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Praktisk information
Du kan læse om de enkelte 
arrangementer og eventuelle 
ændringer til programmet på 
hjemmesiden www.dcbib.dk.
Bliv opdateret på programændringer 
og tilføjelser via vores elektroniske 
nyhedsbrev. Tilmeld dig på: 
http://eepurl.com/bw-7mr.
Bibliotekets arrangementer er åbne 
for alle, og derfor også offentlige 
begivenheder, som der kan blive 
taget billeder af. Ved at deltage 
accepterer man således, at der kan 
blive taget billeder til offentliggørelse 
i aviser, hjemmeside el. lign. Såfremt 
du ikke ønsker dette, må du konkret 
gøre os opmærksomme på det 
i starten af arrangementet.

Parkering i Flensborg
Der er desværre kun et begrænset 
antal pladser i parkeringskælderen 
i Flensborg. Vi opfordrer derfor 
til at komme i god tid og henviser 
derudover til p-pladser i nærområdet.

Kolofon
02/2019 | Udgivet af Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig | 
Juni 2019 | Oplag: 13.000 | Design 
og layout: Casper Schack | Redaktion: 
Lene Lund | Tryk: Flensborg Avis AG
Der tages forbehold for eventuelle 
fejl og programændringer.
Brochuren kan rekvireres på mail:
dcb@dcbib.dk eller tlf.: +49 461 86 97 0.

Tilskud
Tilskud til gennemførelse af 
arrangementerne er givet af blandt 
andet Folketingets Sydslesvigudvalg, 
Sydslesvigsk Oplysningsforbund, Byen 
Flensborg og Landsregeringen i Kiel.
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FORFATTERMØDE: DORTHE NORS
Dorthe Nors er opvokset i et landsogn nordvest 
for Herning. Allerede som barn yndede hun at for-
tælle historier, og hun havde en klar fornemmelse 
af, at hun skulle være forfatter, også mens hun gik 
på Århus Universitet. I 1999 blev hun cand.mag. i 
nordisk litteratur og kunsthistorie, og herefter gik 

hun i gang med at skrive. To år senere udkom kær-
lighedsromanen ”Soul”, som var det første manu-
skript, hun sendte til et forlag. Debuten begejstre-
de anmelderne og blev de følgende år fulgt op af 
romanerne ”Stormesteren” i 2003 og ”Ann Lie” i 
2005.

TERNET NINJA
Anders Matthesen fik sin debut som børnebogs-
forfatter med ”Ternet Ninja” i 2016. I december 
2018 havde animationsfilmen ”Ternet Ninja” bio-
grafpremiere.
Bogen og filmen følger 13-årige Aske, som går i 6. 
kl. Han bliver mobbet af Glenn, og han er hemme-
ligt forelsket i Jessica, der går en klasse over ham. 
Aske har en papfar og en papbror, der ikke vil ham 
det helt godt, og hos hans mor er der ikke meget 

hjælp at hente. Hans onkel har en ninjadukke med 
hjem fra Thailand, og så sker der ting, da dukken 
viser sig at være levende og er besat af tanken om 
retfærdighed og vil hævne sig på manden, der ejer 
den fabrik, dukken er lavet på. Aske får hjælp til 
sine problemer, men skal samtidig hjælpe dukken. 
Hvad det indebærer er han ikke helt klar over.
Fra 12 år. Fri entré.
Tilmelding til Mette: mtk@dcbib.dk.

LITTERATUR OG MUSIK: 
DORTHE NORS OG JÓN KALMAN STEFÁNSSON
Dorthe Nors (1970) udgav i 2008 novellesamlin-
gen ”Kantslag”, som fik gode anmeldelser, men der 
skete ikke meget andet. Novellerne blev oversat til 
engelsk og bragt i amerikanske magasiner, blandt 
andet blev novellen ”Hejren” antaget i The New 
Yorker. Det betød, at forfatteren fik sit gennem-
brud i USA før Danmark. 

Nors beskæftiger sig med eksistentielle temaer 
som kærlighed, grusomhed, ensomhed, isolation, 
sorg og mennesker, som driver med strømme, som 
de ikke selv kan styre.
De seneste udgivelser er romanen ”Spejl, skulder, 
blink” og novellesamlingen ”Kort over Canada”.
Interview ved Ivy York Möller-Christensen.

