
 
 
 
  
 
 

 
 
Nyt Bibliotekssystem – og to lukkedage 

I forbindelse med skift til nyt bibliotekssystem holder Haderslev Bibliotekerne lukket 
mandag d. 3. oktober og tirsdag d. 4. oktober. 

Lukningen gælder i både Gram, Haderslev og Vojens – og der vil også være lukket for det 

Ubemandede Bibliotek samt Borgerservice i Gram og Vojens. 

Vi bruger dagene til at implemetere systemet og på at blive undervist i det nye system.  

Det nye bibliotekssystem hedder Cicero, og det er et nyudviklet system, som 95 af landets 98 kommuner har valgt 

at satse på. Det anvendes af både biblioteker og pædagogiske læringscentre. 

Hvad betyder det så for dig? 

Det betyder – at der allerede lukkes for, at du kan bestille materialer i bibliotek.dk fra den 29. september. På de to 

lukkedage vil du ikke kunne se din lånerstatus - eller forny materialer - via hjemmesiden. Du vil heller ikke kunne 

foretage reserveringer via Haderslev Bibliotekernes hjemmeside den 3. - 4. oktober. Ligeledes vil det heller ikke 

være muligt at benytte online services som eReolen, Filmstriben og netbaser. 

Vi håber, at det igen vil være muligt at bruge systemerne fra onsdag d. 5. oktober. 

Som bruger af Haderslev Bibliotekerne vil du ikke opleve mange forskelle eller forandringer efter skiftet. Men da 

det er et nyudviklet system, vil du i begyndelsen kunne støde på uhensigtsmæssigheder og problemer, som vi vil 

forsøge at løse så hurtigt som muligt. 

Vi håber, at I vil have tålmodighed med personalet på biblioteket, mens vi er ved at lære systemet at kende - og får 

det trimmet til at fungere bedst muligt. 

 

eReolen Go 
Vidste du:  
at eReolen har lanceret et helt nyt selvstændigt site, eReolen Go, som er dedikeret til at 
hjælpe børn og unge i alderen 7-14 år med at finde e-bøger og lydbøger fra biblioteket, 
de gerne vil læse eller lytte til. 
 
Det nye website er responsivt, så find smartphonen eller tabletten frem og klik ind på 

www.ereolengo.dk og find en god bog allerede i dag! 
 
Læs mere på vores hjemmeside 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ereolengo.dk%2F&h=4AQGhHH6A&enc=AZMVlnWP4D6uspDVaS7aD7HtuDmnW9i6cci-WkGsn602gfO-FY62e6QFT6RjXe7ryDYwUQSUnQsnZqt7oCYlNWe0Z9-1MTxomYrTcNctvs6SW5BwFfqwzcAS68_NmONdrLkB130FC619uWsG3i5SdxGe&s=1
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/ereolen-har-faaet-en-lille-ny


Arrangementer: 
 
Bogsalg på Vojens Bibliotek  

Fra mandag d. 26. september kl. 10 kan du gøre en god handel på Vojens Bibliotek. 
Vi har nemlig i sommerens løb ryddet ud på hylderne og sælger derfor kasserede 
materialer til 10 kr/stk.  
 
Så kom forbi i uge 39 og 40 - hvor bogsalget vil være tilgængeligt i bibliotekets 
bemandede åbningstid: 
 

Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-17, samt lørdage kl. 10 -13. 

 
 

Bogsalg på Haderslev Bibliotek 
Vi har også ryddet ud på hylderne på Haderslev Bibliotek. Også her kan du gøre en 
god handel – men her fra fredag d. 30. september kl. 10-17.30 
 
Efterfølgende vil resterne af bogsalget være til salg i bibliotekets bemandede 
åbningstid de efterfølgende 2 uger. 
 
 
 

 
 

Bliv dus med DSB´s rejsekort. 
I samarbejde med DSB´s Informationsteam kan du nu blive klogere på rejsekortet, når vi 
torsdag d. 13. oktober inviterer til 2 gratis arrangementer på Haderslev Bibliotek.   
 
Det første arrangement er kl. 10-12 med tilmelding. Du kan også vælge et Drop-in 
arrangement i Arkaden mellem kl. 14-17 samme dag uden tilmelding (læs mere sidst i 
dette opslag). 
 
For hvor køber man nu billet til toget, når manden i billetugen er væk og pap-klippekortet 

også snart forsvinder? Og kan man være sikker på at få den rigtige billet? 
 
Så kom hen på Haderslev Bibliotek - hvor DSB´s Informationsteam vil fortælle om det nye rejsekort, og hvordan du 
bestiller rejsekort, indsætter penge på kortet og bruger det på dine rejser rundt i landet. 
 
Bestil gratis billet her 
Vil du heller komme til vores Drop in-arrangement i Arkaden (Haderslev Bibliotek) - så kommer du bare uden 
tilmelding torsdag d. 13. oktober mellem kl. 14-17.  
 
Her kan du få hjælp til at bestille dit rejsekort eller få svar på dine spørgsmål. Husk foto og sundhedskortet, hvis du 
skal have hjælp til at bestille et rejsekort 
 
 
 

Efterårsferiearrangementer : 

Workshop: Filt perler til en nøglering i Tekstilværkstedet 
I samarbejde med Aktivitetshusets Tekstilværksted på Kulturhuset Bispen filter vi 
perler tirsdag d. 18. oktober kl. 10-13. Det er rigtig sjovt – og du kan lave de flotteste 

perler i forskellige farver og former.  Få nogle sjove timer med uld og sæbevand!  
 
