
 
 
 
  
 

 
 
Nyt bibliotek i Vojens 

Så er der ikke længe til at dørene slås op til det nye bibliotek i Vojens Sundheds-
center. Efter en del byggeforsinkelser – så bliver første åbningsdag mandag den 2. 
februar 2015 kl. 10.00  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den officielle indvielse/åbning 
afSundhedscentret/biblioteket lørdag d. 28. februar kl. 11.00-14.00 Læs mere om 
programmet i næste nyhedsbrev. 
 
Du kan følge med i flytteprocessen fra en fotosession som ligger på Haderslev 

bibliotekernes hjemmeside.  Følg med i flytningen 
 
 

Bogsalg på Haderslev Bibliotek 
Flytningen af Vojens bibliotek har sat ekstra skub i kassationen af gamle bøger i alle 3 
afdelinger, og derfor afholdes der igen bogsalg. 
 
Bogsalget finder sted på Bispen fredag den 6. februar i kl. 10.00-17.30. Resterende 
bøger fra bogsalget vil stå til salg de efterfølgende 1-2 uger. 

 
 
 

 
 
Arrangementer 

Vores flotte forårsprogram er på gaden med et væld af spændende arrangementer for 
voksne og børn samt diverse it-kurser.  
 
Hent programmet her eller kom ind på biblioteket efter et trykt program –  
så kan du gå i gang med at planlægge og bestille billetter. 
 
Du finder et lille udpluk af arrangementer i den kommende tid herunder: 

 
 

 
Foredrag ved Pia Friis Laneth: Kvindernes valgret 100 år: da kvinder og tyende blev borgere  

I 1915 fik kvinder og tyende langt om længe valgret. I dag er næsten 40 % af 
folketingsmedlemmerne kvinder – har det gavnet samfundet og ændret det politiske 
liv? 
 
Bemærk datoen er onsdag den 4. februar kl. 19.30 på Månen. I det trykte program er 
der desværre skrevet forkert dato – vi beklager. Arrangementet er gratis – og der er 
ingen tilmelding. 
 
Arrangør: Historisk Arkiv, Haderslev Arkiv- og Museumsforening og Haderslev 
Bibliotekerne. 
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http://picasaweb.google.com/disolasolvejg/Bogsalg
http://haderslevbibliotek.dk/files/UserDir/Documents/Arrangementsfolder forår 2015.pdf
http://issuu.com/haderslevbibliotekerne/docs/vojens_bibliotek_flytter2015album3/0
http://haderslevbibliotek.dk/files/UserDir/Documents/Arrangementsfolder%20forår%202015.pdf


Foredrag ved Henning Fuglsang: En brygmester fortæller (samt ølsmagning) 
Fuglsang Bryggeri fejrer i år 150 års jubilæum. Vi har været så heldige at få brygmesteren til at 
besøge Vojens Bibliotek onsdag d. 25. februar kl. 19.00-21.00 for bl.a. at fortælle om 
bryggeriets og maltfabrikkens historie. Vi skal naturligvis også hører hvordan man producerer 
malt og øl – samt hvad brygmesteren selv synes, er det sjovest ved arbejdet. 
 
Ved foredraget er der mulighed for at smage på forskellige øl.  
 
Entré: 25 kr. Tilmelding på www.haderslevbibliotekerne.dk 

 
 
 
Kursus: Bestilling og brug af rejsekort 

Torsdag den 5. februar kl. 10.00-12.00 kan du få hjælp til at bestille og håndtere rejsekortet på 
nettet.  
 
Husk at medbringe Dankort og Nem-id. Har du behov for billeddokumentation, så hjælper vi 
med at tage et foto. 
 
Tilmelding senest dagen før kl. 12.00 på www.haderslevbibliotekerne.dk 
 

 
Teater for børn 3-6 år: Den sultne larve Aldrigmæt ved Sønderjysk Figurteater 

Den sultne larve kan man møde på Gram Bibliotek d. 31. januar kl. 10.30-11.00 samt på 
Vojens Bibliotek lørdag d. 18. april kl. 14.00-14.30 
 
Der er gratis adgang – men tilmelding på XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Max. 40 deltagere 

 

 
 
NemPC 

Der er installeret en NemPC på 1. sal på Haderslev Bibliotek. NemPC er en Haderslev-udviklet 
ældrevenlig PC med enkle ikoner.  
 
Læs mere om NemPC på www.nempc.dk 

 
 
Åbent Bibliotek 

Ofte bliver vi spurgt, om man kan komme i den ubemandede åbningstid på alle 3 biblioteker i 
kommunen, når man er oprettet til ”Åbent bibliotek”. 
 
Svaret er ja.  Er du oprettet som låner til ”Åbent bilbiotek”, så kan du altså benytte alle tilbud i 

alle 3 afdelinger (Haderslev, Vojens og Gram). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nempc.dk/
http://www.haderslevbibliotekerne.dk/
http://www.haderslevbibliotekerne.dk/
www.nempc.dk


 
Reserverings top 10 

1.Jussi Adler-Olsen: Den grænseløse (92 res.) 
2. Sara Blædel: Kvinden de meldte savnet (73 res.) 
3. Lars Kepler: Stalker (57 res.) 
4. Jane Aamund: Onklerne og deres fruer (52 res.) 
5. Ken Follett: På kanten af evigheden (48 res.) 
6. Lars Johansson: Signes hjemkomst (42 res.) 
7. Michael Hjorth: Den stumme pige (35 res.) 
8. Jan Guillou: Ikke at ville se (34 res.) 
9. Anne Ragde: Jeg har et tæppe i tusind farver (32 res.) 

                                        10. Gretelise Holm::Kærligheden, kampen og kloden (31 res.) 
 
 
 
Nyhedsbrevet er redigeret af Solvejg W. Lavrsen og Kirsten V. Sørensen 
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet kan det afmeldes på: 
Haderslev Bibliotekernes hjemmeside 
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