
 
 
 
 
Personalenyt: 
Thomas Ry Andersen blev ansat som bibliotekar på fuldtid d. 1. januar. Thomas kommer fra en stilling som 
litteraturformidler på Fredericia Bibliotek. Han har primært arbejdssted i Haderslev afdelingen. 
 
Anne Mette Jørgensen blev ansat som kontorassistent på fuldtid d. 1. oktober.  Anne Mette har fået arbejdssted i 
både Haderslev, Vojens og Gram afdeling. 

 
 
Nye takster for overskridelsen af lånetiden  

Som tidligere varslet steg taksterne for for sent afleverede bibliotekslån  på Haderslev 

Bibliotekerne fra 1. januar 2018.  

 

Efter i mange år at have haft de samme takster, besluttede Byrådet ved 

budgetbehandlingen at ændre taksterne (dog efter indstilling fra os).  

 

Overskridelse af lånetiden 1-7 dage stiger fra 10 til 20 kroner for voksne, mens gebyret 

uændret er 5 kroner for børn. 

Overskridelse af lånetiden 8-14 dage stiger fra 40 til 50 kroner for voksne, men er uændret 20 kroner for børn. 

Desuden er der indført et nyt gebyr, hvis materialet ikke afleveres og der derfor skal erstattes: 300 kroner for voksne 

og 150 kroner for børn. 

Vi vil hellere hæve gebyret for ”misbrug” end skære i budgettet på den normale drift, for husk: Det er altid gratis at 

låne, hvis man afleverer til tiden - eller fornyr, hvis det er muligt.  

 

eReolen bliver større 

Folkebibliotekernes ebogstjeneste, eReolen har i december 2017 indgået aftale med forlagene 
Gyldendal og Modtryk om, at langt de fleste af forlagenes e-bøger og lydbøger igen kan lånes på 
eReolen. 

 

Lånerne har i to år ikke haft adgang til Gyldendals bøger via ebogstjenesten, men fra 1. januar 
2018 blev det igen muligt. 

 

Den nye aftale indebærer en forøgelse med   6000 e-bøger fra Gyldendals bagkatalog og de 
fleste nyudgivelser i 2018. 

 

Gyldendal trak for to år siden sine bøger væk fra eReolen, fordi der var mere vækst i biblioteksudlånet end i salget til 
det private marked. 

 

Når Gyldendals bøger bliver tilgængelige, vil eReolen have i alt 25.000 e-bøger og 6500 netlydbøger at vælge imellem 
fra 600 større og mindre danske forlag.  

 

Du tilgår eReolen med dit cpr/lånernr + pinkode og som bibliotek vælger du Haderslev, hvis du er borger i Haderslev 
Kommune og registreret bruger på Haderslev Bibliotekerne. 
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Bogsalg på Gram Bibliotek 
Datoen for indflytningen i det nye bibliotek nærmer sig - og vi glæder os!  

 

Forud for flytningen til de nye lokaler ved Gram Fritidscenter rydder vi op på hylderne, og 
vi har derfor gang i et lille bogsalg. 

 

Vi har sat spændende bøger og materialer for hele familien til salg, og priserne er som 
altid: Bøger 10,- /stk., magasiner 10,-/3 stk.  
 
 

 

 
Eventyrlige glasbilleder på Vojens Bibliotek 

Værkstedet Kuglen udstiller i øjeblikket eventyrlige glasbilleder på biblioteket. Det er 
fortrinsvis motiver fra H.C. Andersens og Grimm's eventyr. 

 

De fine glasmosaikker kan se på Vojens Bibliotek indtil midten af februar. 

 

De kan købes i Kuglens butik! 
 
 
 
 

 
 
Rbdigital (tidligere Zinio) 

Få adgang til over 350 af de mest populære magasiner via os, hvis du er borger i Haderslev 
Kommune og registreret bruger på Haderslev Bibliotekerne.  

 

De fleste magasiner er på engelsk – enkelte som ”Alt om data” er på dansk. 

 

Hvis du abonnérer på et magasin, så får du direkte besked i din indbakke, når det nyeste 
tidsskrift er klar. Nyeste udgave af et magasin udkommer på RBdigital samtidig med den 
trykte version. 

 

Du kan læse så mange du vil – der er nemlig ikke loft på antal udlån. 

