
 
 
 
  
 
 
 
Nyindretningen – seneste nyt 

I uge 24 (12. – 17. juni) får næsten hele stueetagen og en lille del af 1. sal helt ny 
indretning. 
 
Derfor er der lukket for bemandet bibliotek og Visit Haderslev mandag den 12. og 
tirsdag den 13. juni. Der vil begge dage være adgang til ”Åbent bibliotek”. 
 

I hele ugen vil der være begrænset adgang til børnebiblioteket. 
 
 
Forny dine lån via SMS 

Du kan nu forny dine lån via sms. Når du modtager en påmindelse om aflevering, 
kan du forny de lån, der ikke er reserveringer på, med det samme.  
 
Sådan gør du: 
• Send en sms med teksten HBIB FORNY ALLE til 1910 
• Du vil modtage en kvittering, der enten fortæller dig, at alle lån blev fornyet, at 
nogle blev fornyet, eller at ingen af lånene blev fornyet.  
• Hvis materialet er reserveret af en anden, kan du ikke forny. 

  
Du kan også sende besked om fornyelse, selvom du ikke har fået en påmindelse.  
 
Sådan gør du: 
• Send en sms med teksten HBIB FORNY ALLE til 1910 
• Så vil alt materiale, der er udlånt til lånere, der er tilmeldt med dit telefonnummer, blive forsøgt 
fornyet. 
• Du kan ikke forny, hvis der er reserveringer på dine lån. 
• Husk at tjekke sms-svar! 
 
Det koster 0 kr. + almindelig sms-takst at bruge disse services. Hvis du har brug for yderligere oplysninger 
om din lånerstatus, så tjek ”din konto” på www.haderslevbibliotekerne.dk 
 
 
Bispen er lukket søndag den 4. juni på grund af Luther jubilæet 

Denne dag er hele Bispen lukket af sikkerhedsmæssige og programmæssige grunde i 
anledningen af Dronningens besøg i Haderslev. 
 
Der er derfor ikke adgang til ”Åbent Bibliotek” på Haderslev Bibliotek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haderslev Bibliotekernes Nyhedsbrev 

Nr. 3 - 2017 

 

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/det-nye-bispen


 
 
Hjemmesiden under forandring 

Bibliotekets hjemmeside er fornylig blevet opgraderet, og du har nu forskellige 
muligheder for at oprette lister samt give bedømmelser af de lånte materialer. 
 
Sådan gør du: 
 
For at oprette lister og følge forfattere kan du først søge et materiale, som du ønsker på 

din liste, eller som er lavet af den pågældende forfatter. På posten for materialet er der kommet en ny knap med 

teksten "Mere..." Når du holder musen hen på knappen, fremkommer en menu med de nye muligheder. 

Snart kommer der endnu en opgradering af hjemmesiden, som vil give siden et nyt design og gøre den 
mere brugervenlig. 
 
 
Oprettelse af ny bruger med NemId 

Man kan nu selv oprette sig som ny bruger (låner)med NemID via vores 
hjemmeside.  
 
Så nu behøver dem, der ønsker at blive bruger (låner)hos os ikke mere at møde 
personligt op på biblioteket. 
 
For at oprette sig skal man bruge sit NemID, og man skal være: 

1. fyldt 18 år 
2. godkende at have læst og accepteret bibliotekets reglement og takster. 
 

Man kan selvfølgelig stadig oprette sig som bruger ved personlig henvendelse. 
 
 
Sommerbogen 

Igen i år kan børn i alderen 7-14 år deltage i Sommerbogen. Sommerbogen løber hele 
sommeren : fra 16. juni til 26. august.  
 
Man kan vælge at deltage fra børnesitet biblo.dk eller via Haderslev Bibliotekerne eller  
begge dele. 
 
Sommerbogen går i al sin korthed ud på, at børnene vælger 3 bøger, som de læser og 

anmelder. De får så en bog som tak, og på Biblo.dk kan de være med i konkurrencen om bl.a. en ipad mini og en 
masse bøger. 
Mere om Sommerbogen på Biblo.dk og på bibliotekets hjemmeside, når vi nærmer os starten. 

 
 
Glæd dig til kommende arrangementer 

Vi arbejder stadigvæk med vores efterårsarrangementer. Men vi kan allerede 
nu løfte sløret for nogle af de arrangementer, der er faldet på plads. 
 
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen til de arrangementer du finder 
interessante – og hold øje med vores hjemmeside omkring billetsalg og andre 
arrangementer. 