(fortsættes på næste side)

 € 15,-

20.
september

Fredag

 17:00
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Islandske Jón Kalman Stefánsson har en særlig 
stil, hvor prosa, poesi og filosofi krydres med ma-
giske hændelser.  ”Himmerige og helvede”, som er 
første del af trilogien om ”Drengen”, har givet Jón 
Kalman en stor fanskare. Den forældreløse ”Dren-
gen” mister sin gode ven Bardur på havet og må 
drage af sted. I serien følges ”Drengen”, der er op-
taget af digtning og lærdom. Det er poetisk, humo-
ristisk og tidløst. Seneste udgivelser er ”Nogenlun-
de på størrelse med universet” og ”Historien om 
Asta: hvor går man hen hvis der ingen vej er ud af 
verden?”. Fire gange har Jón Kalman været indstil-
let til Nordisk Råds Litteraturpris. 
Interview ved Anette Jensen.

Fornemmelser for årstider i Skandinavien
Musikalsk foredrag ved Mette Kathrine. Traditio-
ner året rundt hjælper os med at forstå årstider-
ne. Det samme gælder sange og salmer. Musik har 
altid rejst uden pas, og derfor er der meget fæl-
lesnordisk - og også europæisk - folkemusik, som 
Mette Kathrine vil spille på sin harmonika. Vær 
med til en munter, nærværende og musikalsk time 
med fællessang.
Mette Kathrine Jensen Stærk er uddannet på fol-
kemusiklinjen på Det fynske Musikkonservatorium. 
Hun er fortæller, udnævnt rigsspillemand og kom-
ponist og spiller i visetrioen Zenobia samt i spille-
mandsduoen Jensen & Bugge.

MØD FORFATTERNE HÅKAN NESSER OG KIM LEINE
Svenske Håkan Nesser er blevet kaldt Nordens 
mest velskrivende spændingsforfatter. Mange for-
binder Nesser med krimi, men ofte skriver han ro-
maner i feltet mellem roman og spændingsroman. 
Han forstår at skrue et plot sammen med gode 
sidehistorier, så spændingen holder til sidste side. 
Ofte med både indlagt livsfilosofi og humor.
Gennembruddet kom med krimiserien om Van 
Veeteren. I 2018 udkom ”De venstrehåndedes for-
ening”, som er en fantastisk krimi, hvor forfatteren 
viser sin interesse for mennesker og hvilke hand-
linger, der fører et menneske i en bestemt retning.
Interview ved Arne Mariager

Dansknorske Kim Leine debuterede med erin-
dringsromanen ”Kalak,”, som er en rå skildring af 
en danskers tilværelse og nedtur i det moderne 
Grønland. Det barske og usminkede fortsætter i 
hans historiske romaner ”Profeterne i Evigheds-
fjorden” og ”Rød mand/sort mand”.
Leine skriver om mennesker med barske livsba-
ner præget af misbrug og flugt. Det er rastløse 
typer splittet mellem det barske og nærværende 
liv i Grønland og Danmark. Hans fortællinger giver 
samtidig et fascinerende billede af det på én gang 
rå og dragende liv i Grønland.
Interview ved Ivy York Möller-Christensen.
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21.
september

Lørdag

 14:00

Inkl. kaffe og 
kage. Forsalg på 
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ROBERT JAMES 
WALLER: BROERNE I 
MADISON COUNTY
Et tilfældigt møde mellem fotografen Robert 
og landmandskonen Francesca udvikler sig 
på fire dage til den store kærlighed. Hun har 
familie, så de må skilles, men de glemmer aldrig 
hinanden.

Bogen er er også udgivet med titlen: Kærlighed 
i sort og hvidt. 2.del: De lange veje.

JOHN STEINBECK: 
VREDENS DRUER
Familien Joad tvinges væk fra deres hjem i 
Oklahoma og drager mod vest til Californien. En 
hård rejse tværs over USA uden mange penge 
på lommen. Da de kommer frem, er der alt for 
mange desperate arbejdere til de få stillinger, 
og arbejdsgiverne underbyder lønmæssigt 
med sult og armod til følge for mange.

KAREN BLIXEN: 
BABETTES GÆSTEBUD
I Karen Blixens forrygende fortælling befinder 
vi os i Nordnorge, i et lille fattigt udsted, 
Berlevaag. Her er den franske mesterkok, 
Babette, strandet som flygtning under 
den fransk-tyske krig i 1870-71. Hun bliver 
husholderske for de to gamle provstedøtre 
med en asketisk livsførelse. 

Men ved et mirakel får hun en dag lejlighed til 
at vise sin kunst for et ydmygt, og intetanende, 
publikum. I den Oscar-præmierede film med 
samme titel er handlingen henlagt til et 
indremissionsk landsogn i Vestjylland.
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24.
september

Tirsdag

 15:00

15.
oktober

Tirsdag

 15:00

26.
november

Tirsdag

 15:00
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 Ҏ 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.

