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Flaskepost fra P
Filmklubben Biffen

Tirsdag 10. januar  19:30
Flensborghus
Torsdag 12. januar  19:30
Slesvig Bibliotek

En 8 år gammel flaskepost afle-
veres til politiets Afdeling Q. Den 
viser sig at have forbindelse til 
en aktuel kidnapning af to børn. 
Carl Mørck, Assad og politiets 
indsatsstyrke får travlt med at 
rede trådene ud - inden det er 
for sent. 
Ost og rødvin kan købes. OBS! 
Tilmelding til arrangementet i 
Slesvig senest den 10. januar.

Til bords med 
Luther

Onsdag 11. januar  14:30
Flensborghus  € 4,-

Hver aften sad 30-40 mennesker 
og talte med eller lyttede til refor-
matoren. Undervejs skrev de Lu-
thers ord ned. De er siden blevet 
samlet og kendt som Luthers bord-
taler. Luther brændte for sin sag og 
talte uhæmmet med en intensitet, 
der kunne virke skræmmende. Men 
Luther var også et muntert og sel-

skabeligt menneske, der med ironi 
beskrev sig selv og andre.

Emnerne var ægteskab, børn, 
undervisning, krig, død, staten, 
kirken m.fl. Mange af Luthers 
tanker ligger til grund for den 
måde, vi tænker på i dag.
Præst ved Helligåndskirken, 
Jacob Ørsted fortæller. Til-
melding: Bysekretariatet tlf. 
0461-14408126 senest den 6. 
januar.
Arrangeret i samarbejde med SSFs 
humanitære udvalg.

Livlig lørdag
Lørdag 14. januar  10:30
Husum Bibliotek

Workshops og andre overraskel-
ser for børn og deres familier.

Tovlig tirsdag: 
Spil Brætspil!

Tirsdag 17. januar  15:00
Flensborg Bibliotek

Har du brikker at flytte rundt 
med, og elsker du at spille bræt-
spil? Så kom og dyst med os, 
dine venner og familie i helt nye 
spil og klassikere. Erfarne som 
nybegyndere kan være med, og 
der er spil for små som store.

Slesvig i fokus
Torsdag 19. januar  11:00
Husum Bibliotek

Præsentation af et udvalg af 
gode og aktuelle bøger om Sles-
vig/Sønderjylland ved Klaus Tol-
strup Petersen,  historiker i Den 
Slesvigske Samling.

Mød 
Jammerbugten

Torsdag 19. januar  19:00
Flensborg Bibliotek

Jammerbugt Kommune i Nord-
jylland blev i 2016 valgt som 
Årets Landdistriktskommune, og 
en samling landsbyer i kommu-
nen blev valgt som Årets Lands-
by. Hvad driver én til at bruge 
mange personlige ressourcer og 
timer på sin landsby? Hvordan 
skaber lokalpolitikere gode ram-
mer? Vi har inviteret politikere 
og ildsjæle bag succesen til en 
fortælling om glæde og stolthed 
over deres hjemegn.
Der bydes på lokale fødevarer fra 
Jammerbugtområdet samt åb-
ning af en udstilling om Jammer-
bugt Kommunes kultur og natur. 
Arrangeret i samarbejde med SSW.

Kvinden i 
den islamisk-
arabiske kultur
Ny forskning I

Mandag 23. januar  16:00
Flensborg Bibliotek

Dansk Kirkemission i Arabien 
blev stiftet af ægteparret Oluf 
og Maria Høyer. Selskabet havde 
sit missionsarbejde i det område, 
som i dag er Yemen. Selskabet 
eksisterede fra 1904-46, som 
selvstændigt selskab. Rejhan 
Bosnjak har på Syddansk Uni-
versitet skrevet speciale om de 
overvejelser og muligheder som 
missionsselskaber måtte forhol-
de sig til i fremstillingen af den 
lokale kultur.
Foredrag ved Rejhan Bosnjak, 
ph.d.-studerende på Dansk Cen-
tralbibliotek.
Arrangeret i samarbejde Historisk 
Samfund for Sønderjylland.



3

Månedens 
bedste bøger

Onsdag 25. januar  19:00
Slesvig Bibliotek
Torsdag 26. januar  11:00
Husum Bibliotek

Bibliotekaren præsenterer gode 
bøger. Du kan låne bøgerne efter 
præsentationen.

Månedens 
bedste bøger

Torsdag 26. januar  16:00
Flensborg Bibliotek

Bibliotekaren præsenterer gode 
bøger, som du straks kan låne.
Derefter fortæller Helga Küssner 
om sin bog, Sorgens børn, som 
handler om en lille piges ople-
velser i det krigshærgede Tysk-
land. Under de store bombarde-
menter i Hamborg i 1943 bliver 
hun evakueret til Oberfranken, 
hvorfra hun i 1945 kommer til 
Sydslesvig. Hendes møde med 
nabolandet i nord giver hende et 
ganske andet liv end forventet.

Koncert med 
Øse Efterskole

Torsdag 26. januar  16:00
Flensborg Bibliotek

Musiklinjen fra Øse Eftersko-
le besøger Sydslesvig og giver 
koncert på biblioteket. De spiller 
popmusik og reggae af kendte 
internationale kunstnere og dan-
ske grupper. Øse Efterskole lig-
ger nær Varde og har ca. 90 ele-
ver fordelt på fire linjefag. Har du 
lyst til at vide mere om eftersko-
lelivet, er der mulighed for at tale 
med eleverne efter koncerten.

I billedhugger 
Bissens spor 
over Alperne

Mandag 30. januar  16:30
Slesvig Bibliotek

Billedhuggeren Hermann Wilhelm 
Bissen fik sit første lille tegne-
hæfte allerede i barndomsårene i 
Gelting. Gennem hans tegninger 
kan vi lære hans familie og venner 
at kende og følge ham fra barn-
domsårene i Gelting til akademiet i 
København. I skitsebøger fra 1824 
kan vi følge ham på hans rejse fra 
München til Italien.

Jürgen Hoppmann vandrede i 
2007 i Bissens fodspor over Al-
perne. Med billedhuggerens rej-
seskitser som vejviser genfandt 
han motiverne, som Bissen teg-
nede på turen over Brenner-pas-
set. Billedforedrag ved Jürgen 
Hoppmann.
Arrangeret i samarbejde med 
Forskningsafdelingen ved Dansk 
Centralbibliotek.

Klatretøsen
Biffen for børn

Tirsdag 31. januar  15:00
Flensborg Bibliotek

Ida er 12 år og en rigtig klatretøs. 
Idas mor er sikkerhedschef i en 
stor bank, og Idas far var engang 
en berømt bjergstiger, men efter 
et uheld på Mount Everest driver 
han nu i stedet en gokart-bane. 
Selvom Idas forældre har forbudt 
det, kravler hun op og ned af en-
hver mur hun kan finde, og ven-
nerne Sebastian og Jonas synes 
hun er den sejeste. En dag falder 
Idas verden sammen, da hendes 
far falder om på gokart-banen.

