
 
 
 
  
 
 

 
 
Endelig er Dragen på vej! 

Tirsdag den 19. september starter vi monteringen af den længe annoncerede Drage. 
Dragen er et møbel i stueetagen i Haderslev, der dels rummer udlåns-automater og 
afhentningshylde, dels er en legeting til børn og endelig er en afskærmning af de interne 
arbejdspladser. 
 
Det er et vældigt møbel, som leveres i moduler, der skal samles på stedet.  Det betyder 
desværre, at vi må holde Haderslev Bibliotek helt lukket tirsdag den 19. og onsdag den 20. 
september. Det sker både af sikkerhedsmæssige grunde, da stueetagen bliver en stor 
arbejdsplads, og af den simple grund, at al udlånsautomatik er frakoblet i monterings-
perioden. 
 

Arbejdet omkring Dragen er ikke færdiggjort på de to dage, men vi har aftalt, at det store monteringsarbejde er 
ovre, og at udlåns- og afleveringsautomaterne er på plads torsdag morgen. 
 
Vi glæder os til at præsentere et meget markant vartegn, der samtidig har en lang række praktiske og kreative 
funktioner. 

 
 
Betal dine gebyrer med betalingskort 

Det er nu blevet nemmere for biblioteketsbrugere at få afviklet et gebyr til biblioteket 
 
Nu kan du nemlig betale gebyrer, som du skylder til biblioteket med bl. a. Dankort, 
Visa, Mastercard, Maestro og MobilePay. Betaling foregår via det sikkerhedsgodkendte 
DIBS  

 
Ønsker du at betale gebyrer efter at have afleveret det lånte for sent tilbage til biblioteket, kan du nu logge dig ind 
på "Min konto" på bibliotekets hjemmeside ved at vælge "login". Log ind med dit cpr- eller lånerkortnummer, samt 
den 4 cifrede pinkode tilknyttet dit lånerkort/sundhedskort. Herefter kan du finde det skyldige beløb i din 
lånerstatus i menupunktet "Mellemværender". 
 

 
Glæd dig til efterårets arrangementer hos os 

Vores arrangementfolder for efteråret er udkommet – med en palette af 
arrangementer for både børn og voksne. 
 
Denne gang har vi bl.a. voksenarrangementer om arabisk litteraturhistorie, 
Lauritz.com kommer og vurderer dine skatte og vores store danske forfatter 
Maria Helleberg kommer og snakker om ”Kvinderne fra Thy”. 
 
Af børnearrangementer kan vi bl.a nævne Maru Sareen, som kommer og fortæller 
om Iqbal Farooq, vi får besøg af krybdyr - og endelig så har vi også en Legodag. 

 
Så der er meget at glæde sig til!  
 
Læs mere om arangementerne i vores arrangementfolder - som du kan få på alle tre biblioteker. Du kan også læse 

om arrangementerne på vores hjemmeside. 
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https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/arrangementer/arrangementer-paa-haderslev-bibliotekerne-ny-folder
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/nu-kan-du-betale-dine-gebyrer-med-betalingskort


Bogsalg i Vojens 
”Høttelørdag” d. 26. august kl. 10-13 kan du komme til stort bogsalg på 
legepladsen mellem Kvickly og Vojens Sundhedshus  
 
Vi har været gennem en større oprydning på Vojens Bibliotek og sælger nu ud af 
kasserede materialer. Der er især mulighed for at gøre gode romanerfund, men 
alle materialer sælges til 10 kr. pr. stk.  
 
I tilfælde af regn flyttes bogsalget ind i Sundhedshusets forhal. Her vil de 

kasserede materialer være til salg de to følgende uger i bibliotekets bemandede åbningstid 

 
 
Intro-aften: hjælp til opstart af en læsekreds 

Er du glad for at læse og kunne du tænke dig at snakke bøger med andre? Ja så indbyder vi 
interesserede til at møde op, så du sammen med andre kan danne en læsekreds. 
 
Bibliotekarerne fortæller lidt om, hvordan man organiserer en læsekreds og kommer med 
forslag til en håndfuld gode titler, man kan læse og diskutere med andre. 
 
Det hele foregår tirsdag d. 5. september kl. 19 - ca. 20.30 – og vi byder på kaffe og te.  

 
Vi mødes i Bispens Arkade foran bibliotekets indgang. Gratis entré, men tilmelding er nødvendig.  Bestil gratis 
billet:  https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/hjaelp-til-opstart-af-en-laesekreds-info-aften 
 

 
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. 

