhedsbreve, 
hvor du skulle klikke på et link for at åbne det, så kommer nyhedsbrevet nu direkte i din mail. 
 
Julen og nytåret står for døren - og i dette sidste nummer af nyhedsbrevet er der derfor både kig bagud og kig ind i 
det nye år på Haderslev Bibliotekerne. 
 

 
Læs anmeldelser, avisartikler og udenlandske aviser via vores hjemmeside og søgebase. 
Nu har du som registreret bruger af Haderslev Bibliotekerne en række nye muligheder for information og 

inspiration: 
 
Du kan nu søge artikler fra Infomedia, der har fuldtekstadgang til mere end 40 
millioner danske artikler fra landsdækkende dagblade som f.eks. Berlingske Tidende, 
Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Information. Det er denne adgang til 
artikler, som du får via os på biblioteket, hvis du søger fra vores pc´ere.   
 

Er du ikke på biblioteket, så har du stadig fuldtekstadgang til artikler (husk at logge ind), men antallet af artikler er 
begrænset.  
  
På bibliotekerne møder vi ofte brugere, der via boganmeldelser i aviser bliver inspireret og opmærksomme på nye 
bøger. Andre søger anmeldelser af en bestemt bog f.eks. til en opgave eller til en læsekreds. Uanset hvad du skal 
bruge anmeldelser til – så har du nu mulighed for at læse anmeldelserne fra danske aviser, når du er logget ind i 
vores søgebase. 

Har du brug for at læse udenlandske aviser, så abonnerer biblioteket på PressReader, som via vores søgebase giver 
dig direkte adgang til 4000 udenlandske/ internationale aviser og magasiner fra 100 forskellige lande på 60 sprog!  
Ofte kan du endda læse avisen før,  den trykte udgave er på gaden!  
 
Læs mere om mulighederne på vores hjemmeside under ”Nyt fra biblioteket” 
 
 

Nye arrangementer  
 Vi udsender i midten af januar et nyt arrangementsprogram med forårssæsonens 
arrangementer og kurser for børn og voksne. Allerede nu kan vi løfte en lille flig af 
programmet. 
 
8. marts kommer den meget inspirerende litteraturanmelder Liselotte Wiemer og 
fortæller om årets bøger. 
 
Den 12. marts er vi arrangør af den årlige tur til krimimessen i Horsens. 
 

I april er der besøg af forfatteren Leonora Christine Skov, der fortæller om sit forfatterskab. 
 
Den lokale motorcykelentusiast Flemming Ehlert Jørgensen står også på programmet - og dertil kommer en række 
kurser primært med it-relaterede emner. Som noget helt nyt og spændende kan nævnes et kursus om Arduino – en 
robotstyret aktivitet for både børn og voksne med lyst til iværksætteri. 
 
For børn er der bl.a. planlagt et arrangement med slanger, et arrangement med kælegrise samt musikalsk legestue. 
 
Hold øje med hjemmesiden, lokalpressen eller kig forbi biblioteket, hvor programmet kommer til at ligge. 
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https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/nye-muligheder-paa-hjemmesiden


Book en bibliotekar 
I de sidste mange uger har vi haft en del gymnasieelever fra 3. G og 2. HF, som har gjort 
brug af vores tilbud om ”Book en bibliotekar”i forbindelse med deres Studieretnings-
projekt (SRP) og  Større skriftlige opgave (SSO).  
 
Her har de fået ”hjælp-til selvhjælp” i litteratur- og informationssøgning. Den halve time, 
som eleverne kan booke,  er en opdatering af den viden, som vi gav gymnasieeleverne 
året før, hvor de alle fik en introduktion til biblioteket. 
 
I torsdags fik eleverne så deres problemformulering  -  det skabte en del travlhed ved 
bibliotekarbordene, hvor vi naturligvis forsøgte og forsøger at hjælpe dem godt på vej. 

 
Tilbuddet gælder også studerende på VUC og på videregående uddannelser. Læs evt. mere om tilbuddet på 
bibliotekets hjemmeside 
 

 
Åbningstider i julen og nytåret 

Bibliotekerne holder åbent uden bemanding kl. 7-21 juleaften, 1. og 2. juledag samt nytårsaften og 
nytårsdag. 
 
Borgerservice er lukket på helligdagene 
 
 

 
 

Siden sidst på Haderslev Bibliotekerne: 
En bred vifte af spændende arrangementer har fundet sted på bibliotekerne siden sidste nyhedsbrev.   Vi kan bl.a. 
nævne to velbesøgte forfatterarrangementer på Månen i Haderslev med henholdsvis forfatter og journalist Leif 
Davidsen samt forfatter Lars Johansson. 
 
I Gram havde vi en spændende aften i selskab med forfatter Jens Henrik Jensen, og I Vojens blev strikkepindene 
fundet frem i et hyggeligt strikkearrangement med Conny Feddersen. 
 
Endelig havde vi to veloplagte syng-med-arrangementer på både Haderslev Bibliotek og Vojens Bibliotek i 
anledningen af Spil-dagen, sikken en stemning.  
 

 
 
 
Smart, parat, svar 

Onsdag den 2. december afviklede Børnebiblioteket i Haderslev den lokale runde af 
den landsdækkende quiz for 6. klasser ”Smart Parat Svar”. 
 
Igen i år var der fantastisk opbakning fra skolerne med 13 tilmeldte klasser, som 
dystede om, hvilken klasse der var den klogeste til at svare på spørgsmål om  
litteratur, film og paratviden indenfor alle områder . 
 

I løbet af dagen havde Biblioteket besøg af 400 – 500 børn, som gik op i quizzen med liv og sjæl. Vinderklassen blev 
”Einsteins efterkommere” fra Favrdal-Fjelstrup Skole, som går videre til den regionale runde i Vejle til januar. Vi 
ønsker dem held og lykke! 
 
 

https://haderslevbibliotekerne.dk/mest/studerende/book-en-bibliotekar


Julevindue på biblioteket 
Den 1. december havde vi besøg af børn fra Cathrine Asylets Børnehave, som 
julepyntede et vindue i børnebiblioteket i Haderslev.  
 
Bagefter var det tid til at hygge sig på børnebiblioteket. 
 
Vi siger tusind tak for det flotte vindue, hvor erdet bare flot! 
 

 
 

Husk at deltage i vores jule- og nytårsquiz på hjemmesiden 
På bibliotekets hjemmeside kan du deltage i månedens quiz. Svarene kan du finde 
hjælp til i bibliotekets materialer og på nettet.  
 
For at komme med i lodtrækningen, SKAL du være tilmeldt nyhedsbrevet. 
 
Linket til quizzen finder du her:  Månedens quiz . Du finder også quizzen øverst til højre 
på hjemmesidens forside, der kan du også se, hvilken præmie der står på spil. 

 
 

Reserverings top 10 
1. Egholm, Elsebeth - Dødvægt (58 res.) 
2. Lagercrantz, David - Det der ikke slår os ihjel (54 res.) 
3. Damsgård Andersen, Puk - Ser du månen Daniel (51 res.) 
4. Marklund, Liza - Jernblod (45 res.) 
5. Doerr, Anthony - Alt det lys vi ikke ser (39 res.) 
6. Jessen, Ida - En ny tid (38 res.) 
7. Moyes, Jojo - Efter dig (38 res.) 
8. Guillou, Jan - Blå stjerne (35 res.) 
9. Grue, Anna - Italiensvej (33 res.) 
10. Brinkmann, Svend -Stå fast30 res.)  

 
 
Haderslev Bibliotekerne ønsker jer alle en rigtig glædelig jul – samt et godt nytår! 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 

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

