
 
 
 
  
 
 

Resultatet af valg til Bispens Brugerråd  

I sidste nyhedsbrev fortalte vi lidt om Bispens Brugerråd og om det kommende valg 
til brugerrådet ved årsmødet i marts.   
 
Brugerrådet beskæftiger sig med alle forhold vedrørende Bispens brugere, stiller 
forslag til aktiviteter og støtter op om de enkelte institutioner. Brugerrådet er 
høringspart i alle politiske sager vedrørende Bispen, og det tilstræbes, at 
Brugerrådet også inddrages i indledende processer op til politiske behandlinger. 
 
Der vælges tre repræsentanter fra hver institution. De ni medlemmer, der blev valgt 
for en to årig periode er: 

 
Repræsentanter for Aktivitetshuset: 
Jens C. Rotbøll (Formand for Brugerrådet) 
Tove Wind Zoega 
Erik Petersen 
 
Repræsentanter for Biblioteket: 
Wencke Anette Vial 
Peter Andresen 
Hans V. Bang 
 
Repræsentanter for Historisk Arkiv: 
 Jan Samalsson 
 Uwe Lindemann 
 Finn Jørgensen 
 

Læs hele referatet fra årsmødet  her referat fra årsmøde 

 

Forfatteraften med Leonora Christina Skov. 
Torsdag den  21. april kl. 19 har vi fornøjelsen at præsentere forfatter og litteraturanmelder 
Leonora Christina Skov på Haderslev Bibliotek (Månen).  

Du kender hende måske fra sidste års anmelderroste "Hvor intet bryder vinden", men 
Leonora Christina Skov er forfatter til flere bøger bl.a "Rygsvømmeren" fra 2003 og 
"Champagnepigen" fra 2007. 

Hendes foredrag hos os tager dog udgangspunkt i "Hvor intet bryder vinden" fra sidste år. Vi 
hører bl.a. om skriveprocessen, skriveopholdene i Shanghai, Schweiz, Skotland, Athen, USA, 
Indien og Etiopien - og forfatterskabets hovedtematikker. 

Hun fortæller om det usagte og det fortrængte, mødre der ikke elsker deres børn og mønstre, som gentager sig 
gennem generationer. 

Leonora Christina Skov trækker desuden tråde til sit eget liv og sit job som litteraturanmelder. Et levende og 
engageret foredrag krydret med oplæsning og spørgsmål fra salen. 

Entré 75 kr.  Billetterne bestilles her 
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https://haderslevbibliotekerne.dk/sites/haderslev.ddbcms.dk/files/aarsmoede_29_mar_2016_referat.pdf
https://haderslevbibliotekerne.dk/sites/haderslev.ddbcms.dk/files/aarsmoede_29_mar_2016_referat.pdf
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=2d9ea54674


 

Journalist/korrespondent Steffen Kretz 
Den 4. maj kl. 19 kommer Steffen Kretz forbi Månen i forbindelse med Haderslev Lysfest. I 
lyset af Danmarks befrielse vil han tale over emnet krig, besættelse og befrielse på baggrund 
af sine mange reportagerejser til krigs- og konfliktzoner. 
 
Efter foredraget er der mulighed for at gå med i fakkeloptoget fra Bispen til Haderslev 
Kaserne. 
 
Arrangører: Haderslev Bibliotekerne og Haderslev Kommune 
 
Køb billet her 

 
 

Bogsalg på Gram Bibliotek 
   Gram Bibliotek har ryddet op i materialesamlingen og startede deres bogsalg af   
   Kasserede materiale i mandags. Men du kan stadigvæk nå at gøre en god handel – da  
   bogsalget fortsætter, så længe lager haves! 
 
  Du kan komme til bogsalg i både den bemandede og ubemandede åbningstid. I den   
  ubemandede åbningstid sker betaling ved selvbetjening. 

 

 

BIBLO.dk  
Den 11. april 2016 var dagen, hvor danske børn fra 7-14 år fik et nyt digitalt site. 
BIBLO er tænkt som et digitalt online-fællesskab bygget op omkring grupper, 
kampagner og udvidede, børnevenlige søgemuligheder. BIBLO lanceres i 3 dele  - 
første del i mandags, anden del, som er materiale-søgningsdelen, åbner  den 3. 

juni ved en reception på Københavns Hovedbibliotek og tredje del åbner senere på året. 
 
BIBLO.dk  afløser Pallesgavebod.dk 

Målet med BIBLO er, at børnene skal bruge siden både i og uden for skoletiden. Det bliver i høj grad børnene, der 
kommer til at bestemme indholdet.  Men der sidder voksne bag sitet og sørger for,  at tingene fungerer - og at der 
holdes en pæn tone, så alle børn kan føle sig godt tilpas. 

