
 
 
 
  
 
 

Valg til Bispens Brugerråd. 

Har du lyst til at repræsentere biblioteket i Bispens Brugerråd, ja så er det nu du skal 
læse videre. Til marts skal der nemlig vælges repræsentanter til brugerrådet, og 
bibliotekets brugere har i år 2 pladser, der skal besættes. 

 
Bispens Brugerråd består af ni medlemmer, der repræsenterer brugere af 
biblioteket, arkivet og aktivitetshuset. Der vælges tre repræsentanter for hver 
institution for 2 år ad gangen, således at der hhv er 1 og 2 repræsentanter fra hver 
institution på valg. 
 

Brugerrådets årsmøde er tirsdag den 29. marts 19.30 i Bispens Café. Af hensyn til forplejning er der tilmelding 
seneste dagen før til rådets formand, Jens Rotbøll på jens@rotboll.com. 
 
Brugerrådet beskæftiger sig med alle forhold vedrørende Bispens brugere, stiller forslag til aktiviteter og støtter op 
om de enkelte instuitutioner. Brugerrådet er høringspart i alle politiske sager vedrørende Bispen og det tilstræbes, 
at Brugerrådet også inddrages i indledende processer op til politiske behandlinger. 
Du er naturligvis velkommen til at komme til årsmødet uanset om du har lyst til at stille op eller ej. 
 

Biblioteksbetjening af Haderslev Arresthus 
En af de mange opgaver, som man måske ikke har kendskab til er, at vi i mange år har 
ydet biblioteksservice til indsatte i Haderslev Arresthus.  

Vi har været så heldige at få arrestforvarer ved Arresthuset i Haderslev Svend Aage 
Brøsted Kolmos til at fortælle lidt om ordningen: 

Der er en aftale mellem Haderslev bibliotek og Arresthuset i Haderslev. Biblioteket 
sørger for, at der er et antal bøger, tegneserier og magasiner til stede i Arrestens lille 

bibliotek. Derudover får Arresten besøg af en bibliotekar hver 14. dag. 

I arresten er der et opslag med besked om, hvornår næste biblioteksdag er, samt at det er muligt at bestille bøger, 
tidsskrifter og dvd´er ved Haderslev Bibliotek, og hvis det er muligt, så kommer de ønskede ting med ned til 
Arresten, når bibliotekaren kommer næste gang. 

At bibliotekaren kommer, er noget de indsatte ser frem til, især fordi de alle får en personlig betjening omkring lige 
deres ønsker og behov; dette gælder både de danske og ikke mindst de udenlandske indsatte.  

I dagligdagen lægger vi mest mærke til interessen, hvis biblioteksdagen for et par indsatte falder sammen med, at 
de er til besøg, afhøring eller i retten. Så bliver der rettidigt lagt bøger, der skal byttes og nye ønskesedler frem, 
samt besked til personalet, om de vil værre behjælpelige med bytningen. 

Bliver der under bibliotekarens gang rundt til de indsatte fremsat ønsker om bestemte bøger m.m., og ønskerne er 
til at opfylde, ankommer bøgerne med bud til arresten en af de følgende dage, eller næste gang bibliotekaren 
kommer. 

Vi er rigtig glade for den biblioteksbetjening vi får her i arresten – den giver anledning til misundelse fra andre 
Arresthuse, når vi ude omkring fortæller, hvordan det foregår i Arresthuset i Haderslev.  

Alt dette er noget arresten betaler for en gang om året; et beløb som er aftalt mellem Kriminalforsorgen og de 
danske biblioteker (kommuner). 
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Det sker hos os: 

Foredrag: Rejsen fra stress til styrke ved Lottie Douglas                                                    

Kom til foredraget "Rejsen fra stress til styrke" på Vojens Bibliotek mandag d. 29. 
februar kl. 19. Her fortæller sygeplejerske/samlivsterapeut/coach Lottie Douglas sin 
personlige historie.  

En personlig livskrise gav hende overskud til at kunne gå ud og fortælle om 
muligheden for at få et godt og indholdsrigt liv igen… 

Foredraget giver indsigt i, hvor langt man kan nå, og hvor godt man kan få det, hvis 

man man er motiveret til at bryde med gamle mønstre. 

