
 
 
 
 
 
Gram Bibliotek: Nyt bibliotek åbner dørene. 

Gram Bibliotek, Borgerservice og Turistinformation flytter ind i Gram Fritidscenter og 
holder derfor lukket fra den 4. juni – 1. juli. 
 
Vi har travlt med at flytte tingene og få dem på plads – så vi kan byde jer velkommen i det 
nye bibliotek, Borgerservice og Turistinformation fra mandag d. 2. juli på Stadionvej 15. Vi 
glæder os! 

 
Lukningen påvirker det ubemandede bibliotek, Borgerservice og Turistinformationen. Vi henviser i lukkeperioden til 
bibliotekerne i Vojens og Haderslev. For at undgå problemer med at få afleveret lånte materialer er låneperioden 
automatisk forlænget til det ny bibliotek åbner i juli måned. 
 
OBS: de biblioteksbrugere, der har adgang til det ubemandede bibliotek kan også benytte denne mulighed på Vojens 
Bibliotek eller Haderslev Bibliotek, hvor deres adgang også gælder. 
 
Gram Borgerservice holder åbent for henvendelse på onsdage fra kl. 10-17 i juni måned på Østergade. 
 
Næste mulighed for pas- og kørekortsfornyelse er mandag d. 13. august i de nye lokaler på Stadionvej. 
 
Turistinformationen er lukket i perioden 4. juni - 1. juli (inkl.). Vi henviser til VisitHaderslev på Bispen i Haderslev og 
Tursitinformationen på Vojens Bibliotek. 
 
 

Ny biblioteksapp 
Så kom den endelig: vores spritnye biblioteksapp! Med den nye gratis app har du "os" (dit 
bibliotek) altid lige ved hånden. Her kan du nemt forny, tjekke dine reserveringer og meget 
mere - og så er den spækket med inspiration, som vi håber giver dig lyst til at klikke videre. 

Men klik over på vores hjemmeside og læs meget mere om mulighederne med den nye app - 
og hvordan du kommer i gang med at bruge den.  

https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/vi-anbefaler/ny-app-til-dit-bibliotek 

 

Arrangementer i sommerferien 

Sommerferien står for døren, og mange skolebørn finder vej til os på børnebiblioteket, hvor der er mulighed for at 

tilbringe mange hyggelige timer med læsning og spil m.m. på vores pc’ere.   

Herunder kan du se, hvad vi bl.a. har af tilbud til skolebørnene i sommerferien: 

Quiz 

På børnebiblioteket er der i sommerferien en ny quiz for børn op til 15 år hver uge. 

Der trækkes en ugentlig vinder af 1 biografbillet med popcorn. Quiz’erne vil være fremlagt 

både i Haderslev, Vojens og Gram. 
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Insekthotel 
Vil du gøre noget godt for naturen, så kom til vores insekthotel-arrangement.  Her kan du lave 
dit helt eget insekthotel og være med til at give insekterne et sted at bo. 
 
Arrangementet, der er for børn i alderen 5-10 år, finder sted i Bispens træværksted. Der er 2 
dage at vælge imellem: mandag d. 2. juli og tirsdag d. 3. juli. Begge dage kl. 10-11. 
 

Tilmelding sker på Haderslev Bibliotekernes hjemmeside, og det er gratis at deltage. 
 
 

Krabbefangere 
I sommerferieugerne kan alle børn, der har lyst komme ind på bibliotekerne og lave deres egen 
krabbefiskestang.  
 
Materialer til krabbefangerne samt vejledning til at lave krabbefiskestangen vil ligge fremme i 
de 3 børnebiblioteker i den bemandede åbningstid.  
 
Bemærk: mindre børn skal have hjælp fra deres voksne for at lave fiskestangen. 
 

 
 

Sæt dine reserveringer på pause  
Vidste du, at du kan sætte dine reserveringer på pause i ferien? Det er ærgerligt at skulle starte 
bag i køen efter din ferie, fordi du ikke kunne hente dine reserverede materialer i ferien. 
 
Det kan du undgå ved at sætte dine reserveringer på pause i ferien. Det gør du fra vores 
hjemmeside under selvbetjening. 

