
 
 
 
  
 

 
 
Nyt byggeri i Gram med bibliotek, motorikcenter og daginstitution 

Så blev det afgjort, hvem der skal bygge et helt nyt motorikcenter, bibliotek og 
daginstitution i Gram. 
 
I konkurrence med to andre entreprenører har Udvalget for Kultur og Fritid og 
Udvalget for Børn og Familie valgt, at teamet Dansk Halbyggeri, GPP Arkitekter, 
rådgivende ingeniør Viggo Madsen og landskabsarkitekt Mbyland skal bygge i Gram. 
 

Byggeriet kommer til at indeholde et motorikcenter, der fremmer bevægelighed og balance og med masser af 
spændende springmuligheder, bibliotek med turistinformation og borgerservice samt en daginstitution til 140 
børn. Samtidig opføres en forbindelsesgang mellem Gram Skole og Gram Fritidscenter, så skolebørn får masser af 
muligheder for tørskoet at benytte sig af alle de nye muligheder. 
 
Byggeriet går i gang til sommer  og skal stå færdigt i efteråret 2018. Den samlede anlægssum for hele projektet er 
38,9 mio. kr.Med byggeriet bliver to ældre børnehaver blandt andet erstattet.  
 
 

Forsøg på datatyveri på Haderslev Bibliotek/keyloggers 
I sidste måned fandt vi keyloggere på fire af vore publikums-PC’ere i Haderslev, men 
ingen i Vojens og Gram. 
 
Keyloggere er små læsere, der sættes mellem PC’en og tastaturet – typisk ved USB-
porten bag på PC’en. Den aflæser så alle tastetryk, så gerningsmanden senere kan 
afmontere og ved at åbne keyloggerne se alt, hvad der er tastet på den pågældende 

computer. 
 
De fire, vi har fundet, er i sagens natur ikke blevet afhentet, så de data, der er på dem, er ikke kommet i forkerte 
hænder, men er nu hos politiet. 
 
Vi ved ikke, hvor længe, de har siddet på de pågældende computere. Vi ved heller ikke, om det er sket før. Men vi 
har ikke hørt om nogen, der har fået stjålet følsomme data efter at have brugt vore computere. Så vi håber, det var 
et engangstilfælde. 
 
Vi tjekker naturligvis fremover vore maskiner dagligt for at stoppe kommende forsøg på datatyveri. 
 
Du kan læse mere på vores hjemmeside om, hvad vi gør for at sikre dine data: 
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/sikkerhed-paa-bibliotekets-computere 

 
 
Pas & kørekort i Vojens og Gram 

Vi kan nu røbe, at det fra 1. maj igen bliver muligt at få lavet pas og kørekort i Gram og 
Vojens. 
  
Hvilke dage og tidspunkter vil blive meldt ud senere – når vi har de nøjagtige oplysninger. 
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Borgerrådgiver på Gram Bibliotek 

Nu kommer den nye borgerrådgiver Lise Uldal Hansen også ud på Gram Bibliotek. Du kan 
træffe hende uden forudgående tidsbestilling første torsdag i måneden fra kl. 9-13. 
 
Andre steder,  hvor du kan træffe borgerrådgiveren uden forudgående tidsbestilling er : 
 
Bispen i Haderslev: hver onsdag fra kl. 9-12. 

 
                                   Vojens Sundhedscenter: første tirsdag i måneden fra kl. 9-13. 

 
Læs mere om borgerrådgiverens andre træffetider og hvad du kan bruge en borgerrådgiver  til: 
https://www.haderslev.dk/politik-og-dialog/haderslev-byr%C3%A5d/borgerr%C3%A5dgiver 

 
 
Nyindretning  på Haderslev Bibliotek 

Som omtalt i de 2 foregående nyhedsbreve er en nyindretning af Bibliotekets og Bispens 
indgang lige på trapperne. 
 
Du kan derfor opleve støj og rod fra håndværkere fra medio april til nyindretningen er på 
plads. 
 

Den 20. april åbner Haderslev Bibliotek muligvis først kl. 13 på grund af håndværkere.  Hold øje på hjemmeside, 
facebook eller opslag på biblioteket angående denne formiddag. 
 
Derefter kører det slag i slag med nyindretningen, der bl.a. indebærer etablering af glasskydeporte og ny 
fællesreception. 

 
 
Historier om Danmark 

Følger du med i DRs serie ”Historien om Danmark”, hvor første afsnit blev vist søndag aften 
den 2. april? 
 
Så vil det sikkert også interessere dig,  at biblioteker landet over, heriblandt Haderslev 
Bibliotekerne, supplerer TV-oplevelserne med spot på temaet ”Historier om Danmark”. 
 