Thomas Hardy: 
Fjernt fra 
verdens vrimmel
Læs bogen – se filmen

Onsdag 1. februar  15:00
Flensborg Bibliotek

Rammen om denne klassiske en-
gelske kærlighedshistorie er det 
sydlige England omkring 1870. 
Den smukke Bathseba Everdene, 
har arvet et gods, som hun dri-
ver som selvstændig kvinde med 
mange ansatte på gården. Hun 
omgives af tre mandlige bejlere, 
og så ruller dramaet, der både 
har komiske og tragiske træk. 
Det er den lettest tilgængelige 
af Thomas Hardys romaner fra 
det victorianske England. Roma-
nen er filmatiseret flere gange, 
senest i 2015 med danske Tho-
mas Vinterberg som instruktør 
i en engelsk produktion. Filmen 
høstede fin kritik, ikke mindst på 
grund af den smukke fotografe-
ring.
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Forfatteraften 
med Lisbeth 
Nebelong

Onsdag 1. februar  19:30
Slesvig Roklub  € 6,-

Lisbeth Nebelong læser op fra 
Færø-blues-trilogien og fortæl-
ler om sin tid på Færøerne. Tri-
logien, som består af Når engle 
spiller Mozart, Færøblues og 
Møde i mol, er historien om en 
livslang passion mellem danske 
Lisa og færøske Kári. Det er også 
en unik fortælling om forholdet 
mellem Danmark og Færøerne 
før og nu.
Arrangeret i samarbejde med 
Nordisk Informationskontor for 
Sønderjylland / Sydslesvig, Slesvig 
Roklub og Foreningen Norden i 
Sydslesvig. Adresse: Slesvig Roklub, 
Luisenbad 6, 24837 Schleswig.

Claus Eskildsen 
og Dansk 
Grænselære
Ny forskning II

Mandag 6. februar  16:00
Flensborg Bibliotek

I 1936 udgav seminarielektor 
Claus Eskildsen bogen Dansk 

Grænselære. Bogen er blevet 
brugt i historieundervisningen 
om grænselandet i flere årtier. 
Det er en dansk fortælling om 
Slesvigs historie. En fortælling, 
der både bygger på en særlig 
måde at fortælle historien på og 
på en bestemt ideologi, der skul-
le formidles til læseren. Bogen 
var et dansk modsvar til det nazi-
stiske regimes forsøg på at påvi-
se Slesvigs historiske tilknytning 
til Tyskland. Troels Roland har 
skrevet et speciale på Køben-
havns Universitet om Dansk 
Grænselære, og det er resulta-
terne herfra, han fortæller om i 
foredraget. 
Arrangeret i samarbejde Historisk 
Samfund for Sønderjylland.

Mød forfatteren 
Finn Egeris 
Petersen

Mandag 6. februar  19:00
Slesvig Bibliotek

Forfatteren fortæller om sin nye-
ste roman De Faderløse – en ro-
man om Sydslesvig 1937-1950. 
I romanen følges drengene Wil-
helm og Kars i tiden omkring 

2. verdenskrig. Wilhelm er fra 
Slesvig. Han er en kunstnerisk 
begavet dreng, der mod sin vilje 
kommer i det nazistiske ung-
domskorps og sendes til Øst-
fronten. Kars forsøger på egen 
hånd at hindre englænderne i at 
tilintetgøre hans hjemstavn, Hel-
goland. En væsentlig og spæn-
dende bog om Sydslesvig.

En mand der 
hedder Ove
Filmklubben Biffen

Tirsdag 7. februar  19:30
Flensborghus
Torsdag 9. februar  19:30
Slesvig Bibliotek

Den 59-årige Ove har mistet sin 
kone og sit job gennem 43 år. 
Han er blevet en vred og bitter, 
selvmordstruet gammel mand, 
hvis holdepunkt bliver at være 

regelrytter for parcelhuskvarte-
rets beboere. Da den unge kvin-
de Parvaneh, hendes mand Pa-
trick og deres to børn bliver hans 
nye naboer, får han nye perspek-
tiver på livet. 
Ost og rødvin kan købes. OBS! 
Tilmelding til arrangementet i 
Slesvig senest den 7. februar.

Snaps fra 
Jammerbugten

Torsdag 9. februar  19:00
Flensborg Bibliotek

Fra sejlads i åben båd rundt om 
Ishavet til destillatør af produk-
ter i verdensklasse. Hør historien 
og smag på de ædle dråber fra 
Nordisk Brænderi. Få et indblik i 
produktionen på Danmarks nord-
ligste destilleri ved Jammerbug-
ten i Nordjylland.  Grundlæggeren 
Anders Bilgram har studeret og 
tilegnet sig viden og erfaring som 
destillatør via rejser og ophold i 
Tyskland og Rusland samt i Nor-
den. Han har desuden en baggrund 
som eventyrer og ekspeditionsle-
der i Arktis, og han er medlem af 
Eventyrernes Klub i København.
Aftenen byder på fortællinger og 
smagning på den dobbelt guldvin-
dende Nordisk Gin.
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Livlig lørdag
Lørdag 11. februar  10:30
Husum Bibliotek

Workshops og andre overraskel-
ser for børn og deres familier.

Det må gerne 
gøre lidt ondt

Tirsdag 14. februar  19:30
Harreslev Danske Skole
€ 12,- (medl.) / 17,- (ikke medl.)

Tv-dokumentaristen Anders Ag-
ger fra DR har i flere år bevæget 
sig ind og ud af miljøer, hvor der 
er noget på spil: fra 11-årige kost-
skolebørn på Herlufsholm over 
døende på et hospice i Vestjyl-
land til heavy metal kliken i en 
nordvestjysk by og til den kom-
mende konge på Amalienborg. 
Flere af dokumentarerne er 
blevet prisbelønnet. I foredraget 
fortæller Anders Agger om alle 
de lavpraktiske, etiske og mo-
ralske overvejelser, der er, inden 
man udsætter sine medvirkende 
og seerne for et program i bed-
ste sendetid. Billetsalg SSF.
Arrangeret i samarbejde med SSF 
Harreslev og SSF Flensborg Amt.

Et liv med 
Aspergers!
- uro, smerte og tunnelsyn

Tirsdag 21. februar  19:30
Flensborghus  € 8,-

En beretning om et liv præget 
af udfordringer, men også en 
beretning om de styrker, der føl-
ger med. Det er Pernille Aalunds 
personlige fortælling om at leve 
med tunnelsyn, grænseløs ærlig-
hed, isolation, ensomhed, smer-
te og social fobi – og om, at det 
alt kan vendes til noget positivt. 
Foredraget opridser en række 
praktiske redskaber, som kan let-
te livet med Aspergers.
”Der kom til at gå mange år, før 
jeg skulle forstå, at den mavepi-
ne jeg altid fik ved udsigten til 
den næste fest, mine rystende 
fingre og den dundrende ho-
vedpine ikke skyldtes et øjebliks 
lune eller en egoistisk personlig-
hed. Jeg ville jo så gerne, men 
når det kom til stykket, kunne 
jeg bare ikke. Og det blev med 
årene så grelt, at det tog op til 
flere dage at komme mig efter 
et bryllup eller en barnedåb. Jeg 
er bare sådan en, der samler alle 
informationer op – hele tiden. 

Og bruger timer på at knække 
problemstillinger. Andres liv blev 
mit liv, og jeg måtte handle på alt. 
Min hjerne kogte over.”
Foredrag ved Pernille Aalund, 
forfatter og studievært, som fik 
diagnosen Aspergers som 32-
årig.
Arrangeret i samarbejde 
med Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger, Den slesvigske 
Kvindeforening, SSF Flensborg By 
og Dansk Sundhedstjeneste for 
Sydslesvig.

Manolos 
magiske rejse
Biffen for børn

Onsdag 22. februar  15:00
Slesvig Bibliotek

”Spagetti-Western” for børn! Det 
er en sjov, actionfyldt og usæd-
vanlig farverig animeret film for 
børn 8-12 år. Animationsfilm om 
den unge fyr Manolo, der rejser 
ud for at finde sig selv og forsva-
re sin landsby. Tilmelding til Sles-
vig Bibliotek senest mandag den 
20. februar.