 Ҏ Slægtsforskning på nettet  
Vejledning og gode links.

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

 Ҏ Dit ”kontor” på nettet  
Få adgang til mail, kalender 
og dokumenter overalt.

 Ҏ Bibliotekets hjemmeside  
Find rundt på bibliotekets 
hjemmeside og i søgesystemet.

 Ҏ bibliotek.dk  
Optimér dine søgninger i bibliotek.dk.

 Ҏ eReolen  
Få hjælp til at bruge eReolens 
e-bøger, lydbøger og podcasts.

 Ҏ Databaser på biblioteket  
Biblioteket 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.

Du kan altid kontakte biblioteket og spørge om hjælp. Vi tilbyder blandt andet hjælp til følgende emner:

Bibliotekar Michael Juul Olsen står klar med råd og vejledning

3.
september

Tirsdag

 16-17

8.
oktober

Tirsdag

 16-17

5.
november

Tirsdag

 16-17

3.
december

Tirsdag

 16-17

6.
november

Onsdag

 14-15

Slesvig 
Bibliotek

Flensborg 
Bibliotek

7.
november

Torsdag

 14-15

Husum 
Bibliotek
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Tilmelding til Husum & Slesvig senest dagen før.



Lorem ipsum

Find Offentlige foredrag på       
            www.ofn.au.dk
Del dine oplevelser #ForedragLive

Aarhus Universitet præsenterer 

Foredragene livestreames fra Søauditorierne i Universitetsparken

Offentlige foredrag i Naturvidenskab

PÅ RUMKRYDSTOGT UD 
I SOLSYSTEMET
Foredrag om hvad den nyeste forskning har lært os om vo-
res Solsystem. Med blandt andet en række rumsonder, har 
vi fået ny viden om vores Solsystems planeter, deres måner 
og om småplaneter, asteroider og kometer. Rumsonderne 
har taget betagende billeder, og deres målinger afslører 
fascinerende naturscenerier og verdener, som er meget 
forskellige fra Jordens.

Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut 
for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

SNEDIGE BAKTERIER
Foredrag om hvor snedige bakterier kan være. Bakterier 
er ikke bare små encellede kræ, som lever et simpelt liv, 
hvor de blot hver for sig spiser og deler sig. Bakterier dan-
ner samfund, som er præget af indbyrdes afhængighed 
og konkurrence, og som har avanceret arbejdsdeling, for-
svarsalliancer, elektriske ledningsnet, massekommunikati-
on og tætbefolkede ”byer”.

Foredrag ved lektor i mikrobiologi Rikke Louise Meyer, In-
terdisciplinary Nanoscience Center, iNANO og professor i 
mikrobiologi, Lars Peter Nielsen, Center for Elektromikro-
biologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

8.
oktober

Tirsdag

 18:50

22.
oktober

Tirsdag

 18:50

Med foredragsserien ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab” har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for 
naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte 
af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger.  Foredragsserien arrangeres af Science and Technology, Aarhus Universitet og Carlsbergfondet.
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Lorem ipsum

Find Offentlige foredrag på       
            www.ofn.au.dk
Del dine oplevelser #ForedragLive

HVORDAN IS OG VAND 
DANNEDE DANMARK
Foredrag om hvordan bjergkæder Jorden over blev ned-
brudt under istiderne, og hvorfor det danske landskab ser 
ud, som det gør. Det danske landskab bærer tydeligt præg 
af at være dannet af is og vand: vi har alle bemærket smel-
tevandssletter og morænelandskaber samt store sten, 
som blev medbragt af isen fra Norge eller Sverige under de 
seneste istider. Men helt præcist hvornår og hvordan er det 
danske landskab blevet skabt – og hvad er forbindelsen til 
bjergene mod nord?

Foredrag ved professor i geofysik David Lundbek Egholm, 
Institut for Geoscience og lektor i geologi Nicolaj Krog Lar-
sen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

LUFTEN VI INDÅNDER
Foredrag om hvad der er i luften, som vi indånder – det 
er ikke det rene luft: både naturen selv og menneskeskabt 
forurening tilfører partikler og gasser til luften.

Hvilke partikler er der i luften, hvor mange er der, og hvilke 
effekter har partiklerne på miljøet, på klimaet og på vores 
helbred? Og hvordan sporer forskerne de kilder, som ska-
ber partiklerne? Få svarene fra en læge og en kemiker, der 
begge forsker i luftforurening, og hvordan den påvirker vo-
res sundhed.

Foredrag ved professor i miljømedicin Torben Sigsgaard, 
Institut for Folkesundhed og lektor i analyse- og atmosfæ-
rekemi Marianne Glasius, Institut for Kemi, Aarhus Univer-
sitet.