Entré 30 kr. Begrænset antal pladser. Køb billet her 
 

 
 
 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow…
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/lav-dit-eget-telefoncover


Klap en fisk på Haderslev Bibliotek 
Fjord & Bælt Centret fra Kerteminde kommer forbi os tirsdag d. 18. oktober mellem kl. 
11-14 – og de medbringer rørebassiner med levende krabber, fisk og søstjerner, så I 
kan komme helt tæt på. 
 
Vi sætter os ned i børnehøjde og snakker om dyrene og fortæller sjove, overraskende 
og frække historier om de fascinerende dyr. 
 

Herefter viser vi, hvordan man rører og holder dyrene - og I får chancen for selv at prøve! 
 

Arrangementet er gratis – og der er ingen tilmelding. 
 

 

Workshop: Lav dit eget telefoncover  
I samarbejde med Aktivitetshusets Tekstilværksted på Kulturhuset Bispen kan du 
onsdag d. 19. oktober kl. 10-13 designe dit helt eget sjove, fine eller fantasifulde 
telefoncover, som passer lige til din telefon. 
 
Vi arbejder i læder, klipper huller med hultang, og syr i hånden. Du kan pynte på 
forskellig måde, og vi har fine bånd til remmen. 
 
Entré 30 kr. Du kan købe billet her:  

 

Eventyrprinsessen kommer på besøg 
..og det gør hun faktisk 2 gange nemlig kl. 12 – og kl. 14 begge gange torsdag d. 20. 
oktober.  
 
Først fortæller prinsessen et dramatisk eventyr, og bagefter får alle børn mulighed for 
at komme "op på scenen" og spille teater. 
 
Vi spiller forestillingen "Guldlok og de 3 bjørne", og der er 3 små grødskåle, 3 stole i 

forskellig højde og 3 senge. Vi medbringer ører til de tre bjørne. Vi spiller stykket lige så mange gange, som der er 
børn, der vil prøve. 
 
Arrangementet er gratis, men - du skal bestille billetter – da der er begrænset antal pladser til de 2 arrangementer. 
 
Billetter til kl. 12 bestilles her 

 

Billetter til arrangementet kl. 14 bestilles her 

 

Grisefortællinger 

Kom og klap en gris – på Vojens Bibliotek torsdag den 20. oktober kl. 10. 

Minigrisen Buzz Øffesen og hans plejemor Else Marie Kristensen lægger vejen forbi 

Vojens Bibliotek i efterårsferien, hvor der vil blive fortalt eventyrlige grisefortællinger, 

og lidt om det gode griseliv, som Buzz Øffesen lever.  

Du får selvfølgelig mulighed for at hilse på Buzz og stille en masse spørgsmål. 

Entré: Gratis adgang – print selv billet her 

 

 

 

 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=a588c71a60
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/eventyrprinsessen-kommer-paa-besoeg-0
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/grisefortaellinger-1


Kom til robotværksted 
I samarbejde med Træværkstedet fremstiller vi robotter af træklodser og andre 
materialer fredag d. 21. oktober kl. 12-15 
 
Der er gratis entré – men begrænset antal gør, at du skal bestille billetter her 

 

 

 

Halloween på Haderslev Børnebibliotek 
Lørdag d. 22. oktober kl. 10 – afholder Haderslev Børnebibliotek i samarbejde med 
Haderslev Butikkerne Halloween. 
 
Nærmere præcisering af tid og sted annonceres senere på hjemmeside, facebook og  
i dagspressen. 

 

Månedens quiz 

Vær med i vores quiz på hjemmesiden - og vær med i lodtrækningen om Elena 

Ferrantes fantastiske og anmelderroste "Min geniale veninde".  

Bogen er den første af 4 i hendes serie, som følger de to piger Elena og Lila fra Napoli 

gennem 50 år. 

Quizzen hedder denne gang "Arrangements-quiz" - og du finder alle svarene i vores 

arrangementsfolder  

Deltag i quizzen her 

Husk at for at vinde skal man foruden de rigtige svar også være tilmeldt vores 

nyhedsbrev. Så tilmeld dig nyhedsbrevet her inden du deltager i quizzen:  

 
 
Reserverings top 10 

  1. Sara Blædel: Bedemandens datter (108 res.) 
  2. Jojo Moyes: Sommeren jeg mødte dig (63 res.) 
  3. Jens Henrik Jensen: De frosne flammer (55 res.) 
  4. Anna Ekberg: Den hemmelige kvinde (53 res.) 
  5. Anna Grue: I lige linje (53 res.) 
  6. Jojo Moyes: Efter dig (53 res.) 
  7. Jojo Moyes: Mig før dig (30 res.) 
  8. Mari Jungstedt: Du går ikke alene (43 res.) 
  9. Helle Merete Pryds: Folkets skønhed (32)  
10. Julian Fellowes: Belgravia (29) 
 

 

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

 

 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=eee239d590
https://haderslevbibliotekerne.dk/sites/haderslev.ddbcms.dk/files/arrangementsfolder_efteraar_2016.pdf
https://da.surveymonkey.com/r/6PY25PT
http://haderslevbibliotekerne.us3.list-manage.com/subscribe