 

 
 

Nu får bibliotekerne snart en fælles app – ”Biblioteket” 
Den har været længe undervejs, men nu skulle den være på trapperne – bibliotekernes 
nye fælles app ”Biblioteket”. Alle folkebiblioteker får mulighed for at stille appen til 
rådighed for deres brugere. Når den bliver tilgængelig, formentlig i løbet af foråret, bliver 
det både i en Android- og en IOS-version.  

 

Den vil give brugerne adgang til bibliotekets kernefunktioner lige ved hånden på deres 
mobil eller tablet. Brugerne kan bl.a. søge i bibliotekets materialer, både fysiske og 
digitale.  

 

Når appen er tilgængelig vil vi omtale den mere udførligt i nyhedsbrevet. 

 
Arrangementer: 
 
Perleplade workshop for børn 

Mandag den 5. februar kl. 14.30-16.30 kan børnene komme til Perleplade 
Workshop på Gram Bibliotek. 

 

Så kom og byg – og hyg - med perler og perleplader.  

 

Vi sørger for masser af perler og perleplader og selvfølgelig finder vi nogle af vores 
perlepladebøger frem, hvis du mangler inspiration. 

 

Bestil gratis billet på hjemmesiden 
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/perleplade-workshop 

https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/perleplade-workshop


Foredrag med Özlem Cekic: Hvordan kan man bygge bro mellem befolkningsgrupper  
Onsdag d. 7. februar kl. 18.30 inviterer vi i samarbejde med Bispens Brugerråd til 
"integrationsaften" med Özlem Cekic på Bispen (Månen). Her vil hun komme med et oplæg til 
debat og et bud på, hvad man kan gøre for at række hånden ud til de mennesker, man måske 
tror, man intet har til fælles med. 

 

Ôzlem Cekic har i dag lagt politik på hylden, men brænder stadig for at skabe en vellykket 
integration. Hun inviterer derfor sig selv hjem til dialogkaffe hos en lang række danskere - både 
folk hun er enig med og meget uenig med, i et forsøg på at bygge bro mellem 
befolkningsgrupper. 

 

Formand for Bispens Brugerråd, Jens Rottbøll, siger: "Bispens Brugerråd har længe haft et ønske om at yde et bidrag 
til at skabe indblik i og forståelse af nogle af de meget aktuelle spørgsmål, der handler om integration og indvandring 
og de hertil forbundne problemstillinger. Hvad er det, der er så svært? 
 
Under arrangementet byder vi på kaffe og kage. 

 

Bestil gratis billetter på www.haderslevbibliotekerne.dk 
 
 

Halfdanskerne 
Torsdag den 22. februar kl. 19-21 inviterer vi i samarbejde med Vojens Kultur- og Musikhus 
til en festlig aften med trioen "Halfdanskerne".  

 

De 3 velsyngende musikere på henholdsvis harmonika, guitar og bas fortolker danske 
digtere som Benny Andersen og Halfdan Rasmussen. 
 

Så forkæl dig selv og en du holder af, når trioen formidler kulturarven på morsom, 
nærværende og meget underholdende vis. 

 

Bemærk: arrangementet finder sted i Vojens Kultur- og Musikhus. 

 

Entré: 75 kr. Køb billet her: 
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=52282199d9 
 
 

Vinterferie  arrangementer for børn 
Vinterferien er lige på trapperne, og vi har masser af spændende arrangementer til jer. 
 
 

Sjov yoga for børn 
Mandag d. 12. februar kl. 14.30-ca. 15 har vi Sjov yoga for børn i alderen 4-6 år på Haderslev 
Bibliotek. 

 

Der er begrænset antal billetter. 
 

Læs mere om arrangementet og bestil din gratis billet på: 
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/sjov-yoga-boern-4-6-aar 

Pandekagedag 
Tirsdag d. 13. februar er International pandekagedag. Traditionene tro inviterer 
børnebiblioteket i Haderslev til hygge og masser af pandekager  

 

Første hold, der skal spise pandekager og hygge med bl.a. saftevand og pandekagebøger, er 
fra kl. 10-11 – næste hold er kl. 11-12. 