Månedens 
bedste bøger

Onsdag 22. februar  19:00
Slesvig Bibliotek
Torsdag 23. februar  11:00
Husum Bibliotek
Torsdag 23. februar  16:00
Flensborg Bibliotek

Bibliotekaren præsenterer gode 
bøger. Du kan låne bøgerne efter 
præsentationen.

Fastelavn
Fredag 24. februar  15:00
Flensborg Bibliotek

Den årlige fede fastelavnsfest på 
Flensborg børnebibliotek starter 
med en fornøjelig og festlig kon-
cert for børn og deres familier. 
Rumlerim med Jan Irhøj spiller 
en koncert ved trappen i udlånet 
fra kl. 15 - ca. 15:45.
Derefter slår vi katten af tøn-
den og kårer kattekonger og 
-dronninger. Alle er velkomne. Vi 
opfordrer alle til at komme ud-
klædte.
Arrangeret i samarbejde 
med Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger.
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Islandsk strik
Workshop og foredrag

Fredag 24. februar  16:00
Aktivitetshuset  € 7,-
Fredag 24. februar  19:00
Flensborghus  € 5,-
Kombibillet € 10,-

Islændingen Helga Jóna Thórun-
nardóttir giver fif og tricks om is-
landsk strik i workshoppen. I fore-
draget fortæller hun om Island, 
islandsk garn, strikketeknikker og 
trøjer. Helga Jóna Thórunnardót-
tir  er fra Skals håndarbejdsskole 
og ejer www.nalin.is. Tilmelding til 
workshoppen på Aktivitetshuset 
tlf. +49 461 150140. Foredraget 
er uden tilmelding.

Den lille prins
Biffen for børn

Tirsdag 28. februar  15:00
Flensborg Bibliotek

En lille pige bor i en meget vok-
sen og grå verden, hvor hun for-
bereder sig på at blive den gode 
voksne, som hendes ambitiøse 
mor ønsker. Deres fantasifulde 
gamle nabo inviterer pigen in-
denfor i sit helt særlige univers, 
hvor alt kan ske. Dét sender pi-
gen på en magisk rejse, hvor hun 

erfarer, at kun med hjertet kan 
man se rigtigt. Tilladt for alle, 
men frarådes børn under 7 år.

J.M. Coetzee: 
Vanære
Læs bogen – se filmen

Onsdag 1. marts  15:00
Flensborg Bibliotek

David Lurie er en hvid, midald-
rende universitetsprofessor, der 
udnytter sin position og indleder 
et forhold til en ung, sort studine. 
Han bliver efterfølgende afskedi-
get og må opgive sin behagelige 
tilværelse i Cape Town for at flyt-
te ud til sin datter, der bor alene 
på en landejendom. Her hjælper 
han med den daglige drift. En 
dag bliver de udsat for et bru-
talt overfald af tre unge sorte, 
som voldtager datteren, som bli-
ver gravid. For romanen fik den 
sydafrikanske forfatter i 1999 
Booker-prisen for anden gang. 
Fire år senere modtog Coetzee 
nobelprisen i litteratur. Romanen 
blev filmatiseret i 2008 med 
John Malkowich i hovedrollen.

Matador og 
kristendom

Torsdag 2. marts  19:30
Flensborg Bibliotek  € 5,-

Matador er en elsket tv-serie, 
hvor Korsbæks borgere følges i 
medgang og modgang fra 1929-
47. Trods intriger, sladder, magt-
kampe og megen alvor er der 
også en menneskelig varme og 
forløsende humor. I de 24 afsnit 
optræder mange kristne tema-
er, hvilket nok ikke er tilsigtet af 
forfatterne. De mange små hi-
storier viser, at kristendommen 
er indvævet i vores liv. Valgme-
nighedspræst Ronald Risvig, der 
har skrevet bogen  Matador og 
kristendom - 24 fortællinger om 
vort liv, fortæller om nye vinkler 
på Matador.
Arrangeret i samarbejde med DSH - 
Foreningen af aktive kvinder og Den 
slesvigske Kvindeforening.

Krigen
Filmklubben Biffen

Tirsdag 7. marts  19:30
Flensborghus
Torsdag 9. marts  19:30
Slesvig Bibliotek

Claus er kompagnichef for en 
gruppe soldater i Afghanistan. 
Lejrlivet og krigen har slidt på 
gruppen og Claus deltager ofte 
i de daglige patruljer. Under en 
voldsom træfning er det derfor 
Claus, der tager beslutningen 
om at indhente luftstøtte; en be-
slutning, der viser sig at få fatale 
følger. 
Ost og rødvin kan købes. OBS! 
Tilmelding til arrangementet i 
Slesvig senest den 7. marts.

Livlig lørdag
Lørdag 11. marts  10:30
Husum Bibliotek

Workshops og andre overraskel-
ser for børn og deres familier.
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Forfatteraften 
med Morten 
Hesseldahl

Onsdag 8. marts  19:30
Flensborg Bibliotek  € 5,-

Forfatteren Morten Hesseldahls 
seneste roman Manden fra lav-
landet er et meget fint generati-
onsportræt af Hesseldahls egen 
generation fra 1970’erne op 
til nutiden. Læseren følger fire 
unge, som på hver deres måde 
finder en vej i livet. Palle, som er 
omdrejningspunktet i romanen, 
stopper dog først op, da han er 
50! Romanen starter i lufthav-
nen, hvor Palle tager det første 
fly. Han skal bare væk. Langt 
væk. Romanen er også velegnet 
til læsekredse. 
Hesseldahl har skrevet flere høj-
aktuelle politiske thrillere som 
Ernestos hænder og Drager 
over Kabul. For sidstnævnte 

modtog han Det Danske Krimi-
nalakademis pris, Årets bedste 
danske spændingsroman. 
Morten Hesseldahl er teaterchef 
for Det Kongelige Teater og har 
tidligere arbejdet i forlagsbran-
chen, DR og på Dagbladet Infor-
mation. Forsalg på biblioteket.

Det grå guld
Dialogmøde over grænsen

Lørdag 11. marts  11-15
Flensborg Bibliotek

Historiefortæller Mariane Josef-
sen beretter om sit liv. Hun er 
opvokset på Iandet i efterkrigsti-
den. Samtidigt fortæller en syd-
slesviger og en sønderjyde om 
deres liv.
Let frokost kan købes. Tilmel-
ding: Bysekretariatet tlf.
0461-14408126.

Min mormors 
gebis med 
Dissing & Las
Koncert for hele familien

Lørdag 18. marts  14:00
A. P. Møller Skolen

Den anmelderroste trio, Dissing 
& Las har givet Jakob Martin 
Strids ny-klassiker Min mormors 
gebis en lydside i tråd med bo-
gens anarkistiske appel til både 
børn og voksne. Der er frække 
numre, eftertænksomme numre 
og numre spækket med detaljer 
og finurlige reallyde.  Koncerten 
er en musikalsk fortolkning af 
Jakob Martin Strids børnebog. 
Bogen sprudler og trioen gør det 
samme. Musikken spænder fra 
folk og rock over reggae til ren-
dyrket pop.

