
 
 
 
  
 

 
 
Det nye Bispen 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev står Bispen og biblioteket i Haderslev overfor en større 
nyindretning og omflytning. 
 
I løbet af de kommende måneder vil Bispen og biblioteket ændre udseende. 
 
Bispen skal have ny indretning og VisitHaderslev skal være en fuldt integreret del af 
Bispen.  Bispens institutioner skal fremtræde som en enhed. Derfor nyindrettes 
indgangspartiet med bl.a. glasskydedøre ind til biblioteket, og brugerne vil blive mødt af  
en ny fælles reception for bibliotek og turistinformation. 

 
Ved bibliotekets indgange er udstillet en planche, hvor du kan se skitser til det nye Bispen. 
 

Mere om nyindretningen i næste nyhedsbrev. 
 
 
Det sker i vinterferien 
Haderslev Bibliotekerne sørger for, at der sker en masse spændende ting  for børn, der holder vinterferie. 
 
Det komplette program med flere oplysninger finder du i bibliotekets arrangementsfolder.  
 
Bemærk vores 3D printerkursus tirsdag d. 14. februar i Vojens er allerede udsolgt. 
 
 

 
Papercircuits (for 10-13 årige børn) 

Mandag den 13. februar kl. 10-14 på Haderslev Bibliotek. Lokale 11. 1. sal på Bispen.        
Kom og lær om elektriske kredsløb og lav sjove lysende installationer i og på papir. 
 
Vi arbejder med fantasi, batteri og LED-pærer. Det er ganske ufarligt. 
 
Gratis entré – men tilmelding her 
 

 
 

Ansigtsmaling & sminkning 
Mandag den 13. februar kl. 14 på Vojens Bibliotek får vi besøg af frisør Susanne Sørensen, 
som kommer og laver ansigtsmaling på de tilmeldte børn. 
 
Så tag børnene med på biblioteket og få dem sminket eller ansigtsmalet til vilddyr osv! 
 
Gratis entré – men tilmelding her  
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https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/papercircuits
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/ansigtsmaling-sminkning


 

Hvalens sang (for børn fra 5-9 år) 

Tirsdag den 14. februar kl. 9.30 kl. 11 eller kl. 14 kan du komme til børneteater-

forestillingen ”Hvalens sang” på Haderslev Bibliotek  

 

Det er en sanselig og underfundig rejse ind i bugen på en kæmpe pukkelhval, og 

en historie om venskab, hvaler og hvalsang - mødet med en pige, Pinnochio…..og 

plastikaffald. 

 

Gratis entré (spillested: Månen) – men tilmelding her 

 

 

Workshops  

Fastelavnsmasker: tirsdag den 14. februar kl. 10-13 
Lav din egen sjove, farlige eller fantasifulde fastelavnsmaske. 

 
Glaslygter: onsdag den 15. februar kl. 10-13 
Kom ind og lav din egen lygte med rispapir og figurer. 

 
Foderbrætter: onsdag den 15. februar kl. 13-16 

Kom og byg et foderbræt til havens fugle. For alle børn og deres voksne. 
 
Workshoppene er lavet i samarbejde med Aktivitetshusets Tekstilværksted og Træværksted  – og afholdes  i 
værkstederne. Entré er 30 kr. 
 

 

Makey-Makey 
Torsdag den 16. februar kl. 10-14 
Prøv noget vildt – lav et banan-klaver eller spil Mario på din vens arm! Eller hvad med at 
bygge din helt egen spilcontroller af skumfiduser?! 
 
Gratis entré  - men tilmelding  her 
 
Arrangementet foregår i vores IT-lokale 
 

 
 

Pandekagedag 

Kom og vær med fredag den 17. februar kl. 10-12 på Haderslev Bibliotek - når vi hygger 

med masser af pandekager og saftevand, for vi markerer nemlig den internationale 

Pandekagedag! 

 

Du kan også kigge med i bøger med pandekagehistorier og løse små opgaver. 

 

Gratis entré – men tilmelding her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/hvalens-sang
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/makey-makey
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/pandekagedag-0


 

Fastelavn: kom og slå katten af tønden  

Lørdag den 18. februar kl. 11-12 kan børnene komme til ”slå katten af tønden”. 
 
