
 
 

 

Kære nyhedsabonnent. 

Vi er godt i gang med efterårssæsonen her på Haderslev bibliotekerne. Hos os byder og bød efteråret 2018 bl.a på : 

Masser af læseglade lånere. Efteråret er den årstid, hvor der bliver udgivet allerflest bøger, så det er en dejlig årstid 
for alle os, der elsker at læse. 

Masser af studerende, der laver deres opgaver hos os. 

Masser af børnefamiler, børneinstitutioner og skoleklasser – der er liv og glade dage i børnebiblioteket. 

Masser af unge mennesker fra Haderslev Katedralskole. 12 klasser har hver fået en omgang biblioteksorientering, 
hvor de bl.a blev klogere på søgning i vores biblioteksbase og relevante e-ressourcer. 

Officiel indvielse af Bibliotek, Motorikcenter og Daginstitution i Gram d. 14. november kl. 15 – 16.30.  

Arrangementer for både store og små. Vi har allerede været til Bogforum i København med en busfuld glade 
bogfans, vi har haft fornøjelsen af en veloplagt Susanne Brøgger (som kaldte sig selv for vintage – ikke gammel) og 
den fortælleglade Kim Leine i Haderslev. Anna Grue fortalte stemningsfuldt om romanen Italiensvej i Gram – og  i 
Vojens berettede oberstløjnant Casper Børge Nielsen  om sine testflyvninger med F-35 .  

Vi har også lavet sunde burgere i Vojens og bygget trykluftsdrevne raketter i Haderslev. Vi er blevet blæst omkuld af 
Sax `N Bone i anledningen af Spil dansk ugen – og vi kom tilbage til tiden før- og under besættelsen med det 
gennemmusikalske Hede Hule Hot.  

Der er stadigvæk masser af arrangementer tilbage, du kan læse om nogle af dem i dette nyhedsbrev. Vil du kigge alle 
arrangementerne – så kig på hjemmesiden – eller kom ind og få et trykt program. 

 

Personalenyt 
Caroline Pepe Birck er startet som bibliotekar på Haderslev Bibliotekerne den 1. oktober 2018. Caroline kommer fra 
en stilling som bibliotekar på Gladsaxe Bibliotekerne.  
 

Hvor finder jeg bogen? Find en bog med DK5 

Tænker du tit, hvor mon jeg finder fagbøger om lige det her emne?  
 
Så brug den digitale emnetalsvejviser ”Find en bog med DK5” (dk5.dk).  Den kan lette din 
søgen efter bøgerne på vores hylder, hvis du gerne vil være selvhjulpen, når du er på 
biblioteket. 

 
På eKurser finder du et videokursus om ”Find en bog med DK5” – hvor du får en lille introduktion til den. 

 
Find ekurser her:   eKurser.nu 
 

Læsekompasset 

Vil du gerne inspireres til den næste bog,  og har du ikke din bibliotekar ved hånden – så kan du 

prøve Læsekompasset.  
 

Læsekompasset finder du på nettet – og den har til formål at inspirere din læselyst med 

målrettede bogforslag . 
 

Du finder læsekompasset på dette link https://laesekompas.dk/ 
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Tegn Verden 

    I hele november måned opfordres børn til at tegne en god nyhed. Det er bibliotekernes børnesite 
Biblo, der i samarbejde med bibliotekerne, står for ”Tegn Verden”.  
Børnene skal tage et billede af deres tegning og uploade billedet på Biblo.dk. Der er fine præmier 
på højkant. 
  

   Læs mere om Tegn Verden her: https://biblo.dk/tegn-verden 
 

 

Ny app til eReolen  

eReolen har fået en ny app til iOS, som du kan hente i App Store.  Den indeholder en del 

forbedringer bl.a mere formidling og inspiration. Men du får også en forbedret søgning og 

mulighed for hurtigt at fortsætte læsning og lytning via play-knappen i bundmenuen, så 

unødige klik for at komme i gang med din bog undgås. 