Dissing & Las 
synger Dylan
Koncert

Lørdag 18. marts  20:00
Flensborg Bibliotek  € 10,-

Sidste år fyldte Bob Dylan 75 
år og fik Nobels Litteraturpris, 
som den første musiker. Han 
har aldrig selv villet forklare sine 
tekster. Det lader han andre om. 
Denne aften lader biblioteket 
trioen Dissing & Las fortolke 
Dylans sange. Dylan har en særlig 
plads i de tre musikeres hjerter.
Rasmus og Jonas Dissing samt 
Las Nissen tilhører den absolutte 
top indenfor den nye generation 
af dansksproget rock- og blues-
musikere. De er oplært hos Povl 
Dissing og er i dag en etableret 
trio, der med præcision og sam-
hørighed har fundet deres helt 
egen lyd og musikalske univers. 
Forsalg på biblioteket.

Læsefestival i Sydslesvig 2017 er et samarbejdsprojekt 
mellem foreninger i Sydslesvig. Formålet er at skabe fokus 
på læselyst og formidle læseglæde ved at arrangere læse-
events for børn og voksne i hele Sydslesvig i perioden 6. til 
17. marts 2017.

- Læs mere på www.laesefestival.de -
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Hokus-Pokus-
Krokusfest 

Mandag 13. marts  13:00
Husum Bibliotek

Vi fejrer foråret og de smukke 
krokusblomsters komme. Hu-
sum Bibliotek og Husum dan-
ske Børnehave har dyrket deres 
egne krokus og fejrer det med 
en krokusfest. Husum er kendt 
for blomstrende krokus, som 
hvert år trækker mange turister 
til byen. For alle.

Tovlig 
tirsdag: Super 
perleplader

Tirsdag 14. marts  15:00
Flensborg Bibliotek

Hvordan ser Super-Mario og 
Pokemons ud, når de lægges i 
perler? Det finder vi ud af, når vi 
sætter os ved et kæmpe bord og 
laver perleplader. Hvordan laver 
man det sjoveste og mest kreati-
ve spilunivers med alle de kendte 
spilkarakterer? Du vælger, hvil-
ken figur, du vil lave, og til sidst 
hænger vi dem op og ser, hvor-
dan vores perleplade-univers ser 
ud, når du er kreativ på din egen 
måde.

Luther og 
billedkunsten

Tirsdag 21. marts  15:00
Flensborg Bibliotek  € 6,-

Altertavler og anden billedud-
smykning i vore kirker opleves i 
dag som en illustration af biblens 
og præstens budskab fra prædi-
kestolen. Synet har rod i Luthers 
opfattelse af billedets rolle, dog 
nogle via en luthersk omfortolk-
ning af motivet. F.eks. kunne hel-
genbillederne, som man tidligere 
havde bedt til i håb om helbre-
delse, omfortolkes til god kristen 
livsførelse. Men man opfandt 
også nye motiver, som kunne an-
skueliggøre pointerne i den nye 
lutherske lære. Kunsthistoriker 
Grethe Bay fortæller, hvordan 
der gennem århundreder udvik-
lede sig en protestantisk billed-
tradition, som også præger nu-
tidens religiøse kunst, bl.a. Bjørn 
Nørgaards udsmykning til Hellig-
åndskirken i Flensborg.
Arrangeret i samarbejde med 
Sydslesvigs Folkeuniversitet og 
Dansk Kirke i Sydslesvig.

Ugebladet, der 
gik over gevind i 
jagten på kendte 
og kongelige

Torsdag 23. marts  19:30
Husum Bibliotek  € 10,-

I 2014 rullede en af danmarks-
historiens mest beskidte uge-
bladsskandaler.
Det kom frem, at journalister fra 
ugebladet Se og hør i årevis hav-
de overvåget og købt sig til kre-
ditkortoplysninger hos en ansat i 
kreditkortcentralen - kontant og 
kulsort. Således kunne journali-
sterne følge kendtes hemmelige 
elskovsferier, kongeliges bryl-
lupsrejser og meget mere.
To tidligere journalister og ad-
skillige tidligere chefer har væ-
ret igennem retsmaskineriet og 
nogle har fået fængselsdomme. 
Kasper Kopping, som var en 
slags føringsofficer for tys-tys-
kilden, fortæller sin version af 
den smudsige historie. 
Det er afsløringer, der kan måle 
sig med Günther Walraffs bog 
om det tyske Bild.
Arrangeret i samarbejde med SSF 
Husum Amt.

Kubo – den 
modige samurai
Biffen for børn

Tirsdag 28. marts  15:00
Flensborg Bibliotek

Den japanske dreng Kubo pas-
ser sin syge mor i en hule på en 
bjergside. Deres hjemby bliver 
hjemsøgt af en ond kraft. En nat 
bliver Kubo kontaktet af en ånd, 
som beder ham om at finde en 
magisk rustning, som hans af-
døde far havde på. Med dén kan 
Kubo redde byen fra den onde 
kraft og måske også kurere mo-
deren. Kubo begiver sig ud på sit 
livs eventyr, hvor der både venter 
farer og spænding på vejen. 
Tilladt for alle, men frarådes 
børn under 7 år. 

Månedens 
bedste bøger

Onsdag 29. marts  19:00
Slesvig Bibliotek
Torsdag 30. marts  11:00
Husum Bibliotek

Bibliotekaren præsenterer gode 
bøger. Du kan låne bøgerne efter 
præsentationen.
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Månedens 
bedste bøger

Torsdag 30. marts  16:00
Flensborg Bibliotek

Annegret Friedrichsen er en to-
sproget forfatter med en dansk-
tysk opvækst i det danske mindre-
tal i Sydslesvig Hun skriver og har 
udgivet artikler og bøger på begge 
sprog - primært på dansk, men 
også på tysk. Hvornår vælger hun 
det ene sprog fremfor det andet?

Slesvig i fokus
Mandag 3. april  16:30
Slesvig Bibliotek

Præsentation af et udvalg af 
gode og aktuelle bøger om Sles-
vig/Sønderjylland ved Klaus Tol-
strup Petersen,  historiker i Den 
Slesvigske Samling.

Pip Gok Påske-
skÆG

Tirsdag 4. april  15:00
Slesvig Bibliotek

Tril og find ÆG i børnebibliote-
ket, spis firkantede ÆG og sol-
ÆG og leg med HØNSEringe. 
Lav kreative og skæve påsketing 
med Vivian Johansen og prøv at 
”kyt” med kyllinger. For børnefa-
milier.

Blandt mænd 
og får
Filmklubben Biffen

Tirsdag 4. april  19:30
Flensborghus
Torsdag 6. april  19:30
Slesvig Bibliotek

Islandsk filmdrama om to brød-
res 40-årige uvenskab. De er 
naboer og begge fåreavlere. 
Konflikten tager til, da Kiddis 
præmievædder får konstateret 
scrapie efter et tip til myndighe-
derne fra Gummi, som selv ikke 
har helt rent mel i posen.
Ost og rødvin kan købes. OBS! 
Tilmelding til arrangementet i 
Slesvig senest den 4. april.

