
 
 
 
 
Nyt i Arkaden 

Det første du møder på vej ind til os på Haderslev Bibliotek er Arkaden. I løbet af 2018 
har Arkaden fået et helt nyt udtryk. 
 
Først og fremmest er der kommet en stor planchevæg,  der  bl.a. har informationer 
om de forskellige institutioner, som har til huse i Bispen. I planchevæggen er der 
integreret 3 infoskærme med skiftende oplysninger. 
 
På siden af planchevæggen findes smalle hylder, som rummer Visit Haderslevs 

infomaterialer og kulturelle pjecer om Haderslev. 
 
Nyt er også siddepladsen, som er specialdesignet og udført af Træværkstedet og Tekstilværkstedet. Den er allerede 
populær blandt Bispens brugere. 
 
På 1. sal på samme væg som cafèen, finder du nu plakater fra Bispens (inkl. bibliotekets) arrangementer samt lokale 
pjecer fra hele Haderslev kommune. 
 

Hvor har I gemt krimierne? 
Ja det er et spørgsmål, som vi får flere gange dagligt i Haderslev.  Det er dog ikke af ond 
vilje, at vi har flyttet krimierne, men fordi vi så småt er i gang med næste lille etappe i 
nyindretningen af voksenbiblioteket. Derfor har krimierne fået en ny plads, nemlig der 
hvor den gamle computerø tidligere var.  

 
Vi stiller stadigvæk computere til rådighed, men de står nu ved vinduerne ud mod Bispebroen. 

 
Åbent hus på Gram Bibliotek. 

I søndags var der åbent hus i Det nye Fritidscenter i Gram – hvor Gram Bibliotek også 
har fået plads. 
 
Der var mange, der fandt vejen forbi os – og der var hele 100 til vores hatteteater. 
 

Hele centeret bliver officielt indviet senere.  
 
 

 
Biblioteksugen 

Danmarks Biblioteksuge 2018 finder sted i denne uge, og i år er der fokus på ”ord”. 
I den anledning har vi to arrangementer – det ene er allerede udsolgt, nemlig ”H. C. 
Andersen i biskoppens ordstrøm” med biskop Marianne Christiansen. 
 
Men du har stadigvæk chancen for at komme til vores foredrag ”Er dit modersmål okay?” 

i aften mandag d. 10. september kl. 19. 
 
Her vil formanden for Den Danske Sprogkreds Lise Bostrup lægge op til debat om centrale emner som: Engelsk 
indflydelse på dagens danske sprog, nye tendenser, ny kreativitet, dansk sprogpolitik – eller fravær af samme og 
erfaringer fra andre lande. 
 
Lise Bostrup er forfatter til en række bøger om dansk sprog, herunder lærebøger og ordbøger. 
 
Foredraget er gratis og finder sted i lokale 2 på Bispen (Haderslev).  
 
Husk at bestille gratis billet på vores hjemmeside 
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Kom med i en læsekreds  
Elsker du at læse, og kunne du tænke dig at tale med andre om de bøger du læser? Så er 
en læsekreds måske noget for dig. 
 
Tirsdag d. 18. september kl. 19 indbyder vi til en aften på Haderslev Bibliotek, hvor du har 
mulighed for at møde andre, der også er interesserede i  at danne en læsekreds. Vi 
mødes først i Bispens Arkade. 
 

Vi fortæller om, hvordan man organiserer en læsekreds, og hvordan biblioteket kan hjælpe med bestilling af bøger. 
Der vil være tid til snak og til at danne læsekredse, og bibliotekarerne kommer med tips til gode læsekredstitler. 
 
Bestil gratis billetter på vores hjemmeside  
 

Patchworkaften 
Er du også fascineret af flotte patchworktæpper? Så kom til en spændende aften 
torsdag d. 20. september kl. 19 på Vojens Bibliotek 
 
Vi har allieret os med Gitte Andreasen fra Gittea-patchwork, som vil fortælle om 
patchwork og vise os forskellige modeller.  
 