 
Her logger du ind og vælger brugerprofil – min konto – reserveringer på pause. 
 

 
Brug bibliotekets digitale tilbud i ferien 

For at begrænse din bagage på ferien kan du med fordel medbringe en del af dit læsestof via  
eReolen.  
 
Som bruger af Haderslev Bibliotekerne har du adgang til eReolen, eReolen Global og eReolen Go 
med dit biblioteks login. 
 

Via eReolens app kan du downloade dine lånte titler - og dermed tilgå dem uden adgang til internettet f.eks. på din 
ferie. 
 
Husk du må ikke være logget af eReolen, når du ønsker at læse/lytte offline. 

 
 
Persondataforordningen 

Den nye lov om persondata også kaldet Dataforordningen eller GDPR -  trådte i kraft den 25. 
maj i år. I korte træk betyder forordningen, at virksomhederne ikke må sende elektronisk 
marketingskommunikation til personer, medmindre de har givet deres samtykke dertil. 
 
Haderslev Bibliotekerne kontaktede derfor alle sine modtagere af nyhedsbrevet og bad dem 
tage stilling til om biblioteket fortsat må kontakte dem elektronisk via nyhedsbrevet. 

 
Efterfølgende har det vist sig, at ingen har frabedt sig kontakten i anledning af den nye forordning. 
 
 
 



Pssst: afsløring af nogle af efterårets arrangementer! 
I slutningen af sommeren ligger programmet for efterårets arrangementer på Haderslev Bibliotekerne klar. Så kan du 
hente et trykt program og planlægge hvilke arrangementer, du vil forsøde dit efterår med. 
 
Allerede nu kan vi afsløre lidt fra efterårets arrangementer (billetter kan bestilles, når det trykte program er klar): 
 

Suzanne Brøgger 
Du kan møde en af Danmarks allerstørste forfattere, når Suzanne Brøgger gæster os til en samtale 
med Ivy York-Christensen om kvindelighed, kærlighed og et omfattende forfatterskab. 
 
Så sæt kryds i kalenderen d. 4. oktober.  
 
Arrangementet foregår på Månen (Bispen) i Haderslev, og sker i samarbejde med ”Ord fra nord”. 
 

Kim Leine  
Torsdag d. 1. november kommer forfatter Kim Leine på besøg hos os i Haderslev. 
 
Han fortæller om sit forfatterskab, og om sin seneste roman ”Rød mand – sort mand”, der kommer i 
forlængelse af den prisbelønnede roman ”Profeterne i Evighedsfjorden” (som Leine fik Nordisk Råds 
Litteraturpris for i 2013). 
 

 

Raket 
Det er lørdag d. 6. oktober, at børn kan bygge deres helt egen raket, der drives af trykluft! 
 
Jo den er god nok. Man kan endda vinde præmier for længste skud og bedste stil. 
 
Raketworkshoppen foregår på Månen kl. 10-13. 

 
 
Rullinger                   

Bibliotekerne i Haderslev og Vojens slipper begge kreativiteten løs, når børnene kan komme og 
lave deres helt egen rulling. En rulling kan være alt fra små mennesker til dyr – så kom og brug 
din fantasi. 
 
Tirsdag d. 16. oktober i Haderslev (Glas- og tekstilværkstedet) og torsdag d. 18. oktober i Vojens 
(Sundhedshuset) 

 
 

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

 
1. Lucinda Riley: Perlesøsteren – CeCes historie (76 res.) 
2. Jojo Moyes: Stadig mig (58 res.) 
3. Jesper Wung-Sung: En anden gren(58 res.) 
4. Jens Andersen: Under bjælken (54 res.) 
5. Sara Omar: Dødevaskeren (49 res.) 
6. Lucinda Riley: Kærlighedsbrevet (41 res.) 
7. Leonora Christina Skov: Den, der lever stille (40 res.) 
8. Mari Jungstedt:Et forjættet land (37 res.) 
9. Anna Grue: De voksnes rækker (35 res.) 
10. Lucinda Riley: Skyggesøsteren – Stars historie (39 res.) 
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