Tommy, Tanne 
og Tom Buk-
Swienty
- om Karen Blixen 
og hendes bror 
Thomas Dinesen

Onsdag 5. april  19:00
Flensborg Bibliotek  € 9,-

Thomas Dinesen indgår som 
14-årig en pagt med sin syv år 
ældre søster Karen Blixen. Fade-
ren Wilhelm Dinesen har begået 
selvmord og de to, som i familien 
kaldes Tommy og Tanne, beslut-
ter, at de skal finde ”Faders Gud, 
det store i livet.” Søskendeparret 
glemmer aldrig det fælles løf-
te. Det førte Tanne til Afrika og 
Tommy ud i skyttegravene.
Karen Blixens nevø, Tore Dine-
sen, overlod Tom Buk-Swienty 
en kuffert fyldt med hans fars 
breve, dagbøger og andet ma-
teriale, der rummede en over-
raskende familiehemmelighed. 
Tom Buk-Swienty fik adgang til 
det familieejede kildemateriale,  
der har gjort det muligt at kaste 
nyt lys over én af Danmarkshi-
storiens største slægter. I kuf-
ferten ligger også Tommys højst 
overrumplende svar på, om han 
fandt ”Faders Gud, det store i li-

vet.” Svaret giver han sin søster, 
da han ved krigsafslutningen gør 
status.
Journalisten og forfatteren Tom 
Buk-Swienty fortæller om sin 
seneste bog Tommy og Tan-
ne og den medrivende historie 
om Thomas Dinesens og Karen 
Blixens farefulde oplevelser midt 
i verdenshistoriske brændpunk-
ter.
Arrangeret i samarbejde med 
Foreningen Norden i Sydslesvig og 
Den slesvigske Kvindeforening.

Historien om 
Danmark

Torsdag 6. april  16:00
Flensborg Bibliotek

Knud Lavard på korstog
I 1100-tallet var Slesvig ud-
gangspunkt for målrettede og 
regelmæssige raids langt ind i 
det hedenske Østholsten og til 
Schwerin og Mecklenburg. Med 
erobringer fulgte kristendom-
men og kirkebyggeri - men var 
der tale om rigtige korstog, så-
dan som der var på den Spanske 
Halvø og i Mellemøsten? 

Knud Lavard var en ledende skik-
kelse i ekspansionen, indtil han 
blev slået ihjel af sin fætter Mag-
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JANUAR
10 TI 19:30 BIFFEN: Flaskepost fra P Flensborghus

11 ON 14:30 Til bords med Luther Flensborghus

17 TI 10:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1920-60 Flensborg Bibliotek

17 TI 15:00 Tovlig tirsdag Flensborg Bibliotek

17 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek

18 ON 19:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1880-1930 Flensborg Bibliotek

19 TO 19:00 Mød Jammerbugten Flensborg Bibliotek

19 TO 20:00 Udstillingsåbning: Landskaft Flensborg Bibliotek

21 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek

23 MA 16:00 Kvinden i den islamisk-arabiske 
kultur Flensborg Bibliotek

26 TO 16:00 Månedens bedste bøger 
& Helga Küssner Flensborg Bibliotek

26 TO 16:00 Koncert med Øse Efterskole Flensborg Bibliotek

31 TI 10:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1920-60 Flensborg Bibliotek

31 TI 15:00 BIFFEN for børn: Klatretøsen Flensborg Bibliotek

FEBRUAR
01 ON 15:00 Læs bogen se filmen: 

Fjernt fra verdens vrimmel Flensborg Bibliotek

01 ON 19:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1880-1930 Flensborg Bibliotek

06 MA 16:00 Claus Eskildsen: 
Dansk Grænselære Flensborg Bibliotek

07 TI 19:30 BIFFEN: En mand der hedder Ove Flensborghus

08 ON 19:00 Find en læseklub Flensborg Bibliotek

09 TO 19:00 Snaps fra Jammerbugten Flensborg Bibliotek

14 TI 10:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1920-60 Flensborg Bibliotek

14 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek

14 TI 19:30 Det må gerne gøre lidt ondt Harreslev Danske 
Skole

15 ON 19:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1880-1930 Flensborg Bibliotek

18 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek

21 TI 19:30 Pernille Aalund: 
Et liv med Aspergers! Flensborghus

23 TO 16:00 Månedens bedste bøger Flensborg Bibliotek

24 FR 15:00 Fastelavn Flensborg Bibliotek

24 FR 16:00 Islandsk strik: Workshop Aktivitetshuset

24 FR 19:00 Islandsk strik: Foredrag Flensborghus

28 TI 10:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1920-60 Flensborg Bibliotek

28 TI 15:00 BIFFEN for børn: Den lille prins Flensborg Bibliotek

MARTS
01 ON 15:00 Læs bogen - se filmen: Vanære Flensborg Bibliotek

01 ON 19:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1880-1930 Flensborg Bibliotek

02 TO 19:30 Matador og kristendom Flensborg Bibliotek

07 TI 19:30 BIFFEN: Krigen Flensborghus

08 ON 19:30 Morten Hesseldahl Flensborg Bibliotek

11 LØ 11:00 Det grå guld Flensborg Bibliotek

14 TI 15:00 Tovlig tirsdag Flensborg Bibliotek

14 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek

18 LØ 20:00 Dissing og Las synger Dylan Flensborg Bibliotek

21 TI 15:00 Luther og billedkunsten Flensborg Bibliotek

25 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek

28 TI 10:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1920-60 Flensborg Bibliotek

28 TI 15:00 BIFFEN for børn: 
Kubo - den modige samurai Flensborg Bibliotek

28 TI 17:00 Det danske univers Flensborg Bibliotek

29 ON 19:00 Voksenundervisningen: 
Danmarks billedkunst 1880-1930 Flensborg Bibliotek

30 TO 16:00 Månedens bedste bøger
& Annegret Friedrichsen Flensborg Bibliotek

APRIL
04 TI 19:30 BIFFEN: Blandt mænd og får Flensborghus

05 ON 19:00 Tommy, Tanne og 
Tom Buk-Swienty Flensborg Bibliotek

06 TO 16:00 Historien om Danmark 
Knud Lavard på korstog Flensborg Bibliotek

08 LØ 11:00 Pip Gok påske-skÆG Flensborg Bibliotek

26 ON 15:00 Læs bogen - se filmen: Hamlet Flensborg Bibliotek

27 TO 16:00 Fra bogsamling til 
forskningsbibliotek Flensborg Bibliotek

29 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek

MAJ
02 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek

04 TO 16:00 Slesvig i fokus Flensborg Bibliotek

06 LØ 11:00 Auktion Flensborg Bibliotek
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10 ON 16:00 Udstillingsåbning: Detlev Kall Flensborg Bibliotek

20 LØ 10:00 Det danske univers Flensborg Bibliotek

JUNI
08 TO 16:00 Sydslesvigske feriebørn Flensborg Bibliotek

13 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek

16 FR 15:00 Vilde Valdes Gilde Flensborg Bibliotek

 Det sker i Slesvig
JANUAR

12 TO 19:30 BIFFEN: Flaskepost fra P Slesvig Bibliotek

25 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek

30 MA 16:30 I billedhugger Bissens 
spor over Alperne Slesvig Bibliotek

FEBRUAR
01 ON 19:30 Forfatteraften med 

Lisbeth Nebelong Slesvig Roklub

06 MA 19:00 Mød forfatteren 
Finn Egeris Petersen Slesvig Bibliotek

09 TO 19:30 BIFFEN: En mand der hedder Ove Slesvig Bibliotek

22 ON 15:00 BIFFEN for børn: 
Manolos magiske rejse Slesvig Bibliotek

22 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek

MARTS
09 TO 19:30 BIFFEN: Krigen Slesvig Bibliotek

15 ON 14:00 Hjælp til IT Slesvig Bibliotek

18 LØ 14:00 Koncert. Min mormors gebis 
med Dissing & Las A. P.-Møller Skolen

22 ON 10:00 Dolas Dukketeater Slesvig Bibliotek

29 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek

APRIL
03 MA 16:30 Slesvig i fokus Slesvig Bibliotek

04 TI 15:00 Pip Gok påske-skÆG Slesvig Bibliotek

06 TO 19:30 BIFFEN: Blandt mænd og får Slesvig Bibliotek

MAJ
04 TO 19:00 Ib Tardini: 