I den nye app kan du også finde engelske titler fra både eReolen Global og podcast 

 

Haderslev Bibliotekerne nu også på instagram 
I har i mange år kunne møde os på vores Facebookside. Nu har vi også fået en Instagram-profil  
 
Så kig billeder og følg også med i, hvad der sker på vores Instagram:   
https://www.instagram.com/haderslev_bibliotekerne/ 
 

 
Arrangementer i november 
 
Slyngeworkshop 

Der er slyngeworkshop/barselscafè på Månen på Bispen fredag den 23. november. 
Lær hvordan du bruger din vikle eller bæresele, så du kan få dine hænder fri, men samtidig 
tilgodese dit barns behov for nærvær og tryghed.  
 
Billet á 75 kr. Billet købes på www.haderslevbibliotekerne.dk 

 
Nordisk Litteraturuge 

Kom til oplæsning i stearinlysets skær mandag den 12. november på Gram Bibliotek og torsdag 
d. 15. november på Vojens Bibliotek i anledningen af Nordisk Litteraturuge. I år er temaet 
”Helte i Norden”. 
 
Der er gratis entré uden tilmelding,  og vi begynder kl. 19 begge dage. 
 
For børnene er der oplæsning i stearinlysets skær på Gram Bibliotek mandag den 12. 
november. kl. 9-9.45, hvor der læses en historie om superhelte.  

 
Billetbestilling til børneoplæsningen på www.haderslevbibliotekerne.dk 

 
 
Mad som medicin 

Kostvejleder Charlotte Sørensen kommer til Gram Bibliotek mandag d. 19. november kl. 19-
21, hvor hun bl.a. fortæller om, hvor vigtig en medspiller kosten er i et aktivt og godt liv. 
Hvordan bestemte fødevarer beskytter mod sygdomme, mens andre gør det modsatte. 
 
Billetter à 50 kr. købes på www.haderslevbibliotekerne.dk 
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Årets bedste bøger 

Vi inviterer til hyggelig og uformel bogcafè på Haderslev Bibliotek mandag den 26. november 
kl. 16-17.30.  
 
Du møder bare op i voksenudlånet på 1. sal, hvor bibliotekarerne vil dele rundhåndet ud af 
deres litterære oplevelser fra bogsæsonen. Der severes en kop kaffe til bogcaféen.  

 
 
Netsikkerhed 

Kom ind til os og lær hvordan du kan komme til at føle dig tryggere, når du færdes på nettet 
på computer, tablet eller mobil.De it-kriminelle er blevet bedre, så emnet er aktuelt som 
aldrig før. 
 
Kurset foregår onsdag d. 21. november i Haderslev i vores IT-lokale. 
 

Bestil gratis billet på www.haderslevbibliotekerne.dk 

 
Bibliotekets quiz – Kim Larsen 

Har Kim Larsens død også skærpet din interesse for hans musik og hans liv, så gå ind på 
Haderslev Bibliotekernes hjemmeside og løs Kim Larsen Quiz’en 
 
Blandt de rigtige besvarelser trækkes lod om en bog om Kim Larsen. 

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

  1.Lucinda Riley: Månesøsteren (103 res.) 
  2.Jens Henrik Jensen: Lupus (72 res.) 
  3.Merete Helle Pryds: Vi kunne alt (48 res.) 
  4.Jeffrey Archer: Mægtigere end sværdet (48 res.) 
  5.Anne-Cathrine Riennitzsky; Smaragdsliberen (47 res.) 
  6.Leonora Christina Skov: Den, der lever stille (46 res.) 
  7.Søren Sveistrup: Kastanjemanden (45 res.) 
  8.Jojo Moyes: Stadig mig (34 res.) 
  9.Martha Hall Kelly: Blomstrende syrener (32 res) 
 10.Erling Jepsen: Erna i krig (31 res.) 
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