BIBLO vil stå for forskellige kampagner, som børnene kan deltage i,  og BIBLO kan blive det nye bindeled mellem 
folkeskole og folkebibliotekernes børneafdelinger. 

Børnene logger sig på BIBLO med UNI-login, som de i forvejen bruger på deres skole. 

Læs mere om BIBLO.dk her: pressemeddelelse 

 

Digital Artikelservice 
Digital Artikelservice er en integreret del af søgesiden www.bibliotek.dk, som 
mange lånere kender og bruger flittigt, ikke mindst i forbindelse med 
opgaveskrivning. 
 
Haderslev Bibliotekerne abonnerer på Digital Artikelservice, hvilket betyder, at du 
som låner på Haderslev Bibliotekerne kan bestille artikler fra danske tidsskrifter og 
magasiner mærket ”Bestil kopi” og få dem sendt direkte til din mail postkasse som 
et link. 

 
Digital Artikelservice tilbyder også en Hjemmeside med en række spændende temaartikler om aktuelle og 
populære emner. Temaartiklerne indeholder en registrering af relevante tidsskriftartikler med link til kopibestilling. 
Siden er nem at benytte, indbydende og inspirerende.  Prøv selv på www.digitalartikelservice.dk 
 
 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow
https://haderslevbibliotekerne.dk/sites/haderslev.ddbcms.dk/files/files/news/biblopresse.pdf
http://www.bibliotek.dk/
www.digitalartikelservice.dk


Verdensbiblioteket.dk  
Verdensbiblioteket.dk er en ny biblioteksside målrettet nydanskere. 
Siden er åben og tilgængelig for alle, som bor i Danmark. Der er fri og gratis 
adgang til at streame film, musik m.m. på verdensbiblioteket. 
 
Login til verdensbiblioteket sker enten med Nem-id eller med samme biblioteks 
login, som du bruger på dit lokale bibliotek. 

 
Websitet tilbyder film, musik, bøger og andre materialer på mere end ti forskellige indvandrersprog. 
Verdensbiblioteket drives af Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration. Verdensbiblioteket afløser Bibzoom 
World, der oprindeligt udgjorde en del af Bibzoom.dk. 
 
 

Nåede du ikke Liselotte Wiemers: ”Hvad skal vi læse”-arrangement? 
Tirsdag d. 8. marts havde Haderslev Bibliotek besøg af litteraturanmelder Liselotte 
Wiemer, der gav sit bud på forårets læsning. 

 
Liselotte Wiemer tog de mange fremmødte tilhørere med ind i litteraturens spændende 
verden og fortalte levende om, hvad der er af strømninger og tendenser i litteraturen 
netop nu. 
 
Til arrangementet havde Liselotte Wiemer lavet en liste over de omtalte bøger og denne 
inspirationsliste bruges bl.a. af mange læsekredse til valg af læsekredsbøger. 
Vil du også hente inspiration i litteraturlisten kan du hente den via dette link: 
Bogsæsonen 2015/16 

 
 

Læs tilbudsaviser på nettet 
Ekurser.nu indeholder en lang række gratis kurser, som kan hjælpe brugerne 
godt på vej med de stadig flere nye digitale muligheder. Der kommer hele 
tiden nye kurser til, ligesom tidligere kurser løbende opdateres.  
 
Ekurserne er nu også søgbare i bibliotekets søgebase. Blandt de nye kurser 
kan anbefales ”Læs tilbudsaviser på nettet”, som lærer dig, hvordan du 
bliver digital på dette felt og får mest ud af at læse tilbudsaviser på nettet.  
 
www.ekurser.nu 

 

Reserverings top 10 

  1. Mari Jungstedt; En mørkere himmel (47 res.) 
  2. Anne-Cathrine Riebnitzsky: Orkansæsonen og stilheden (35 res.) 
  3. Jesper Stein:  Aisha  (32 res.) 
  4. Jojo Moyes: Efter dig (25 res.) 
  5. Paula Hawkins: Kvinden i toget(23 res.) 
  6. Puk Damsgaard Andersen: Ser du månen, Daniel (22 res.) 
  7. 44 små og store retter (21 res.) 
  8. Lars Kepler: Playground (21 res.) 
  9. Viveca Sten: I magtens skygge (21 res.)  
10. Liza Marklund: Jernblod (20 res.) 
 

Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 

 

 

http://www.ekurser.nu/kursus/453?s=1
https://haderslevbibliotekerne.dk/sites/haderslev.ddbcms.dk/files/files/news/litteraturliste_marts_og_april_16_-_biblioteker.pdf
http://www.ekurser.nu/find/tilbudsaviser