Men hvorfor rykker danmarkshistorien ind på bibliotekerne? 
 

Danmarkshistorien er kompleks og nuanceret, den er altid til fortolkning, den er din og min og den er dagsaktuel. 
Historien gør os bedre rustet til at forstå vores egen kulturelle og historiske identitet og få indsigt i og reflektere 
over vores egen rolle i historien. Det styrker vores evner til at leve i en mangfoldig, globaliseret og omskiftelig 
verden, og det øger vores muligheder for at bidrage til den fortsatte danmarkshistorie lokalt, nationalt og globalt.  
 
Kampagnen ”Historier om Danmark ” lægger sig op af DR’s store mediesatsning TV-serien ”Historien om Danmark”. 
Kampagnen kører i 6 uger i foråret, peakuger i uge 16 og 17 med udgangspunkt i perioden stenalder til renæssance 
med fokus på historiske steder og i efteråret fra enevælden til i dag, der har fokus på mennesker og erindringer. 
 
Du kan læse mere om emnet her: 

 Nationalmuseets side omkring Danmarkshistorien http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/ 
 Danmarks Radios sider for DR Kultur og Historie: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie 
 Sekretariatet for historier om Danmark: http://www.historieromdanmark.dk/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/bag-om-historier-om-danmark
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/det-nye-bispen
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie
http://www.historieromdanmark.dk/


Det sker: 
Makey-Makey på Gram Bibliotek 

Kom og prøv Makey-Makey på Gram Bibliotek mandag den 10. april kl. 10-13. 
 
 Makey-Makey fremmer børns kreative og digitale udvikling. 
 
Du kan bruge næsten hvad som helst med Makey-Makey fx et keyboard eller en mus! 
Spil musik med bananer, kør racerbil med et håndtegnet joystik og meget andet.  
 

 
Gratis entré. Men da der er et begrænset antal pladser skal man tilmelde sig på: 
 
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=c4cbfe96e7 

 
 
Optakt til Lysfesten d. 4. maj: Mærket for livet 

Som optakt til Lysfesten får vi besøg af den prisbelønnede fotograf Jan Grarup torsdag 
den 4. maj kl. 19 på Haderslev Bibliotek. Her vil han fortælle om livet som fotograf i 
verdens brændpunkter. 
 
 I sin seneste bog ”Mærket for livet” fortæller han bl.a om Livgarden i Afghanistan og 
historien om Livgardens tatoveringer og menneskene bag dem. Jan tilbragte tid sammen 
med kompagniet i Afghanistan som led i arbejdet med fotobogen. 
 
Efter foredraget er der mulighed for at gå med i fakkeloptoget fra Bispen til Haderslev 
Kaserne kl. ca. 21.00 og deltage i Lysfesten. 
 

Entré 100 kr. Billetter købes her: https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/maerket-livet 
 
Arrangør: Haderslev Bibliotekerne & Haderslev Kommune. 
 
 

Krimimessen i Fængslet i Horsens 

Bibliotekets årlige bustur for krimilæserne til Krimimessen i Fænglset i Horsens blev i år en 

hyggelig tur i uhyggens tegn. 

 

35 forventningsfulde krimifans tog lørdag den  1. april bussen sammen med os og fik en 
spændende dag med både kaffe og rundstykker, poser fyldt med krimier, forfatterforedrag, 
sol og en krimiquiz undervejs i bussen, hvor to heldige vindere hver vandt Julie Hastrups 
nye bog ”Mirakelmanden”. 
 
Til november kører vi igen til Bogforum i Bella Centret – det er lørdag den  11. november, så 
husk at sætte X i kalenderen. 

 
 

 
 
Påske  

Så er det snart påske – og i den forbindelse har vi følgende åbningstider på Haderslev 
Bibliotekerne: 
 
Fra den 13.-17. april er der ubemandet åbningstid fra kl.  7-21 i alle 3 afdelinger. 
 
 

 
 

 
 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=c4cbfe96e7
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/voksne/maerket-livet


1.maj 
Husk: Haderslev Bibliotekerne lukker kl. 12 mandag den 1. maj. Der er dog herefter ubemandet 
åbningstid til kl. 21 i alle 3 biblioteker. 
 

På www.kultunaut.dk kan du holde øje med hvilke 1. maj arrangementer der afholdes 
her i området. 
 
 
 

 
 
 
Månedens Quiz 

Månedens quiz er denne gang en påske-quiz. 
 
Løser du quizzen rigtigt, kan du blive den heldige vinder af Lars Keplers krimi Kaninjægeren. 
 
Husk at du skal abonnere på bibliotekets nyhedsbrev for at kunne vinde. 

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