Patchwork er en fantastisk leg med farver og stoffer, der bare gør én glad. Et 

patchworktæppe behøver ikke tage flere år at sy, man kan faktisk lave mange flotte tæpper på en weekend.  
 
Gitte viser, hvordan man kan sy fine tæpper og lave andre projekter, der ikke tager lang tid. Hun vil også fortælle om 
sin butik og al den undervisning, der foregår omkring patchwork i dag. 
 
Bestil billetter á 50 kr. på vores hjemmeside  

 
Sansecirkus – Mit vejr 

Tirsdag d. 11. september kl. 9.30-10.15 skal vi se på forskellig slags vejr på Gram Bibliotek. 
Vi skal se på solskin, blæst, regn, torden og stille sne – mens vi bruger alle vores sanser. 
 
Kulturagent og billedskolelærer Mia Jakobsen vil tegne, og vi skal synge, lytte, føle, lugte, 
smage og have vind i håret.  
 
Sansecirkuset er for børn fra 1-3 år, og der skal kun bestilles billet til de deltagende børn: 
 
Bestil gratis billet her 
 

 

Barselscafe: Pas godt på mor 
Hvorfor er det som nybagt mor så vigtigt at elske sig selv og ikke tage udgangspunkt i andre 
hele tiden?  
 
Holostisk energiterapeut og massør Anja K. Bertram fra Hjerte Power kommer og fortæller 
bl.a. om hvordan man passer på sig selv som mor – og viser en masse gode akupressur- og 
zoneterapipunkter til både mor og barn. 
 
Vores to arrangementer afholdes på henholdsvis Haderslev Bibliotek og Vojens Bibliotek. 
Billetter á 50 kr. 

 
Haderslev Bibliotek fredag d. 14. september kl. 10-12 (Bispen: lokale 11 og 12) Bestil billet her og Vojens Bibliotek 
onsdag d. 19. september kl. 10-12: Bestil billet her   
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Børnearrangement: Raketworkshop  
Drømmer du om at lave din helt egen raket? Så kom til Haderslev Bibliotek (Månen) og vær 
med til at bygge din egen trykluftsdrevne raket lørdag d. 29. september kl. 10-13. Her holder 
vi nemlig raketworkshop. 
 
Der vil være præmier for længste skud og bedste stil. 
 
Arrangementet er gratis og for børn fra 10 år. Der skal bestilles billet til både børn og voksne 
Bestil billet her 

 
 

Bogsalg på Haderslev Bibliotek                                                                                                                                                        
Fredag den 28. september er der mulighed for at gøre et godt køb på Bispen, når der sælges 
ud af kasserede materialer.  

Bogsalget foregår som vanligt foran Bispen og fortsætter i dagene derefter. 

 
 

 
Plakater og foldere på Haderslev Bibliotek 

Ønsker du på vegne af en lokal forening at få ophængt plakat eller fremlagt foldere vedrørende 
foreningen bedes du aflevere det til personalet, som vil forsøge at finde plads til lokale 
foreningspjecer og plakater på 1.sal (Bispen). 
 

Man skal altså ikke selv fremlægge disse på biblioteket. 
 
 

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

1. Søren Sveistrup: Kastanjemanden (62 res.) 
2. Lucinda Riley: Månesøsteren (56 res.) 
3. Leonora Christina Skov: Den, der lever stille (55 res.) 
4. Jojo Moyes: Stadig mig (50 res.) 
5. Lucinda Riley: Perlesøsteren: CeCes historie (46 res.) 
6. Lucinda Riley: Kærlighedsbrevet (44 res.) 
7. Martha Hall Kelly: Blomstrende syrener (37 res.) 
8. Renèe Toft Simonsen: Jeg er fucking hot (31 res.) 
9. Jens Andersen: Under bjælken (31 res.) 

                      10.Elly Griffihs: Pigen under jorden (29 res.) 
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