40 forrygende år i dansk film Slesvighus

JUNI
14 ON 14:00 Hjælp til IT Slesvig Bibliotek

JANUAR
14 LØ 10:30 Livlig lørdag Husum Bibliotek

19 TO 11:00 Slesvig i fokus Husum Bibliotek

26 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek

FEBRUAR
11 LØ 10:30 Livlig lørdag Husum Bibliotek

23 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek

MARTS
11 LØ 10:30 Livlig lørdag Husum Bibliotek

13 MA 13:00 Hokus-Pokus-Krokusfest Husum Bibliotek

16 TO 14:00 Hjælp til IT Husum Bibliotek

23 TO 19:30 Ugebladet, der gik over gevind ... Husum Bibliotek

30 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek

MAJ
04 TO 11:00 Slesvig i fokus Husum Bibliotek

08 MA 14:30 Iqbal & den hemmelige opskrift Husum Bibliotek

JUNI
15 TO 14:00 Hjælp til IT Husum Bibliotek

 Det sker i Egernførde
MARTS

29 ON 15:00 Dolas dukkteteater Fællesbiblioteket i 
Egernførde

tyu&sji

DET SKER • FORÅR 2017
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nus i 1131. Allerede i slutningen 
af 1100-tallet blev historien om 
Knud Lavards liv mere og mere 
skrevet om til en beretning om 
korstog, og det fortsatte helt til 
slutningen af 1600-tallet, hvor 
Knud Lavard blev hovedperso-
nen i en jesuitteropera, opført 
på det kejserlige teater i Wien, 
mens osmannertyrken stod 
uden for murene.
Foredrag ved Kurt Villads Jen-
sen, professor i middelalderhi-
storie ved Stockholms Universi-
tet.
DR – Danmarks Radio - har fo-
kus på historien om Danmark og 
sender blandt andet en TV-se-
rie i 12 afsnit fra slutningen af 
marts og seks uger frem. Emnet 
er den tidlige historie fra stenal-
der til sen middelalder og fokus 
vil være på historiske steder. Til 
efteråret behandler serien perio-
den fra renæssancen og frem til 
nutiden. Fokus vil primært være 
mennesker og erindringer.
Dansk Centralbibliotek samar-
bejder med Danmarks Radio 
og danske biblioteker om årets 
tema ”Historien om Danmark”
Arrangeret i samarbejde med DR.

Pip Gok Påske-
skÆG

Lørdag 8. april  11:00
Flensborg Bibliotek

Tril ÆG på trappen, find ÆG i 
børnebiblioteket, spis firkantede 
ÆG og sol-ÆG og leg med HØN-
SEringe. Lav kreative og skæve 
påsketing med Vivian Johansen 
og prøv at ”kyt” med kyllinger. 

For børnefamilier.

William 
Shakespeare: 
Hamlet
Læs bogen – se filmen

Onsdag 26. april  15:00
Flensborg Bibliotek

Hamlet er vel nok det mest be-
rømte af Shakespeares dramaer 
og i hvert fald det mest citerede. 
Læs Hamlet i den nye og me-
get roste oversættelse af Niels 
Brunse. Gennem tiderne har 
Hamlet-figuren været udsat for 
mange forskellige fortolkninger. 
Senest har teaterinstruktøren 
Katrine Wiedemann taget livtag 
med Hamlets karakter. Hamlet 
er blevet filmatiseret adskillige 
gange i filmhistorien. I den ame-
rikanske udgave er Mel Gibson 
Hamlet, mens Glenn Close spiller 
moderen.
Bibliotekar Lilli Bruhn fortæller 
om bogen og viser derefter fil-
men. Bogen kan lånes på biblio-
teket.

Fra bogsam-
ling til forsk-
ningsbibliotek

Torsdag 27. april  16:00
Flensborg Bibliotek

I de seneste tre år har medarbej-
derne i Den Slesvigske Samling 
med støtte fra Sydslesvigudval-
get arbejdet på at udvikle sam-
lingen til et moderne forsknings-
bibliotek med tilbud til både 
forskere, studerende og slægts-
forskere. Vi præsenterer de nye 
tilbud krydret med musik  og et 
let traktement.

Præsentation af biografi 
om Gustav Johannsen
Klaus Tolstrup Petersen, histo-
riker og leder af Den Slesvigske 
Samling har i halvandet år arbej-
det med en biografi om Gustav 
Johannsen, som var bibliotekets 
grundlægger og dansk rigs- og 
landdagsmand i Berlin. Fra slut-
ningen af 1880’erne og indtil sin 
død i 1901 var han de dansksin-
dedes ubestridte leder i Søn-
derjylland. Biografien fokuserer 
på hans politiske karriere og 
afslører en række hidtil ukendte 
aspekter af hans liv.

Slesvig i fokus
Torsdag 4. maj  11:00
Husum Bibliotek
Torsdag 4. maj  16:00
Flensborg Bibliotek

Præsentation af et udvalg af 
gode og aktuelle bøger om Sles-
vig/Sønderjylland ved Klaus Tol-
strup Petersen,  historiker i Den 
Slesvigske Samling.

40 forrygende 
år i dansk film
Foredrag med Ib Tardini

Torsdag 4. maj  19:00
Slesvighus  € 7,-

Filmproduceren Ib Tardini, der i 
dag er gået på pension, betrag-
tes som en institution i den dan-
ske filmbranche. Hans samarbej-
de med Zentropa er legendarisk 
og har givet os fantastiske film 
som Italiensk for begyndere, 
Forbrydelser, Små ulykker samt 
Per Flys trilogi Bænken, Arven 
og Drabet.
Ib Tardini giver os et unikt indblik 
i 40 års succeser, storhedsvan-
vid, fiaskoer og konkurser. Han 
fortæller om, hvordan dansk film 
gennem årene er blevet profes-
sionaliseret, internationaliseret 
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og samtidig har gennemgået en 
rivende teknologisk udvikling. 
Ib Tardini har modtaget en Ro-
bert to gange, en Æresbodil, 
Nordisk Råds Filmpris samt fået 
en pris opkaldt efter sig, Ib-pri-
sen, der er indstiftet af Danske 
Filminstruktører.
Arrangeret i samarbejde med 
SSF, Slesvig og Omegns Danske 
Menighed og Foreningen Norden.

Auktion
Lørdag 6. maj  11:00
Flensborg Bibliotek

Biblioteket har samlet ting, som 
ikke længere bruges på bibliote-
ket. De har en værdi og har brug 
for et nyt hjem. Derfor holder vi 
auktion.
Har du effekter, som du gerne vil 
have under hammeren? Kontakt 
Karl Fischer fi@dcbib.dk senest 
den 1. marts. Læs mere på www.
dcbib.dk,  hvor du kan se effek-
terne fra den 24. april. Det trykte 
katalog kan afhentes på bibliote-
ket.

Iqbal & den 
hemmelige 
opskrift
Biffen for børn

Mandag 8. maj  14:30
Husum Bibliotek

Iqbal Farooq har mange sjove 
ideer. En dag kommer han til 
at sprænge skolen i luften ved 
et uheld. Det inspirerer to for-
brydere, som gerne vil have fat 
i opskriften. Det ender med en 
kidnapning og en farlig rednings-
aktion med mange fantasifulde 
idéer. 
Filmen er baseret på bogen Iqbal 
Farooq og den sorte Pjerrot af 
Manu Sareen. For børn fra 7 år 
og deres familie. Tilmelding se-
nest torsdag, den 4. maj.