12.
november

Tirsdag

 18:50

26.
november

Tirsdag

 18:50
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Du kan stille spørgsmål til forelæser-
en under foredraget via sms og 

Twitter

FRI ENTRÉ
  Flensborg Bibliotek



Foredragsrækken udbydes til € 15,-
Tilmelding til Anna-Louise Holste, telefon: +45 23 70 9055 eller e-mail: alholste@gmail.com.

29.10.2019
Piet Mondrian

12.11.2019
Pablo Picasso

26.11.2019
Marc Chagall

Følgende tirsdage  10:00–11:45 i Blå Sal på Flensborg Bibliotek

Den hollandske maler, Piet Mondrian 
(1872-1944) spillede en vigtig rolle i 
udviklingen af den konkrete kunst. 
Religiøsitet og filosofisk engagement 
prægede hans liv og virke. Det male-
riske udgangspunkt var Haag-skolens 
naturalistiske landskabsmaleri, men 
efter århundredskiftet blev han op-
taget først af postimpressionismen 
derefter af kubismen. Det førte til et 
rent geometrisk form- og farvesprog 
forbundet med teosofisk inspirerede 
forestillinger om at nærme sig den 
guddommelige verdensorden.

Pablo Picasso (1881-1973) var en 
spansk maler, tegner, grafiker, billed-
hugger og keramiker. Allerede i sin 
levetid opnåede Picasso internatio-
nal anerkendelse som 1900-tallets 
betydeligste og mest indflydelsesrige 
billedkunstner. Picasso malede gen-
nem sin karriere i mange forskellige 
stilarter. Et hovedværk i 1900-tallets 
malerkunst skabte Pablo Picasso i 
1937 med billedet Guernica, malet til 
verdensudstillingen i Paris.

Den russisk-franske maler, Marc 
Chagall (1887-1985) voksede op un-
der beskedne forhold i den jødiske 
ghetto i Vitebsk i Hviderusland. Her 
begyndte han sin kunstneriske ud-
dannelse, som fortsattes i Sankt Pe-
tersborg, indtil et stipendium i 1910 
satte ham i stand til at rejse til Paris. 
Hans billeder tog motivisk udgangs-
punkt i Vitebsks jødiske kultur. An-
dre arbejder prægedes af kubismens 
formeksperimenter.
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HYGGETIME PÅ HUSUM BIBLIOTEK
For dig, der gerne vil øve dit danske sprog. Nyd en mandagshyggestund på biblioteket med 
f.eks. højtlæsning for voksne, brætspil eller et oplæg om et spændende emne. 

Det er ikke undervisning. Det handler kort og godt om hyggelig samtale på let dansk. Det 
er dog en forudsætning, at du kan forstå dansk og måske tale en lille smule.

Fri entré. Temaerne annonceres løbende. 

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening.

30.
september

Mandag

 16:30

2.
september

Mandag

 16:30

4.
november

Mandag

 16:30

2.
december

Mandag

 16:30
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GRÆNSE (SE, 2018)
[Thriller, fantasy] Toldbetjenten Tina, 
der er født med en kromosomdobling 
og kan lugte frygt, udvikler en usædvan-
lig attraktion til den mystiske rejsende, 
Vore. De har et besynderligt udseende 
til fælles, og der går ikke længe før, de 
udvikler et specielt bånd til hinanden. 
Vore hjælper i en politiundersøgelse, 
som vil sætte spørgsmålstegn ved hele 
hendes eksistens.

Grænse er instrueret af den svenske Ali 
Abbasi, der er uddannet i Danmark, og 
filmen vandt hovedprisen i sidekonkur-
rencen Un Certain Regard ved sidste års 
filmfestival i Cannes.
Instruktør: Ali Abbasi. Medvirkende: Eva 
Melander og Eero Milonoff. Spilletid: 101 min.

Flensborghus

1.
oktober

Tirsdag

 19:30

SELVHENTER (DK, 2019)
[Roadmovie, komedie] Det umage 
brødrepar, Emil og Magnus, rejser til 
Spanien for at hente liget af deres 
fordrukne og nu afdøde far hjem. Hvad, 
Emil ikke ved, er, at Magnus kun er taget 
med for at få fat i faderens værdifulde 
Rolex-ur, så han kan redde sin blødende 
økonomi. Men transporten af en død far 
viser sig at ville koste over 70.000 kr. 
Magnus overtaler derfor en modvillig 
Emil til at stikke af med faren skjult i en 
tagboks på toppen af en alt for lille lejebil.

