
 
 
 
 
 
Året der gik 

2017 har været et særdeles begivenhedsrigt år – både set fra min stol og for hele 

bibliotekets personale og vore brugere. 

Meget af året har stået i Gram Biblioteks tegn, da vi har arbejdet meget med at planlægge 

det nye bibliotek, der bygges sammen med Gram Fritidscenter, et nyt motorikcenter og en 

helt ny superdaginstitution. Den 22. marts var vi samlet i bedømmelsesudvalget, og vi fik 

præsenteret fire forskellige bud på opgaven – og valgt det bedste. Den 17. august var der 

første spadestik med stor deltagelse af børn og voksne fra Gram, og i skrivende stund er 

spærene rejst i biblioteksdelen. Hele komplekset har rejsegilde d. 12. december. 

Ellers har vi for første år haft en hel sæson med Visit Haderslev på biblioteket i Haderslev.  Vi har bl.a. brugt vinteren 

til at gøre os alle bedre rustet: bibliotekets personale i receptionen har været på målrettede tysk- og engelskkurser, 

vi har etableret en helhed med frontmedarbejderne fra biblioteket og Visit Haderslev i Team Reception, hvor vi 

mødes hver uge. Endelig har vi fået etableret vor nye fælles reception, som er reception for hele Bispen. Samtidig 

med det, har vi fået en langt mere indbydende indgang til receptionen og hele biblioteket.  

Meget markant er børnebiblioteket og en del af voksenbiblioteket blevet fornyet med nyindretning og ikke mindst 

vort nye vartegn, Dragen, der forener praktiske opgaver, arbejdsmiljø og leg for de mindste.  

Vi har også fået tid til at afholde en række gode arrangementer for børn og voksne – nogle af disse i forbindelse med 

Trekantens Festuge. 

Skulle vi så ikke slappe af i 2018? 

Nej, det skal vi ikke. Vi skal flytte ind i Gram engang til efteråret, vi skal fortsætte nyindretningen af 

voksenbiblioteket på begge etager, og vi skal nytænke hele organiseringen af Bispen – en proces det samlede 

personale tager fat på i slutningen af november 2017. Endelig skal vor fælles Arkade have et løft, der skal være med 

til at visualisere hele husets tilbud meget bedre. 

Med venlig hilsen 
Per Månson 
Bibliotekschef 

 

 

Opgradering af hjemmesiden 
Vores hjemmeside har i dag fået et nyt design og nye muligheder. 
 
I forbindelse med opgraderingen kan der forekomme lidt ustabilitet på de forskellige 
funktioner fra i dag og sandsynligvis nogle dage frem. 
 
Mere om den nye hjemmeside i det næste nyhedsbrev. 
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Book PC 

Hvis du er jævnlig bruger af vores publikums pc`ere på Haderslev Bibliotek, så har du nok 
opdaget vores nye tidsbookingsystem.  
 
For at bruge en PC med internet på Haderslev Bibliotek skal du nu booke en tid. Det gør du 
nemmest på den PC, du ønsker at booke. Du skal logge på med dit cpr-nummer og din 
pinkode. Pinkoden er den samme, som du også benytter ved lån af bibliotekets materialer. 
 
Du skal derfor være oprettet som bruger på Haderslev Bibliotekerne for at bruge en PC med 
internet. 

 
Du kan booke 1 time pr. dag, hvis du er under 15 år, og 2 timer pr. dag hvis du er over 15 år. 
 
Du har mulighed for at afbryde den bookede tid og vende tilbage senere på dagen for at bruge resten af den tid, som 
du kan være på denne dag.  
 
Med det nye system kan flere brugere få glæde af computerne. 
 
Hvis du selv har en bærbar computer eller tablet med, så kan du fortsat bruge vores trådløse internet uden 
tidsbegrænsninger. 
 
Bookingsystemet forventes også indført på Vojens Bibliotek i begyndelsen af 2018.  

 
 
Julequiz 

Her i den søde juletid kan du løse bibliotekets julequiz, der både gør dig klogere på 
julen og giver dig chancen for at vinde Dan Browns nyeste bog ”Oprindelse”. 
 
"Oprindelse" er femte bog i Dan Browns ekstremt populære spændingsserie om 
Robert Langdon. 
 
For at deltage i konkurrencen kræves blot, at du svarer rigtigt på de 5 spørgsmål , og 

at du abonnerer på bibliotekets nyhedsbrev. 

Du finder julequizzen på hjemmesiden. 

 

Arrangementer i 2018 

2017 er ved at lakke mod enden, men vi vil allerede nu gerne løfte sløret for et par af vores arrangementer i det 

første halvår af 2018:  

 

 Özlem Cekic den 7. februar  

 LiseLotte Wiemer den 6. marts 

 Pandekagedag i vinterferien 

 Børneteaterforestilling med Cirkeline den 21. april 
 

Til mange af arrangementerne skal man bestille billet for at komme med. Ved gratis arrangementer oplever vi ofte, 

at nogle brugere, som har bestilt billet alligevel ikke dukker op til arrangementet og ikke giver os besked. Det er 

brandærgerligt, og vi vil indtrængende opfordre til, at man giver biblioteket besked så hurtigt som muligt, hvis man 

ikke kan deltage. Dermed kan andre brugere få glæde af billetten og arrangementet. 

Som noget nyt vil vi fremover benytte os mere af muligheden for at sende sms-besked ud dagen før et arrangement.  

 



 
 

Top 10 
Se hvilke bøger der er mest reserveret på Haderslev Bibliotekerne: 
  1. Camilla Läckberg: Heksen (100 res.) 
  2. Sara Blædel: Ilkas arv (69 res.) 
  3. Hanne-Vibeke Holst:  Som pesten (61 res.) 
  4. Ken Follett: Den evige ild (60) 
  5. Elsebeth Egholm:  Jeg finder dig altid (53 res.) 
  6. Lucinda Riley: Skyggesøsteren (50 res.) 
  7. Anna Grue: De voksnes rækker (45 res.) 
  8. Lucinda Riley: Stormsøsteren (45 res.) 
  9. Jojo Moyes: I ly for regnen (43 res.) 
 10. Sissel-Jo Gazan: Blækhat (43 res.) 

  
 
 
 

Dette var årets sidste nyhedsbrev fra Haderslev Bibliotekerne, vi ønsker alle nyhedsbrevsabonnenter en 
rigtig glædelig jul og et nytår 
 
 

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