Sydslesvigske 
feriebørn
Ny forskning III

Torsdag 8. juni  16:00
Flensborg Bibliotek

Forbindelsen til Danmark gen-
nem 100 år. Siden 1919 er syd-
slesvigske børn rejst til Danmark 
som feriebørn. Det gav dem sjo-
ve og anderledes oplevelser og 
har haft stor betydning for man-
ge af dem.
Historikeren Marianne Brink As-
vig Iversen fortæller feriebørne-
nes interessante historie. 
Hun har skrevet et speciale om 
feriebørnenes historie i perioden 
1949-1974. Arbejdet er baseret 
på de tidligere feriebørns egne 
erindringer.
Arrangeret i samarbejde Historisk 
Samfund for Sønderjylland.

Vilde Valdes 
Gilde

Fredag 16. juni  15:00
Flensborg Bibliotek

Den 15. juni er det Valdemarsdag 
og Sankt Hans er lige om hjørnet. 
Kom til en fornøjelig sommerfest 
med lege, kage og sang i biblio-
tekshaven.
Ifølge myten faldt Dannebrog 
ned fra himlen i 1219, da Valde-
mar Sejr kæmpede i Estland, og 
siden 1912 har den 15. juni været 
Valdemarsdag. For børn, unge og 
ældre.
Arrangeret i samarbejde Sydslesvigs 
danske Ungdomsforeninger.
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KILDEKRITIK PÅ NETTET 
Når man færdes på nettet, er der meget at 
være opmærksom på. Hvordan vurderer du 
hjemmesider? Hvad skal du være særligt 
opmærksom på? Få tips til, hvordan du 
færdes bedst og mest sikkert på nettet.

SLÆGTSFORSKNING 
PÅ INTERNETTET
Vejledning og gode links.

BORGER.DK
I Danmark foregår kontakt med det 
offentlige via borger.dk. Få hjælp 
til at oprette NemID m.m.

DIT EGET ”KONTOR” 
PÅ NETTET
Få adgang til mail, kalender og 
dokumenter overalt.

BIBLIOTEKETS 
HJEMMESIDE
Find rundt på bibliotekets 
hjemmeside og søgesystem

BIBLIOTEK.DK
Optimér dine søgninger i bibliotek.dk

E-REOLEN
Få hjælp til at bruge e-reolens 
e-bøger og lydbøger.

DATABASER PÅ 
BIBLIOTEKET
Dansk Centralbibliotek har adgang til bl.a.:

Infomedia
Søg i 60 millioner danske artikler

Forfatterweb
Find portrætartikler om ca. 900 forfattere.

Faktalink
Artikler om aktuelle og 
samfundsrelevante emner

Europa World Yearbook PLUS
Fakta om alverdens lande på engelsk

MasterFile Premier
Fuldtekst-adgang til mere end 1.730 
engelsksprogede tidsskrifter mm.

HJÆLP TIL IT
Bibliotekar Michael Juul Olsen står klar med råd og vejledning

Ud over disse faste tidspunkter kan du altid kontakte biblioteket og spørge om hjælp. Vi tilbyder f.eks. hjælp til: 

17. 
januar

Tirsdag

 16-17

16. 
marts

Torsdag

 14-15

14. 
februar

Tirsdag

 16-17

15. 
marts

Onsdag

 14-15

14. 
juni

Onsdag

 14-15

15. 
juni

Torsdag

 14-15

14. 
marts

Tirsdag

 16-17

2. 
maj

Tirsdag

 16-17

13. 
juni

Tirsdag

 16-17
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Læs-let-kreds 
og debatkreds 
Læse- og debatkredsen læser lettere 
bøger eller noveller og debatterer em-
ner, som deltagere skiftes til at vælge. 
Læsekredsen mødes mandag kl. 17 en 
gang om måneden, og debatkredsen det 
samme. Vil du høre mere om klubben 
og niveauet så kontakt teamleder Nina 
Steensen på Flensborg Bibliotek.

Krimi-klubben
Bibliotekar Helle Post styrer klubben 
gennem mord og uopklarede sager. 
Klubben læser forskellige genrer inden-
for krimien. Vil du høre mere om klub-
ben, så kontakt bibliotekar Helle Post på 
Flensborg Bibliotek.

Fransksprogede 
forfatteres romaner
Læseklub med fokus på fransksprogede 
romaner, hvor de gennemgående temaer 
er hjemstavn og nostalgi. Hvad betyder 
det for et menneskes identitet at leve i 
eksil, at være to-sproget? Om det van-
skelige ved at vende tilbage til sit eget 
land.
Christine Harttung, der er cand.phil i 
fransk, leder læseklubben, som læser ro-
manerne på dansk.

Læs nordisk
Den nordiske læseklub har fokus på ro-
maner af nordiske forfattere. Klubben 
mødes mandag eftermiddag. Vil du høre 
mere om klubben eller tilmelde dig, så 
kontakt bibliotekar Lene Lund på Flens-
borg Bibliotek.

Bibliotekets 
læseklub i Flensborg
Bibliotekets læseklub i Flensborg læ-
ser især romaner af nordiske forfattere. 
Læseklubben mødes onsdag kl. 18:00 
en gang om måneden. Vil du høre mere 
om klubben, så kontakt bibliotekar Lene 
Lund på Flensborg Bibliotek.

Bibliotekets 
læseklub i Slesvig
Carsten Reyhé leder bibliotekets læse-
klub, som mødes onsdag kl. 19:30 en 
gang om måneden på Slesvig Bibliotek. 
Vil du høre mere om klubben eller være 
med, så kontakt Slesvig Bibliotek.

Biblioteket tilbyder hjælp til læseklubber. Har du en idé til et tema til en 
læseklub, så kontakt bibliotekar Lene Lund og få starthjælp. Hør mere og 
find din læseklub onsdag den 8. februar kl. 19:00 på Flensborg Bibliotek. 
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Følgende tirsdage kl. 10:00-11:45 på 
Flensborg Bibliotek:

17.01.
Kubisme – Futurisme – Vilhelm 
Lundstrøm, Harald Giersing, 
Olaf Rude, William Scharff

31.01.

Surrealisme – Vilhelm Bjerke 
Petersen, Wilhelm Freddie, 
Harry Carlsson, Richard 
Mortensen, Ejler Bille

14.02.

Konkret kunst. Konstruktivisme 
– Richard Mortensen, Ole 
Schwalbe, Franciska Clausen, 
Poul Gadegaard, Paul Gernes, 
Merete Barker

28.02.

Det spontant-abstrakte maleri 
og Cobra – Egill Jacobsen, 
Asger Jorn, Carl-Henning 
Pedersen, Else Alfelt, Henry 
Heerup

28.03.

Symbolsk og surreel 
ekspressionisme – Paul Janus 
Ipsen, Anders Kirkegaard, Arne 
Haugen Sørensen, Hans Chr. 
Rylander 

Følgende onsdage kl. 19:00-21:00 på 
Flensborg Bibliotek:

18.01.

Realisme og impressionisme 
 Theodor Philipsen, Fynboerne, 
Kaj Nielsen - Den Frie udstilling 
stiftes

01.02.

Realisme og idealisme 
Skovgaardkredsen, Joakim 
Skovgaard, Niels Skovgaard, 
Niels Larsen Stevns, Poul S. 
Christiansen, Janus La Cour

15.02.

Symbolisme 
L. A. Ring, Johan Rohde, 
Agnes Slott-Møller, Harald 
Slott-Møller, Ejnar Nielsen, 
J.F. Willumsen, Wilhelm 
Hammershøj, 
Niels Hansen Jacobsen

01.03.
Fauvisme – Bornholmerskolen, 
Karl Isakson, Edvard Weie, 
Grønningen stiftes

29.03.