Vi deler børnene i tre aldersklasser – og så er det bare om at slå løs på tønden.  
 
Der er gratis fastelavnsboller og juice til de første 150 udklædte børn,  underholding ved 
Randis dans. 

 
Det hele er gratis og foregår på Månen – og der er ingen tilmelding.  

 

Arrangementet er et samarbejde mellem Kulturhuset Bispen, Haderslev Bibliotekerne, Haderslev Butikker og Thy 

Legekæde. 

 

 

Det sker for voksne 

 

Luthers Käthe og andre kvindfolk ved Pia Fris Laneth 

Torsdag den 23. februar kl. 19 på Haderslev Bibliotek (Månen) fortæller Pia Fris Laneth i 

anledningen af 500 året for Reformationen om Luthers viljestærke og veluddannede kone 

Katharina. 

 

Ægteskabet mellem den forhenværende munk og nonne vakte bestyrtelse i samtiden. Men det 

blev et forbillede for protestantiske familier og for et nyt menneskesyn, som med tiden banede 

vej for, at kvinder fik borgerlige rettigheder på lige fod med mænd. 

 

Så kom til det spændende foredrag med den prisbelønnede  journalist og forfatter. 

 

Foredraget finder sted på Månen. Entré 50 kr. Tilmelding her 

 
 

Zinio 

Måske har du bemærket, at der har været udskiftninger i udvalget af magasiner på Zinio her i 

begyndelsen af 2017?  

Hvis ikke kan vi fortælle, at du nu også kan læse ”Alt om data” og ”Datatid” på din tablet/iPad 
via Zinio. Desuden kan du igen læse "Rolling Stone" og "US Weekly". 

I 2017 har vi adgang til 371 titler, hvilket er 31 flere end i 2016. 

Men check selv udvalget: https://genbib.dk/sites/gentofte.ddbcms.dk/files/files/page/alfabetisk_liste_januar_17.pdf 

Læs om Zinio: https://haderslevbibliotekerne.dk/node/168 

Eller gå direkte til Zinio: https://www.rbdigital.com/ddb/service/zinio/landing 

 

 

 

 

 

https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/luthers-kathe-og-andre-kvindfolk-reformationen-ved-pia-fris-laneth
https://genbib.dk/sites/gentofte.ddbcms.dk/files/files/page/alfabetisk_liste_januar_17.pdf
https://haderslevbibliotekerne.dk/node/168
https://www.rbdigital.com/ddb/service/zinio/landing


 

Lær IT med biblioteket 
På eKurser.nu kommer der løbende nye it-kurser, som henvender sig til den 
almindelige it-bruger. Kurserne bliver jævnligt opdateret.  
 

Fornylig er bl. a. kommet en opdatering af kurset ”Gem vigtige dokumenter på eBoks”. Kurset er relevant 
for de fleste af os, da vi risikerer, at vigtige dokumenter forsvinder og går tabt, hvis vi kun har dem i papirform.  
 
Ta' dine forholdregler og lav en digital sikkerhedskopi, som gemmes trygt og sikkert i din e-Boks. Det er nemt og 
hurtigt. Instruktionsvideoen, hvor der tegnes og fortælles, guider dig igennem proceduren. Herefter kan du gå i 
gang ud fra navigationssedlen. 

 
Se også kursets Trin for trin vejledning, der er god at have ved hånden når du vil prøve det, du har lært. 

 

Top 10 
De mest udlånte titler i Danmark inden for det sidste år: 

 
1. Paula Hawkins: Kvinden i toget  
2. Sara Blædel: Bedemandens datter 
3. David Lagercrantz: Det der ikke slår os ihjel 
4. Jojo Moyes: Efter dig 
5. Anthony Doerr: Alt det lys vi ikke ser 
6. Mari Jungstedt: En mørkere himmel 
7. Elsebeth Egholm: Dødvægt 
8. Anna Grue: Italiensvej 
9. Anne-Cathrine Riebnitzsky: Orkansæsonen og stilheden 
10. Jesper Stein: Aisha 

"Mest udlånte" baserer sig på data fra 8 forskningsbiblioteker og 48 folkebiblioteker. Servicen opdateres løbende. 
  
 

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

 

 

 