 
 

 
Trekantomraadets festuge på biblioteket 

I forbindelse Trekantomraadets festuge har vi nedenstående arrangementer, som er lavet i 
samarbejde med netop Trekantomraadets festuge: 

 
 
 
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 altid garanti for vanvittig og hæsblæsende humor i bøgerne om drengen Iqbal fra den 
indiske indvandrerfamilie, hans familie og vennerne på Nørrebro i København. Det siges, at 
Iqbal Farooq meget langt hen ad vejen er 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. Varighed ca. 45 minuter. 
 
Gratis entré, men tilmelding er nødvendig.  Bestil gratis billet:  
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/manu-sareen-fortaeller-om-iqbal-farooq 
 
 

 

https://www.saxo.com/dk/iqbal-farooq-og-den-sorte-pjerrot_manu-sareen_indbundet_9788711310625
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/hjaelp-til-opstart-af-en-laesekreds-info-aften
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/manu-sareen-fortaeller-om-iqbal-farooq
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/manu-sareen-fortaeller-om-iqbal-farooq


Papdag 
Fredag den 1. september kl. 15.30 – 18.00 kan børn i alle aldre og med fantasien i 
orden udfolde sig med pap, papir og svinghjul, når der bygges automataer, ballonbiler 
og scribblebots-kunstværker. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig, og der kræves heller ikke andre forudsætninger end 
fantasi. 
 

 

 

Legodag 

Kreative børn inviteres til en formiddag i legoens tegn lørdag den 2. september  
kl. 10 – 14. 
 
Der er 2 aktiviteter – nemlig skyparade og artmachine. 
 
Skyparade handler om at bygge den hurtigste, stærkeste eller smukkeste maskine, der 

kan bevæge sig på en snor. 
 
Artmachine handler om at lave en lille maskine af en lego-motor og en tusch og derefter skabe de smukkeste 
mønstre på papir. 
 
Der er gratis entrè og tilmelding er ikke nødvendig. 
 

 

Foredrag:  Arabisk litteraturhistorie 
Onsdag d. 30. august kl. 16-17 har vi inviteret Ahmad Joumaa til Haderslev Bibliotek for at 
fortælle om den arabiske litteraturhistorie, som rækker helt tilbage til 500-tallet. 
Litteratur på arabisk stammer fra en række forskellige lande med udspring i den arabiske 
halvø. 

Værkerne byder på masser af poesi, store fortællinger, religion, erotik og politiske 
kommentarer. 

Så kom til et spændende foredrag, der varer ca. en time, og som henvender sig til både 
voksne og unge. 

Ahmad Joumaa er palæstineser og kom til Danmark som flygtning i 1990. Han har en bachelorgrad i politik og 
samfundsudvikling samt en kandidatgrad i filosofi fra University College London. 

Gratis entré, men tilmelding er nødvendig.  Bestil (gratis) billet:  
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/arabisk-litteraturhistorie-0 

Arrangementet finder sted på 3. sal i vores It-lokale. Vi mødes ved aviserne på 1. sal – og følges op i lokalet. 

 

Afrika-quiz 
Løs bibliotekets aktuelle quiz på hjemmesiden – denne gang med Afrika som tema 
– og bliv den heldige vinder af Hella Joofs bog Papmachè-reglen. 
 
For at deltage i quiz’en kræves blot at du er tilmeldt Haderslev Bibliotekernes 
nyhedsbrev. Svarer du rigtigt på de 5 spørgsmål, er du med i lodtrækningen. 
 
  
 
 

 
 
 

https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/arabisk-litteraturhistorie-0


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

 1.) Jesper Stein: Papa(63 res.) 
1.  2.) Julie Hastrup: Mirakelmanden(63 res.) 
2.  3.) Hella Joof: Papmachè-reglen(54 res.) 
3.  4.) Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid (53 res.) 
4.  5.) Mari Jungstedt: Den du elsker(52.) 
5.  6.) Ildefonso Falcones: Jordens arvinger (51 res.) 
6.  7.) Lucinda Riley: Stormsøsteren (45 res.) 
7.  8.) Jo Nesbø: Tørst (43 res.) 
8.  9.) Helle Merete Pryds: Folkets skønhed (39 res.) 

10.) Anna Ekberg: Kærlighed for voksne (36 res.) 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 
 