Snart er de to på vild flugt fra politiet og 
fars sidste rejse får også mange andre 
lig i lasten til at vælte ud mellem de to 
brødre!
Instruktør: Magnus Millang. Medvirkende: Magnus 
Millang, Emil Millang & Elisabeth Bonjour m.fl. 
Spilletid: 91 min.

Flensborghus

3.
september

Tirsdag

 19:30

Slesvighus

5.
september

Torsdag

 19:30

12

Slesvighus

10.
oktober

Torsdag

 19:30



DRONNINGEN (DK, 2019)
[Drama] Anne regerer med stor myn-
dighed i sit eget liv. Hun er succesfuld 
og kompromisløs i sit virke som advokat 
og lykkelig gift med lægen Peter, med 
hvem hun har to døtre. Men da hun for-
fører sin 17-årige stedsøn, Gustav, sæt-
ter hun alt over styr.

Dronningen er en fortælling om begæ-
rets pris og løgnes magt og er et por-
træt af et menneske, der drages mod et 
valg med uoverskuelige konsekvenser.

Filmen har en dramatisk og konfliktfyldt 
grundstemning, og den indeholder flere 
scener med udpenslet skildring af sek-
suelle situationer.
Instruktør: May el-Toukhy. Medvirkende: Trine 
Dyrholm, Magnus Krepper, Gustav Lindh & 
Liv Esmår Dannemann m.fl. Spilletid: 100 min.

Flensborghus

3.
december

Tirsdag

 19:30

Slesvighus

12.
december

Torsdag

 19:30

FØR FROSTEN (DK, 2018)
[Drama] Jesper Christensen og Clara 
Rosager i nyt historisk drama om vor 
egen fortid.

Der hersker trange kår på landet i det 
19. århundrede, og med endnu en hård 
vinter forude står bonden Jens overfor 
et ubærligt valg. Hvis familien skal over-
leve vinteren, tvinges han til at indgå 
en pagt med storbonden på den nær-
liggende gård og gifte sin datter Signe 
bort, og det kaster familien ud i splittel-
se, hemmeligheder og mord. Spørgs-
målet er, hvor meget Jens vil ofre for at 
redde sine børn?

Filmen har en mørk, konfliktfyldt og 
dramatisk grundstemning.
Instruktør: Michael Noer. Medvirkende: Jesper 
Christensen, Clara Rosager, Magnus Krepper 
& Ghita Nørby m.fl. Spilletid: 104 min.

Flensborghus

5.
november

Tirsdag

 19:30

Forestillinger på Flensborghus & Slesvighus. Fri entré.13

Slesvighus

21.
november

Torsdag

 19:30



NORDISK KUNST NU
Foreningen Norden fylder 100 år i 2019. Det markeres med 
en kunstudstilling med én kunstner fra hvert af de nordiske 
lande - Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark.

Kunstnerne er:

Sverige: Yvonne Swahn, maleri 
Norge: Borghild Rudfjord Unneland, installation 
Island: Olöf Einarsdóttir, textil 
Finland: Eeva Hannula, foto 
Danmark: Vibeke Nørgaard Rønsbo, skulptur

Åbningstalen holdes af tidligere leder af Nordisk Infor-
mationskontor, Anette Jensen, nu sognepræst ved Løjt 
Kirke ved Aabenraa. Der vil være hilsner ved repræsen-
tanter for det nordiske samarbejde, og alle kunstnere 
vil være tilstede.

Udstillingen kan ses på Flensborg Bibliotek, man–fre 
11–17, lør 10–14. Fri entré.
Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden i 
Sydslesvig & Sydslesvig danske Kunstforening.

FRIHEDENS VÆRKSTED 
– Kløvedal og livet med Nordkaperen
Den danske eventyrer og søfarer Troels Kløvedal var et 
dybt inspirerende menneske, der har haft stor betydning 
for flere generationer af danskere. Han døde i december 
2018, 75 år gammel, af nervesygdommen ALS.

Udstillingen ”Frihedens værksted” tager udgangspunkt i 
Kløvedals liv ombord på skibet Nordkaperen og har fo-
kus på hans livsvalg og værdier. Det handler om at opleve 
verden med åbent sind - at rejse ud og glæde sig til at 
komme hjem, om hjemve, savnet af Danmark, og hvordan 
det, som man forlader, nogle gange bedst kan betragtes 
på afstand.

Udstillingen kan ses på Slesvig Bibliotek i hele oktober 
måned i bibliotekets åbningstid.

Fri entré.
6. SEPTEMBER – 19. OKTOBER 2019

  Flensborg Bibliotek

  Slesvig Bibliotek

5.
september

Torsdag

 19:00
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ÅRETS PRESSEFOTO
De bedste pressefotografier og fotografer i landet bli-
ver hvert år hyldet i konkurrencen ”Årets Pressefoto”, 
som arrangeres af Pressefotografforbundet. Konkur-
rencen fandt sted første gang i 1974. 