Ekspressionisme 
Harald Giersing, Vilhelm 
Lundstrøm, Jens Søndergaard, 
Olivia Holm-Møller, Oluf Høst

To foredragsrækker á 
fem foredrag med lektor 
Grethe Bay, der er cand. 
mag. i kunsthistorie samt 
nordisk litteratur og sprog 
fra Århus Universitet. 
Foredragsrækkerne 
udbydes i samarbejde med 
Voksenundervisningen til  
€ 25,- pr. række.

Tilmelding 
Charlotte Bassler 
Telefon:
0461 73117 eller 
0163 6959835
E-mail:
chbassler@gmail.com

Danmarks
billedkunst
1920-60

Realister, symbolister og 
modernister. Danmarks 
billedkunst 1880-1930 
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Kultur, litteratur, musik, 
kunst, arkitektur, humor, 
politik og meget mere.
Er du interesseret i at lære mere om Danmark og den 
danske kultur, eller ønsker du at få opdateret din viden, så 
kom forbi biblioteket og hør oplæg om alt det danske og 
få også smagsprøver fra det danske køkken.
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De Vestindiske 
Øer under dansk 
koloniherredømme
 03.01.-28.02.2017

Den nye vandreudstilling om Dansk Vestindien 
nuancerer kolonitiden. I 2017 er det 100 år si-
den, at Danmark solgte de Dansk Vestindiske 
Øer til USA. I den anledning har Dansk Vestin-
disk Selskab skabt en ny vandreudstilling, som 
kan opleves i Den Slesvigske Samling.

Målet med udstillingen er at kaste nyt lys over 
Danmarks tid som kolonimagt. Ny forskning har 
bl.a. vist, at slaveriet i Dansk Vestindien ikke var 
mildere end i andre caribiske slavesamfund, at sla-
verne fortsatte med at leve under stort set samme 
vilkår efter ophævelsen af slaveriet, samt at slave-
handelen i Afrika ikke var kontrolleret af europæ-
erne, men af afrikanske slavehandlere. Udstillingen 
trækker linjerne op til i dag og giver et indblik i kul-
turen på nutidens US Virgin Islands.

Mød Jammerbugten 
 19.01.-28.02.2017
Se omtale side 2.

Landskaft 
 20.01.-25.02.2017
Lisbeth Eugenie Christensen, maleri. Svend-Allan 
Sørensen, grafik.  Sophus Ejler Jepsen, keramik.  
Thomas Wolsing, stramaj. Åbning 19. januar kl. 20.

Amled alias Hamlet
 04.04.-01.05.2017

Shakespeares drama Hamlet bygger på første 
del af middelalderhistorikeren Saxos krønike om 
den jyske prins Amlet / Amled. På kunstudstillin-
gen Amlet alias Hamlet giver 11 kunstnere og 
designere fra Kronborg Gallerierne deres bud på 
fortolkning af anden del af det oprindelige sagn 

om: Amlets Hævn. Historien fortælles ikke kun 
af Saxo, men nævnes også i Ryd Klosters Årbog, 
interessant nok med en anden slutning. Ryd Klo-
ster lå i det nuværende Lyksborg

Sensation og drama fanger os nu som før. Der-
for er udstillingens bærende idé at levendegøre 
fortællingen ved at tage udgangspunkt i, hvor-
dan historien om Amlet ville fremstå i dag.

I et spændende samarbejde mellem kunst, kul-
turhistorie og arkæologi, fortæller og illustrerer 
den lille udstilling Amlets videre rejser, hans ud-
nævnelse til konge og hans to ægteskaber, frem 
til hans fald i kamp mod Sjælland. Dramaets 
handlingsforløb fortolkes i billedkunst, skulptur, 
design og glas. De deltagende kunstnere er Lyk-
ke Bellum, Birgitte Bentzen, Hanne Brejl, Hanne 
Fabricius, Mads Hofmann, Gitte Hulstrøm, Isabella 
Kobylinski, Maj-Britt Luciann, Linda Rasmussen, 
Henrik Schurmann og Flemming Stensballe.

Detlev Kall
 10.05.-10.06.2017

Kunstneren og reklametegneren Detlev Kall 
var født i Slesvig, hvor han gik på Ansgar-Sko-
len. Gennem sit korte liv tegnede han en række 
smukke tegninger. Han har blandt andet tegnet 
den klassiske SSW-valgplakat fra 1957 med fem 
svaner, der flyver nordpå, og det mindst lige så 
klassiske SSF-julemærke fra 1957 fra Slien med 
domkirken i baggrunden. Kalls tegninger var helt 
bogstaveligt tæt på at blive smidt i containeren, 
men de blev heldigvis reddet af hans gamle sko-
lekammerat, Jürgen Hoppman.

Udstilling af et udvalg af Kalls tegninger kan ses 
på Flensborg Bibliotek og digitalt på storskærm 
i Slesvig.

Udstillingen åbnes i Flensborg den 10. maj 2017 
kl. 16:00 af Jürgen Hoppmann.

Årsmødeudstilling
Læs mere i dagspressen.
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Billetter m.m.:
De fleste af vores arrangementer er gratis og kræver ingen tilmelding. 
Er dette ikke tilfældet, er pris og salgssteder for billetter angivet under 
arrangementet.

Hjemmesiden giver overblik
Du kan læse om de enkelte arrangementer og eventuelle ændringer til 
programmet på hjemmesiden www.dcbib.dk.

Bliv abonnent
Bliv opdateret på programændringer og tilføjelser via vores elektroniske 
nyhedsbrev. 

Kolofon
01/2017
Udgivet af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Januar 2017
Oplag: 15.000
Design og layout: Casper Schack
Redaktion: Lene Lund
Tryk: Druckerei Nielsen, Flensburg

Der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer.
Brochuren kan rekvireres på mail: dcb@dcbib.dk
eller på tlf.: +49 461 86 97 0.

DOLAS

Dukketeater

Dola begejstrer de mindste med 
dukketeater. Hver forestilling 
består af tre korte stykker, som er 
forskellige fra gang til gang. Invitér 
dine børn eller børnebørn i teatret.

Børnehaver og andre grupper med 
små børn kan bestille en forestilling 
på biblioteket. Dukketeatret er 
sprogligt og indholdsmæssigt 
tilrettelagt for gruppen.

21. 
januar

Lørdag

 11:00

18. 
februar

Lørdag

 11:00

29. 
april

Lørdag

 11:00

25. 
marts

Lørdag

 11:00

22. 
marts

Onsdag

 10:00

29. 
marts

Onsdag

 15:00

Lidt praktisk information



Flensborg Bibliotek
 Norderstraße 59 

24939 Flensburg

 +49 (0)461 86970

 MA–FR 09:00–19:00
LØ 09:00–14:00

Slesvig Bibliotek
 Bismarckstraße 18a 

24837 Schleswig

 +49 (0)4621 98 80 54

 MA & TO 11:00–18:00
TI & ON 10:00–16:00

LØ 10:00–13:00 (01.09.–31.03.)

Husum Bibliotek
 Neustadt 81 

25813 Husum

 +49 (0)4841 82 28 0

 MA 12:00–18:00
ON & TO 10:00–16:00

LØ 10:00–13:00 (01.09.–31.03.)

Fællesbiblioteket Egernførde
 Hans-Chr.-Andersen-Weg 2 

24340 Eckernförde

 +49 (0)4351 72 02 65

 MA & ON 13:00–17:00


