
 
 
 
 
 
Rundvisning i Gram Motorikcenter/Det kommende bibliotek i Gram 

Kan du heller ikke vente på at få at vide, hvad der sker i det nye bibliotek, børnehave og 
motorikcenter i Gram? Så kig forbi fredag den 20. april til rundvisning i det nye byggeri. 
 
Tømrermester Brian Jessen vil sammen med Centerleder Leif Knudsen vise rundt, fortælle 
om byggeriet og svare på spørgsmål. 
 

Der vil være rundvisninger: kl. 14 - kl. 15 - kl. 16 og kl. 17. 
 
Gram Fritidscenter er vært ved en kop kaffe og kage.   

 
 
Hvad skal dragen hedde? 

Du kan stadigvæk nå at være med til at bestemme, hvad vores drage på Haderslev Bibliotek skal 
hedde. 
 
Dragen er det store reolmodul med dragehoved og rutsjebane i børneafdelingen på Bispen. 
 
Har du et godt forslag så aflevèr det på biblioteket i indkastet ved automaterne. Du kan også 
sende en mail til biblioteket med dit forslag - husk at påføre dit navn, telefonnummer og 
mailadresse. 
 

Vinderen belønnes med en chokoladepræmie 

 
 
 

Bispens dag 
Lørdag d. 7. april kl. 10-16 slog Bispen dørene op for vores fælles åbent hus dag. Hele dagen 
var der masser af arrangementer i husets forskellige institutioner. 
 
Her på biblioteket havde vi, foruden en længere åbningstid, bl.a bogcafé hvor vores 
bibliotekarer Per og Thomas anbefalede bøger (vi har boglisten, som man stadigvæk kan få 
udleveret), musikalsk legestue for de mindste og slyngeworkshop for begyndere. 

 
Vi er glade for, at så mange fandt vejen forbi og var nysgerrige på, hvad Bispen er. 

 
 
Bispen har fået et logo 

   Det nye logo for Bispen er nu valgt efter en  konkurrence – og vil fremover blive brugt på 
udgivelser, hjemmeside m.m. fra Bispen og de institutioner,  der hører under Bispen. 
 
Logoet ser du her til venstre. 
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Ransomware – nyeste kursus på ekurser.nu 
Ransomeware er en slags computervirus, som krypterer inficerede filer, og gør det umuligt at 
læse dem. Bagmændene forlanger typisk en løsesum for at dekryptere filerne. Med det lille it-
kursus bliver du klædt på til at forebygge ransomware. 
 
eKurser.nu er en portal, som driftes af en række danske folkebiblioteker. Med portalen vil 

bibliotekerne give dig overblik over og indgang til it-kurser, som du kan prøve, lige når du har brug for det, og når det 
passer dig. 
 
 

DK5 – vejviser til faglitteraturen 
DK5 har gennem mange år været folkebibliotekernes indgang til faglitteraturen - et system, 
der bestemmer fagbøgernes placering på hylderne. Det tilhørende alfabetiske register til DK5 
er gennem årene blevet udgivet i en trykt bogudgave, som har været et næsten uundværligt 
redskab til at finde bøger på hylderne om bestemte emner. 
 
Som så meget andet bliver registeret til DK5 digitalt fremover, det betyder,  at det ikke 

længere kommer i en trykt udgave. Biblioteksbrugerne skal derfor vænne sig til at bruge DK5 i den digitale version. 
 
Åbn DK5 her eller på billedet herover 

 
 
Bogsalg 

Bogsalget på Haderslev Bibliotek har været i gang i en lille uge, men du kan stadigvæk nå at 

komme forbi og gør et godt køb. Vi fortsætter bogsalget næste uge med.  
 

 
 

 
 

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

 
1.    Jesper Wung-Sung: En anden gren (88 res.) 
2.   Lucinda Riley: Perlesøsteren -  Ceces historie(76 res.) 
3.   Leonora Christines Skov: Den, der lever stille(71 res.) 
4.   Sara Omar: Dødevaskeren (65 res.) 
5.   Jens Andersen: Under bjælken (62 res.) 
6.   Jojo Moyes: Stadig mig (55 res.) 
7.   Hanne-Vibeke Holst: Som pesten (50 res.) 
8.   Anna Grue: De voksnes rækker (43 res.) 
9.   Camilla Läckberg: Heksen (40 res.) 
10.   Lucinda Riley: Skyggesøsteren – Stars historie (39 res.) 

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

http://www.ekurser.nu/kursus/552?s=1
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