Prisen for Årets Pressefoto 2018 modtog freelancefo-
tografen Bax Lindhardt for et øjebliksbillede i cham-
pagnesprøjt fra det forgangne års Reality Awards. 
Juryens begrundelse lyder: ”I Bax Lindhardts vinder-
billede fandt dommerne både et godt billede og en 
problemstilling, der gør det til Årets Pressefoto: Ung-
domskulturens og den digitale revolutions ubønhørlige 
krav om selviscenesættelse, perfektionisme og faca-
den, der skal holdes for enhver pris, hvis man vil frem 
i verden.”

Udstillingen kan ses på Flensborg Bibliotek, man–fre 
9–19, lør 9–14. Fri entré.

DET SOM NÆSTEN IKKE ER
En kunstudstilling med grafik og tegninger af Birgitte 
Thorlacius og skulptur af Lars Waldemar.

Der er det, som helt sikkert er, så er der det, som helt 
sikkert ikke er, og så er der det, som næsten ikke er. 
Det er de små nærmest ligegyldige ting, som de fleste 
overser i dagligdagen. 

I sine grafiske værker skildrer den fynske grafiker Bir-
gitte Thorlacius naturen med sin helt egen fine lethed 
og forvandler den til en form for poesi i sort og hvid. 
Selv om billedhuggeren Lars Waldemar fra Esbjerg 
også tager sit udgangspunkt i naturen, griber han tinge-
ne an på en anden måde. Han arbejder med de former 
og strukturer, han finder i naturen og forvandler dem til 
sine egne skabninger i kalk, marmor og sandsten. 

Udstillingen kan ses på Flensborg Bibliotek, man–fre 
11–17, lør 10–14. Fri entré.
Arrangeret i samarbejde med 
Sydslesvig danske Kunstforening.

6. – 26. NOVEMBER 2019

  Flensborg Bibliotek
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5.
november

Tirsdag

 19:30

  Flensborg Bibliotek

4. DECEMBER 2019 – 4. JANUAR 2020



HVEM ER DEN GUD?
Om billedbrugen i moderne salmer. 

Professor emeritus Kirsten Nielsen er en af Danmarks 
førende teologer, når det gælder den litterære tilgang 
til Bibelens gammeltestamentlige tekster. Hun blev 
som første kvinde teologisk professor i 1995, og det var 
hun, indtil hun gik på pension i 2009. 

Kirsten Nielsen går som forsker videnskabeligt til Det 
Gamle Testamentes tekster, men hun har altid lagt 
vægt på, at hendes viden skulle ud over universitetets 
mure. Hun har holdt stribevis af folkelige foredrag på 
kirkehøjskoler og ved sognemøder, også efter sin pen-
sionering.
Arrangeret i samarbejde med Flensborg Kirkehøjskole, 
Sydslesvigsk Forening, DSH - Foreningen af Aktive 
Kvinder i Sydslesvig & Den slesvigske Kvindeforening.

10.
september

Tirsdag

 19:30

5.
september

Torsdag

 17:00

  Flensborg Bibliotek

 € 5,-

  Flensborg Bibliotek

16

 € 5,-

OM HUNDREDE ÅR
Forfatteren Anna Elisabeth Jessen fortæller om sin 
bog ”Om hundrede år – en sønderjysk krønike”.

En brevsamling, fundet på slægtsgården i Hoptrup nær 
Haderslev, blev en inspirationskilde til slægtsromanen, 
som begynder i 1914 og følger familiemedlemmer op til 
2014. Det er danmarkshistorie i et sønderjysk perspek-
tiv og også landbrugs- og kvindehistorie. Forfatteren 
giver et godt tidsbillede med grumme skæbner og har 
et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og for-
kludre livet for en familie. 

Anna Elisabeth Jessen er journalist  og manuskriptfor-
fatter. Hun har lavet radio, tv og dokumentarfilm siden 
1984 og har vundet flere internationale priser. I 2008 
udgav hun bogen ”Kraniet fra Katyn” på baggrund af 
radiomontagen og dokumentarfilmen af samme navn. 
”Om hundrede år” er hendes debut som skønlitterær 
forfatter.
Arrangeret af Den Slesvigske Samling. Forsalg på biblioteket.

Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

Foto: Lea Meilandt

Forsalg på 
biblioteket



HJERNENS STIER
Hvordan motioneres børns ”stier i hjernen” i dag - og hvad 
betyder læsestien?