 

Entré 50 kr. Biblioteket er vært ved en kop kaffe. Køb billet her 

 

Bogsalg på Vojens Bibliotek 

  I ugerne 10 og 11 er det muligt ”at gøre et kup” blandt kasserede bøger, magasiner og   
  cd´er – når Vojens Bibliotek holder bogsalg.  Startskuddet lyder kl. 10 mandag d. 7.  
  marts , så kig forbi!  
 
  Du finder bogsalget i Sundhedshusets foyer, hvor det er tilgængeligt i bibliotekets   
  bemandede åbningstid: mandag, onsdag og torsdag: 10-17 samt lørdag: 10-13 

 
 

Liselotte Wiemer: Hvad skal vi læse? 
Tirsdag d. 8. marts har du alle chancer for at blive inspireret, når 
litteraturanmelder Liselotte Wiemer lægger vejen forbi os – og fortæller om det 
seneste års danske og nordiske skønlitteratur. 
 
Liselotte giver sit bud på forårets læsning på sin medrivende og engageret måde. 
 
Køb billet her à 50 kr. 
 
 
 
 

 
 

Kom med til Krimimessen i Horsens 
Skal du med os til Horsens og fejre Krimimessens 15 års fødselsdag? Så kan du nu 
købe billet.   
 
Lørdag d. 12. marts kl. 9 kører vi med bussen fra Haderslev Bibliotek – og  vi 
kommer retur kl. ca. 17.  

Billetprisen (250 kr.) dækker indgangsbillet, bustur, samt kaffe og et rundstykke 
på turen derop . 

Køb billetter til Krimimesse turen her 

 

 

 
 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=b5e45f4131
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f0e7aad830
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cbfc2768d4


Nyt på hjemmesiden 
Du kan nu logge ind på vores hjemmeside med NemID. Det kan være nyttigt, hvis du 
har glemt din pinkode til biblioteket. 
 
Når du er logget ind, kan du ændre din pinkode  via " Min konto " "Redigér 
brugerprofil". 
 
Bemærk:  for at logge ind med NemID skal du allerede  være oprettet som låner på 
biblioteket. 
Læs mere her 
 

Nyt er det også, at du nu finder en grøn funktionsknap i bunden af hjemmesiden, der leder dig direkte til 
spørgetjenesten ”Biblioteksvagten”. Det kan specielt være nyttigt, når du kommer på biblioteket i den 
ubemandede åbningstid og mangler svar på spørgsmål der knytter sig til dit biblioteksbesøg. 
 

 

Verdensbiblioteket.dk  
Inden længe går bibliotekernes nye multisprogede website :    
Verdensbiblioteket.dk  i luften.  
 
Websitet tilbyder film, musik, bøger og andre materialer på mere end ti 
forskellige sprog. Verdensbiblioteket drives af Statsbibliotekets Bibliotekscenter 
for Integration. Verdensbiblioteket afløser Bibzoom World, der oprindeligt 

udgjorde en del af Bibzoom.dk. 
 

Biblo.dk 

11. april kl. 8.00 ser et nyt site for 7-14 årige børn dagens lys.  Det nye site skal 
afløse børnesiden Palles Gavebod, og det har fået navnet Biblo.dk. Mere om 
Biblo i kommende nyhedsbrev. 

 

Glimt fra nogle af vinterferiens arrangementer 
Der var fuld hus på bibliotekerne i vinterferien, hvor vi bl.a. havde grisefortællinger, tegneworkshop, isskulpturer 
og slanger på programmet! 

 

 

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/log-med-nemid
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/log-med-nemid


Reserverings top 10 

 1. Puk Damgård Andersen: Ser du månen Daniel (52 res.) 

 2. Jesper Stein: Uro (21 res.) 

 3. Paula Hawkins: Kvinden i toget (42 res.) 

 4. Mari Jungstedt: En mørkere himmel (40 res.) 

 5. Anne-Cathrine Riebnitzsky: Orkansæsonen og stilheden (37 res.) 

 6. Liza Marklund: Jernblod (35 res.) 

 7. Jojo Moyes: Efter dig (32 res.) 

 8. Carsten Jensen. Den første sten (31 res.) 

 9. Jan Guillou: Blå stjerne (28 res.)  

                                         10. Michael Katz Krefeld: Sekten (27 res.) 
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