
 
 
 
  
 
 

Arrangementsprogram 
 
Haderslev Bibliotekernes nye arrangementsprogram er udkommet, og du kan 
hente dit program i en af vores 3 afdelinger i Haderslev, Vojens eller Gram. 
 
Du kan også hente arrangementsfolderen på bibliotekets hjemmeside 
www.haderslevbibliotekerne.dk og selv printe den ud. 
 
 
 
 

 
Arrangementsprogrammet byder på en bred vifte af spændende tilbud for alle aldersgrupper. Køb af 
billetter til arrangementerne sker ligeledes fra www.haderslevbibliotekerne.dk. 
 
 

Trekantomraadets festuge  
Haderslev Bibliotekerne har længe været engageret i det store arbejde med at 
stable Trekantomraadets festuge på benene. Ikke mindst fordi det er første år 
Haderslev indgår i Trekantområdet og festugen.  
 
Haderslev bidrager med et væld af arrangementer i festugen på lige fod med de 
øvrige 6 kommuner, og afdelingsbibliotekar Christine Strange har været 
Haderslev Kommunes tovholder og koordinator på opgaven. 
 
På Trekant Litteratur får du det store overblik over de litterære arrange-
menter, der finder sted i Trekantomraadets Festuge d. 26. august - 4. 
september 2016 
 
Se også: Det lokale program for Trekantsområdets festuge. Det samlede 

program for Trekantområdets festuge. 
 

 
Arrangementer 
I forbindelse med festugen – så har biblioteket også nogle gode arrangementstilbud til både voksne, 
unge og børn. 
 
Se bare her: 
 

Foredrag med ungdomsforfatteren Mark Liebst 
Torsdag d. 25. august kl. 19 – kan du møde Mark Liebst på Haderslev Bibliotek 
(Månen).  
 
Han debuterede i år med sin første ungdoms- og pubertetsroman”Nikolaj – 
Bøsser, bumser & beskidte sokker” – som henvender sig til børn og unge fra 12-13 
års alderen. 
 
Mark vil bl.a.snakke om at være kontroversiel, drømmende, homoseksuel – og han 
vil naturligvis fortælle om ”Nikolaj. 

 
Marks læsere har vist sig at være i målgruppen 11-80 år – og af begge køn. Så glæd dig til at møde Mark 
i hans foredrag ”Alle tissemænd har hjerter”. 
 
Gratis entré – og ingen tilmelding 
 
 

 
Haderslev Bibliotekernes Nyhedsbrev 

Nr. 5 2016 

 

http://www.haderslevbibliotekerne.dk/
https://trekantlitteratur.wordpress.com/
http://www.haderslev.dk/files/UserDir/Documents/Nyheder/annonce_side2.pdf
http://www.trekantfest.dk/


Lyrikcafé med Tine Enger 
 
Digteren Tine Enger kommer og læser op fra sin nye digtsamling ”Mens jeg 
passer min have”. 
 
Her er tale om digte om det indre og nære og verden, der kalder, lokker, 
skræmmer og foruroliger. 
 
Kom til den lyriske eftermiddag på Haderslev Bibliotek mandag d. 29. august kl. 
16. Arrangementet foregår på avisområdet på 1. sal. 
 
Gratis entré – og ingen tilmelding. 
 
 

 
 

Foredrag med Jens Andersen 
Nu har du chancen for at komme til et spændende foredrag med forfatterJens 
Andersen. Foredraget tager udgangspunkt i hans meget anmelderroste biografi 
om Astrid Lind-gren. 
 
Vi kommer bagom forfatterskabets facade, og han fortæller bl.a. om den 
elskede børneforfatters kampe, nederlag og sejre, drømme og depressioner. 
Han belyser hendes splittede forhold til berømmelse, rigdom, ensomhed, magt - 
og mænd. 
 
Så kom og hør meget mere – når Jens Andersen some en del af Trekant-
omraadets festuge gæster Haderslev Bibliotekerne onsdag d. 31. august kl. 19 
på Månen. 
 

Entré 50 kr. kan bestilles her  
 
Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.  
 
 
Cool making for børn 

Kom og vær med til en sjov dag med bl.a bygning af papkasseby, skyparade 
og sjov med scribblebot! 
 
Lyder Skyparade eller Scribblebot spændende – eller ved du simpelhen ikke 
hvad det er – så kom forbi Haderslev Bibliotek lørdag d. 3. september kl. 10-
14.  
 