Hjernen er formbar og ændrer sig efter, hvordan den 
bruges. Færdigheder, vi træner regelmæssigt, er som stier 
i skoven: brede, tydelige og lette at vælge til. Færdigheder, 
vi kun optræner overfladisk - eller kommer fra at bruge - 
gror til. Dette gælder for alle færdigheder - også for børns 
robusthed og læsefærdigheder. 

Sociolog og videnskabsformidler Anette Prehn fortæller 
om ”stierne i hjernen” og disses betydning for praktisk 
pædagogik, samt hvor vigtigt læsning på trykt papir er for 
både hukommelse, læring, kritisk tænkning og indre ro. 

Anette Prehn formidler til hverdag hjernens spilleregler og 
disses betydning for bl.a. læring, forældreskab og socialt 
samspil.

Anette Prehn har skrevet ”Hjernesmart pædagogik”, 
”Hjernesmarte børn: Styrk dit barns hjerne for livet”, 
”Hjernesmart ledelse: Guide til hjernens spilleregler”, 
”Flip: hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. 
århundrede” samt serien for 10-18-årige, ”Hjernevenner”, 
om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt 
samspil og mental sundhed.

Hun opfordrer til at tilbyde børn, unge og voksne offline-
oaser, hvor fordybelse og fokus er i centrum.

En del af Danmarks Biblioteksforenings kampagneuge 
”LÆS LØS”.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening 
& Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

9.
september

Mandag

 19:00

17

 € 7,-

  Flensborg Bibliotek

 € 7,-

Foto: Jesper Koefoed

Forsalg på 
biblioteket



SLESVIG I FOKUS
Den Slesvigske Samling rummer den største samling af 
litteratur og området fra Kongeåen til Ejderen. Der er 
både faglitteratur og skønlitteratur –  på dansk, frisisk, 
tysk sønderjysk og plattysk. 

Historiker Klaus Tolstrup Petersen præsenterer et 
udvalg af gode og aktuelle bøger om Slesvig/Sønder-
jylland.

Fri entré.

BIBLIOTEKET ANBEFALER
Fra Den Slesvigske Samling 
 - med besøg af Henrik Skov Kristensen

Henrik Skov Kristensen, ph.d. og museumschef ved 
Frøslevlejrens Museum fortæller om sin bog ”Gernings-
mænd eller ofre?”. Bogen følger det tyske mindretals 
vanskelige omgang med sin nazistiske fortid fra 1945 til 
2016. Bogen søger svar på, hvordan erindringen om na-
zismen, verdenskrigen og retsopgøret har udviklet sig i 
mindretallet, og hvorfor denne ofte har givet anledning 
til konflikt med den danske flertalsbefolkning og internt 
i mindretallet. Forfatteren mener, at udviklingen i det 
tyske mindretals erindring skal anskues på baggrund af 
den tilsvarende i Forbundsrepublikken Tyskland.

Herefter præsenterer historiker, Klaus Tolstrup Peter-
sen, et udvalg af gode og aktuelle bøger om Slesvig/
Sønderjylland.

26.
september

Torsdag

 16:00

26.
september

Torsdag

 11:00

  Flensborg Bibliotek

  Husum Bibliotek
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SLESVIG I FOKUS 
OG NYT FRA DANMARK
Historiker Klaus Tolstrup Petersen, præsenterer et 
udvalg af gode og aktuelle bøger om Slesvig/Sønder-
jylland.

Bibliotekschef Jens M. Henriksen, fortæller blandt an-
det om den politiske situation i Danmark.

Fri entré.

LYTTEKLUB
Vil du dele din musikglæde med andre musikelskere?

Bibliotekar Michael Juul Olsen er tovholder i bibliote-
kets lytteklub, som mødes første gang i oktober. Del-
tagerne er med til at bestemme, hvad der skal lyttes til 
samt kommende mødetidspunkter.

Kontakt Michael: mjo@dcbib.dk for mere information.

23.
oktober

Onsdag

 17:00

30.
september

Mandag

 16:30

  Flensborg Bibliotek

  Slesvig Bibliotek
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HVAD HAR FORMET DIG?
Om flere generationers livshistorier.

En livshistorie er et menneskes personlige fortælling af 
fortid og nutid, der også peger ud i fremtiden.

Når vi mennesker fortæller livshistorier, fremhenter og 
udvælger vi vigtige begivenheder og epoker fra vores 
liv. Og vi reflekterer over, hvordan begivenhederne på 
både godt og ondt har været med til at forme os til 
dem, vi er i dag. På den måde hænger vores livshistorie 
og identitet tæt sammen.

