
 
 

 

Kære nyhedsbrevsabonnemter.  
I denne måned siger vi farvel til vores bibliotekschef Per Månson, som stopper med udgangen af december. Det 
betyder dog kun et farvel til Per som bibliotekschef, for han fortsætter herefter som bibliotekskonsulent hos os i en 
overgangsperiode indtil d. 31. juli 2019. 

Vi siger så velkommen til Lotte Leth-Sørensen, som er ny leder på Kulturhus Bispen og 
dermed også Haderslev Bibliotekerne fra januar 2019.  
 
Lotte Leth-Sørensen har været biblioteksleder ved Tønder Kommunes Biblioteker siden 
2014. 

 

Bibliotekchef Per Månson skriver: 
Dette er mit sidste nyhedsbrev som bibliotekschef for Haderslev Bibliotekerne, og 
redaktionen har bedt mig om en kort refleksion af de forgangne 28 år. 
 
Først er jeg blevet bedt om at beskrive de tre mest afgørende udviklinger, og det er svært! 
Men skal jeg begrænse mig, må det være den teknologiske udvikling, der er gået fra 
datokort og maskinskrevne bestillinger til selvbetjening og RFID-teknologien - samt alle de 
digitale tilgange, vi har i dag. 

 
Dernæst er det kommunalreformen, der har givet virkelig store udfordringer, men også givet mange flere 
muligheder ,og efter en turbulent start er der stort set kun fordele at se i dag: stordrift, større personalesamarbejde 
og mange tværfaglige og tværinstitutionelle muligheder 
 
Og som sidste punkt i denne opremsning: Det har været mig forundt at være med til bygning af nye biblioteker i alle 

centerbyerne: Først Bispen i Haderslev med de store muligheder, det komplekse kulturhus rummer ,(og som vi slet 

ikke er færdige med at udnytte). Dernæst Vojens Sundhedscenter med en meget bedre placering og mulighed for 

samarbejder i hele huset. Endelig Gram, hvor vi næsten kun er i gang, men hvor vi alle forventer meget tæt 

samarbejde, (og vi er allerede godt i gang) med Børnehuset Nobi, Fritidscentret, Motorikcentret og Gram Skole. 

Til allersidst beder redaktionen mig nævne de tre bedste bøger, som jeg har læst de seneste 28 år – og det er stort 

set en umulig opgave, men et bud kunne være: 

Jens Smærup Sørensen: Mærkedage 

Jón Kalman Stefánsson: Sommerlys og så kommer natten 

Chris Cleave: Alle tapre bliver tilgivet. 

Jeg stopper ganske vist som bibliotekschef til nytår, men bliver i systemet indtil 31. juli, så jeg håber, der bliver 

mulighed for flere anbefalinger det næste godt halve års tid. 

 

Arrangementsprogram 
Et nyt arrangementsprogram er på trapperne og kan inden længe hentes både på vores 
hjemmeside og i alle afdelingerne. 
 
Glæd dig til en forårssæson med mange spændende oplevelser for børn og voksne. 
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Arrangementer i december: 
Biblioteksnissen Mille læser julehistorier 

Lørdag d. 15. december kl. 10.30 skruer vi helt op for julestemningen og hyggen på 
børnebiblioteket i Haderslev. 
 
Vores biblioteksnisse Mille dropper drillerierne for en stund og kommer forbi og læser 
julehistorier for børnene i stedet. 
 
Så kom forbi og hør en julehistorie og spis nogle pebernødder. 
 

For børn fra 5 år. Ingen tilmelding eller billetbestilling. 

 
Arrangementer i januar: 
Billetter til arrangementerne i januar er endnu ikke frigivet. Men hold øje med vores hjemmeside, hvor billetterne 

bliver frigivet, når arrangementsprogrammet offentliggøres. 
 
Bogcafé på Vojens Bibliotek 

Kom med til hyggelig og uformel bogcafè på Vojens Bibliotek torsdag den 17. januar kl. 14-15.  
 
Bibliotekarerne Per Månson og Thomas Ry vil dele rundhåndet ud af deres litterære oplevelser 
fra bogsæsonen.  
 
Bogcafèen er en delvis gentagelse af bogcafèen, der blev afholdt på Haderslev Bibliotek den 26. 
november, men enkelte nye titler er kommet til.  
 