 
 
 
 
 
 
 

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/bibliotekets-hjemmeside-er-blevet-opgraderet


 
 
Manu Sareen fortæller om Iqbal Farroq 

Mandag d. 28. august kl. 16 har vi inviteret forfatteren Manu Sareen til at fortælle om 
sine bøger om Iqbal Farooq.  
 
Der er garanti for vanvittig og hæsblæsende humor i bøgerne om drengen Iqbal fra 
den indiske indvandrerfamilie, hans familie og vennerne på Nørrebro i København.  
Iqbal Farooq er meget langt hen ad vejen Manu Sareen, da han selv var barn.  
 
Kulturel forskellighed og virkelighedens verden er temaer som Manu Sareen kommer 
ind på i sit foredrag. 

 
Foredraget henvender sig til børn fra ca. 5 år og opefter og deres forældre. Der er fri entré. Varighed ca. 
45 min.  
 
Arrangør: Haderslev Børnebibliotek i samarbejde med Trekantens Festuge. 
 
 
Foredrag med Rane Willerslev (På flugt i Sibirien) og sejltur med fjordbåden ”Helene”. 

Fredag d. 1. september kl. 18-22 – kan du komme til foredrag med den nyudnævnte 
ditektør fra Nationalmuseet Rane Willerslev på fjordbåden Helene.  
 
Vi stævner ud på fjorden med Rane, som fortæller om sine oplevelser som pelsjæger i 
Sibirien og om sit idealistiske pelsprojekt, der havde til formål at gøre op med 

århundreders udnyttelse af de sibiriske zobeljægere. Det var planen, at jægerne skulle 

sælge deres skind direkte til pelsauktionen i Danmark uden om de korrupte 

mellemmænd. 

 

Projektet behagede imidlertid ikke den russiske mafia, der fik udstedt en arrestordre på Rane Willerslev. 

Han måtte flygte ud i tajgaen, hvor jagten er et spørgsmål om liv eller død – og han overlevede kun ved et 

lykketræf sit langvarige eksil i et af verdens koldeste områder. 

Billetter koster kr. 275,- incl. en sandwich. Billetsalget er endnu ikke åbent, men hold øje med vores 

hjemmeside. 

 

Arrangør: Haderslev Bibliotekerne og Trekantområdets Festuge 

 
 
Vurderingsarrangement med Lauritz.com 

Lørdag d. 16. september kl. 10-13 kan du komme til vurderingsarrangement med 
auktionshuset Lauritz.com på Haderslev Bibliotek. 
 
Så kom med dine klenodier og få en vurdering! 
 
Arrangementet er gratis og finder sted på Månen. 
 

 
Hold øje med Haderslev Bibliotekernes arrangementsfolder for efteråret 2017. Den udkommer i 
juli/august. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.saxo.com/dk/iqbal-farooq-og-den-sorte-pjerrot_manu-sareen_indbundet_9788711310625


 
 
 
 Foredrag: Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy 

Torsdag d. 5. oktober kl. 19 får vi besøg af Maria Helleberg – som også er blevet kaldt 
”den historiske romans dronning”.  
 
Sidste år udkom hendes anmelderroste roman ”Kvinderne fra Thy”, som er baseret på 
hendes egen vilde familiehistorie. Kom og hør mere om bl.a. oldemor Mariane og 
hendes datter Marie Dusines skæbener. 
 
Arrangører: Haderslev Bibliotekerne og Ord Fra nord 
 

 
 
Rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet 

Det er snart højsæson for udlandsrejser, så måske kunne du 
have glæde af en nyrevideret trin for trin vejledning i at bruge 
Rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet, som du finder på 
eKurser.nu 
Her har du nemlig mulighed for, at finde et væld af gode 
informationer om din destination. 
 
 
 

 
 
Top 10 
Se hvilke bøger der er mest reserveret på Haderslev Bibliotekerne: 

1.) Julie Hastrup: Mirakelmanden(51 res.) 
1. 2.) Lucinda Riley: Stormsøsteren(42 res.) 
2. 3.) Jo Nesbø;¨: Tørst (41 res.) 
3. 4.) Helle Merete Pryds: Folkets skønhed (41 res.) 
4. 5.) Lars Kepler: Kaninjægeren (38 res.) 
5. 6.) Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy (35 res.) 
6. 7.) Ida Jessen: Doktor Bagges anagrammer (31 res.) 
7. 8.) Katrine Nørregaard: Løgnerens hus (27 res.) 
8. 9.) Katrine Marie Guldager: En uskyldig familie (25 res.) 

                                 10.) Viveca Sten: I sandhedens navn (23 res.) 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 
 

http://www.ekurser.nu/kursus/324?s=1