 
 

Bemærk: der er et begrænset antal billetter – og husk at der skal bestilles billetter til både 

børn og voksne 
 

Så bestil din gratis billet og læs mere om arrangementet her: 

kl. 10-11: https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/pandekagedag-kl-10-11 
kl. 11-12: https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/pandekagedag-kl-11-12  

 
 

http://www.haderslevbibliotekerne.dk/
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=52282199d9
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/sjov-yoga-boern-4-6-aar
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/pandekagedag-kl-10-11
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/pandekagedag-kl-11-12


Brodér på lækre filt-bolde 

Tirsdag den 13. februar kl. 10-13 kan børn i alderen 6-14 år brodere på filt-bolde på 
Tekstilværkstedet i Haderslev. 

 

Tag forældre eller bedsteforældre med – og eksperimenter med forskellige sting og garner. 

 

Der er begrænset antal billetter. 
 

Læs mere på hjemmesiden, hvor du også kan købe billetter á 30 kr.: 

 

https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/broder-paa-filt-bolde 
 
 

Mal en æske 

Onsdag den 14. februar kl. 10-13 kan børn der har lyst til at male - male en lille æske i smukke 
farver og mønstre på Tekstilværkstedet i Haderslev  

 

Tag evt et billede med til at pynte låget med. 

 
 

Der er et begrænset antal billetter. 

 
 

Læs mere på hjemmesiden, hvor du også kan købe billetter á 30 kr.: 

 
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/mal-en-aeske 
 
 

Lav din egen tegnefilm med dine egne modellervoks-figurer 

Torsdag d. 15. februar kl. 10-14 kan børn i alderen 7-14 år forme sjove modellervoksfigurer, 
og lave en lille tegnefilm med dem på Haderslev Bibliotek. 

 

OBS! Der SKAL medbringes en iPad eller en iPhone, da programmet vi bruger ikke virker på 
andre typer tablets/telefoner. 

 

Der er et begrænset antal billetter. 

 

Læs mere på hjemmesiden – hvor du også kan købe billetter á 20 kr.: 
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/lav-din-egen-tegnefilm 
 

 

Hydraulik og pap 
Fredag den 16. februar kl. 10-14 kan børn i alderen 9-14 være kreative med pap og engangs-
sprøjter, der bruges til at fremstille egne fungerende robotarme. 

 

Det hele foregår på Haderslev Bibliotek, så kom og vær med,  hvis du kan lide at bygge og er 
lidt ferm på fingrene. 

 

Læs mere på hjemmesiden, hvor du også kan bestille gratis billet: 
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/hydraulik-og-pap 
 
 
Pixitrolden og Guitar-Krelle  

Fredag den 16. februar kl. 11 på Månen på Bispen byder Pixi-trolden og Guitar-Krelle på en 
hjertevarm koncert i øjenhøjde med de mindste. Koncerten har både klassiske og nye danske 
børnesange på programmet. 

 

Pixitrolden og Guitar-Krelle er kendt fra You tubeog Pixibøgerne. Der vil være uddeling af 
gratis pixibøger og balloner til de fremmøde børn – og efter koncerten er det muligt at få 
taget foto sammen med Pixitrold og Guitar-Krelle.   

 

Der vil være gratis juice til alle børn med gyldigt vinterfuncard.  

 

Arrangementet er et samarbejde med Haderslev Butikkerne.  

 

Læs mere på hjemmesiden – hvor du også kan købe billetter á 20 kr.: 
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/pixitrolden-og-guitar-krelle 

 

Bemærk at bolchearrangementet d. 12. februar på Vojens Bibliotek allerede er udsolgt 

https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/broder-paa-filt-bolde
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/mal-en-aeske
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/lav-din-egen-tegnefilm
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/hydraulik-og-pap
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer/boern/pixitrolden-og-guitar-krelle


 
 

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

 1.) Sara Blædel: Ilkas arv (92 res.) 
1.  2.) Camilla Läckberg: Heksen(84 res.) 
2.  3.) Jens Andersen: Under bjælken(77 res.) 
3.  4.) Hanne-Vibeke Holst:  Som pesten (67 res.) 
4.  5.) Sara Omar: Dødevaskeren (57.) 
5.  6.) Lucinda Riley: Skyggesøsteren – Stars historie (57 res.) 
6.  7.) Anna Grue: De voksnes rækker (53 res.) 
7.  8.) Jesper Wung-Sung: En anden gren (53 res.) 
8.  9.) Ken Follett: Den evige ild (49 res.) 

10.) Sissel-Jo Gazan: Blækhat (44 res.) 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 
 
 