Entré er gratis – men print gratis billet til arrangementet på vores hjemmeside (når de bliver tilgængelige). Der 
severes en kop kaffe til bogcaféen. 
 

Girltalk: Fokus på unge teenagepigers mistrivsel - brugbare råd til piger og forældre. 
Hvad er det egentlig, der sker oppe i hovedet på teenagepiger? Hvorfor virker 
det nogle gange, som om hele deres verden vælter? Er det en fase? Eller alvorligt?  
Hvornår skal de lære at klare sig selv, og hvornår skal de voksne træde til? Hvordan 
hjælper vi dem bedst? Ovenstående spørgsmål kan fylde meget hos forældre til en 
teenagepige. 

 
GirlTalk.dk har et indgående kendskab til teenagepiger og deres hverdag og arbejder for at forbedre trivslen for unge 
piger i Danmark. 
 
GirlTalks direktør Anna Bjerre kommer til Gram Bibliotek og giver os et grundigt indblik i, hvad der sket i en 
teenagers verden, og giver brugbare råd til de situationer, hvor vi måske selv står og mangler redskaber. 

 
Arrangementet foregår på Gram Bibliotek mandag d. 28. januar kl. 19-21. Entré 50 kr. for unge og 75 kr. for 
voksne. Billetter købes på vores hjemmeside (når de bliver tilgængelige).  
 
Kan julegaven byttes? 

Mange af de gaver, der ligger under juletræet, bliver byttet , når julen er over. Men hvilke 
rettigheder har du, hvis en gave skal byttes, og hvordan sikrer du bedst, at modtageren 
kan bytte sin gave? 
 
På eKurser.nu (bibliotekernes netkursussite) - finder du et lille kursus om bytteregler i 
forbindelse med julehandlen. 
 

Så brug et kvarter i den travle juletid på kurset, det kan spare din tid senere. 

 
 



Bibliotekets quiz 
Er det dig, der skal løbe med de 2 biografbilletter i vores jule-/nytårsquiz? 
 
Du finder quizzen på vores hjemmeside: 
https://haderslevbibliotekerne.dk/nyheder/aktuelt/jule-og-nytaarsquiz-0 
 
Husk: forudsætningen for at være med i lodtrækningen er - foruden de rigtige svar på 
quizspørgsmålene – at du er abonnent på vores digitale nyhedsbrev.  
 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her: https://haderslevbibliotekerne.us3.list-

manage.com/subscribe?u=bd33d0008dc0307ee252d4496&id=904f6b7891 
 

 
Juleåbningstider:  
24. december: åbent (ubemandet) bibliotek kl.7-21 
25. december: åbent (ubemandet) bibliotek kl. 7-21 
26. december: åbent (ubemandet) bibliotek kl. 7-21 
27. december: almindelige åbningstider 

28. december: almindelige åbningstider 
29. december: almindelige åbningstider 
30. december: åbent (ubemandet) bibliotek kl. 7-21 
31. december: : åbent (ubemandet) bibliotek kl. 7-12 
 1. januar 2019: åbent (ubemandet) bibliotek kl. 7-21 
 
 
 
IT-cafeen holder juleferie. 

 I samarbejde med Ældre Sagen tilbyder Haderslev Bibliotek IT-hjælp hver fredag kl. 9-12.  
Men IT-cafeen er i forbindelse med julen lukket  fredag d. 21. og fredag d. 28. december samt d. 4. 
januar.  
 
Vi ses igen fredag d. 11. januar 
 

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

  1.Lucinda Riley: Månesøsteren: Tiggys historie (132 res.) 
  2.Sara Blædel: Den tredje søster (95 res.) 
  3.Jens Henrik Jensen: Lupus (69 res.) 
  4.Anne-Cathrine Riebnitzsky: Smaragdsliberen (51 res.) 
  5.Helle Merete Pryds. Vi kunne alt (49 res.) 
  6.Leonora Christina Skov: Den, der lever stille (41 res.) 
  7.Jeffrey Archer: Mægtigere end sværdet (45 res.) 
  8.Julie Hastrup: Blodspor (38 res.) 
  9.Søren Sveistrup: Kastanjemanden (37 res) 
 10.Erling Jepsen: Erna i krig (36 res.) 
 

 

Vi ønsker alle vore abonnenter en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2019. 

Mange julehilsener fra Haderslev Bibliotekerne 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Kirsten V. Sørensen og Solvejg W. Lavrsen 
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