Arrangementet foregår udenfor Bispen. Gratis entré – og ingen tilmelding. 
Du kan komme og gå, som du vil. 
 
Læs mere om arrangementet i vores arrangementfolder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/denne-dag-et-liv-om-astrid-lindgren


Læs Børsen via Pressreader 
 
Nu er der fuld adgang til Børsen via Pressreader! 
 
Endnu en af de store danske dagblade kan nu læses via Pressreader. Udover 
adgang til Politiken og Ekstra-Bladet, kan Børsen nu også læses via 
avisdatabasen. 
 
Dagbladet Børsens fokus ligger på erhvervs- og finansstof, men dækker også 
politik, samfundsøkonomi og livsstil. 
   

Log-ind på Pressreader HER 
 
Befinder du dig i udlandet, har du adgang til endnu flere danske aviser. Læs mere HER.  
 
 

Novellekonkurrence 
Den 21. og 22. oktober 2016 er der Fantasy Bogmesse på Herlufsholm 
Kostskole. Før bogmessen udskrives der en novellekonkurrence for børn 
og unge i Danmark. 
 
Hvis du er mellem 10 og 18 år, kan du deltage i den store novellekon- 
Kurrence og vinde en spændende præmie. De to bedste noveller i hver 
kategori vil blive offentliggjort på bogmessen. 
 
Læs udførligt om konkurrencen og præmierne på:                            

 
www.fantasybogmesse.dk 
 
Alle noveller skal sendes pr. mail til evah@haderslev.dk senest den 2. september 2016 kl. 12. 
 
Ud over novellen skal mailen indeholde: Navn, adresse, alder, telefonnummer og e-mail. Vinderne får 
direkte besked. 
 
 

Print hjemmefra og hent dit print på Haderslev Bibliotek 
For nogle måneder siden indførte Haderslev et nyt printersytem, som 
betyder, at biblioteksbrugere skal være oprettet til printersystemet for at 
kunne printe og kopiere på Haderslev Bibliotek.  
 
Mange brugere er nu blevet oprettet i printersystemet og de fleste har 
taget godt imod det nye system. 
 

Det er nu blevet muligt at oploade dokumenter hjemmefra på egen pc til ens personlige printkonto - og 
efterfølgende at printe dokumenterne ud på multifunktionsprinteren på Haderslev Bibliotek. 
 
 
 
Månedens quiz – Arrangementsquiz 

Husk månedens quiz på vores hjemmeside, hvor du denne gang kan vinde bogen 
”Min geniale veninde” af forfatteren Elena Ferrante. Bogen er blevet en bestseller – og  
den er 1. bind af en serie (Napoli-romanerne). 
 
Alle spørgsmål i quiz’en kan du besvare ud fra arrangementsfolderen. 
 
Du skal være tilmeldt som abonnent af nyhedsbrevet for at kunne vinde i quiz’en. 
 

 
 
 
 
 
 

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/laes-boersen-pressreader
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://imgcdn.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID%3D19951830%26width%3D210&imgrefurl=https://www.saxo.com/dk/boeger/tags_pluspris-0-100-kr&docid=yQkrPr96ZtY6mM&tbnid=vTp1gFBUlcQMKM:&w=210&h=342&bih=930&biw=1280&ved=0ahUKEwiz2JulsM3OAhWBXCwKHQ4fDgcQMwhAKBowGg&iact=mrc&uact=8
http://www.biblioteksbaser.dk/login/default.aspx?bibliotek=751000&url=ezp.2aHR0cDovL3d3dy5wcmVzc3JlYWRlci5jb20-
http://haderslevbibliotekerne.dk/netmedier/aviser-og-magasiner
http://www.fantasybogmesse.dk/
mailto:evah@haderslev.dk


Reserverings top 10 
 

  1. Sara Blædel: Bedemandens datter (129 res.) 
  2. Anna Ekberg: den hemmelige kvinde (64 res.) 
  3. Jojo Moyes: Sommeren jeg mødte dig (62 res.) 
  4. Mari Jungstedt : Du går ikke alene (61 res.) 
  5. Jojo Moyes: Efter dig (60 res.) 
  6. Anna Grue: I lige linje (58 res.) 
  7. Jojo Moyes: Mig før dig (43 res.) 
  8. Helle Merete Pryds: Folkets skønhed (33 res.) 
  9. Elena Ferrante: Min geniale veninde (29 res.)  
10. Lucinda Riley: Engletræet(27 res.) 
 

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

 

 