Men vi er ikke kun påvirket af vores personlige livsbegi-
venheder, viser ny forskning. Faktisk har såkaldte inter-
generationelle fortællinger fra f.eks. vores forældres og 
bedsteforældres liv også stor betydning for hvem, vi er.

Bliv klogere på, hvordan og hvorfor intergenerationelle 
livshistorier har betydning for såvel vores identitet som 
vores velvære.

Foredrag ved Majse Lind, postdoc i psykologi, Aarhus 
Universitet.

Entré: € 5,- inkl. let traktement.

Forsalg på biblioteket senest mandag den 7. oktober 
a.h.t. traktement.

Foredraget er en del af Folkeuniversitets vidensfestival 
”Hearts & minds”, som i 2019 sætter fokus på emnet 
”Generationer”. Festivalens kerne er sundhedsviden-
skabelig forskningsformidling krydsbefrugtet med 
kultur, aktiviteter og sanselighed. ”Hearts & Minds” vil 
skabe plads til refleksions, indsigt, fællesskab – og gode 
oplevelser.

Læs mere på https://heartsandminds.fuau.dk.

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet.

9.
oktober

Onsdag

 17:00

  Flensborg Bibliotek
20

 € 5,-
Forsalg på 
biblioteket



BIBLIOTEKET ANBEFALER
Hver eneste uge udkommer der nye bøger, og det er 
meget let at overse en bog, som interesserer én. Derfor 
holder bibliotekarerne øje med, hvad der udkommer og 
anskaffer dem til biblioteket. 

Bibliotekaren præsenterer nye, gode bøger, som du kan 
låne efter præsentationen.

Fri entré.

BRUGERRÅDSMØDE
Biblioteket inviterer alle brugere af biblioteket til møde. 
Vi starter ved Trappen med en kop kaffe.

Formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen, by-
der velkommen. Dernæst orientering ved Gertrud 
Sabroe Termansen, som er brugernes repræsentant i 
bestyrelsen. Bibliotekets ledelse fortæller om aktuelle 
emner og udviklingsprojekter.

Brugerrådet mødes to gange om året.

Vi serverer pizza og et glas vin eller vand efter mødet. 
Dernæst er der mulighed for at deltage i foredraget 
med Henrik Brun.

24.
oktober

Torsdag

 17:00

24.
oktober

Torsdag

 16:00

  Flensborg Bibliotek

  Flensborg Bibliotek
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Ugedag

Klokk
en

Tite
l

Sted
Side

Dato

 DET SKER I FLENSBORG

SEPTEMBER
02 MA 18:30 Læseklub Flensborg Bibliotek 39

03 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

03 TI 19:30 Selvhenter (DK, 2019) Flensborghus 12

05 TO 15:00 LEGO Filmen 2 Flensborg Bibliotek 40

05 TO 17:00 Om hundrede år Flensborg Bibliotek 16

06 FR Udstillingsstart:
Nordisk kunst Nu Flensborg Bibliotek 14

09 MA 19:00 Hjernens stier Flensborg Bibliotek 17

10 TI 15:00 LEGO Filmen 2 Flensborg Bibliotek 40

10 TI 19:30 Hvem er den Gud? Flensborg Bibliotek 16

19 TO 16:00 Ternet Ninja Flensborg Bibliotek 4

20 FR 17:00 Dorthe Nors & Jón Kalman 
Stefánsson Flensborg Bibliotek 4

21 LØ 14:00 Mød forfatterne Håkan 
Nesser og Kim Leine Flensborg Bibliotek 5

24 TI 15:00 Robert James Waller: 
Broerne i Madison County Flensborg Bibliotek 6

26 TO 16:00 Biblioteket anbefaler + 
Henrik Skov Kristensen Flensborg Bibliotek 18

28 LØ 11:00 Eventyropera for børn: 
Svinedrengen Flensborg Bibliotek 34

OKTOBER
01 TI 19:30 Grænse (SE, 2018) Flensborghus 12

08 TI 15:00 Ponyo på klippen ved havet Flensborg Bibliotek 40

08 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

08 TI 18:50 På rumkrydstogt ud i 
Solsystemet Flensborg Bibliotek 8

09 ON 17:00 Hvad har formet dig? Flensborg Bibliotek 20

10 TO 10:00 Leg med Scratch og
Makey Makey Flensborg Bibliotek 37

10 TO 15:00 Ponyo på klippen ved havet Flensborg Bibliotek 40

11 FR 10:00 Leg med Scratch og Makey 
Makey Flensborg Bibliotek 37

15 TI 15:00 John Steinbeck:
Vredens druer Flensborg Bibliotek 6

15 TI 16:00 Læseaften for børn Flensborg Bibliotek 36

19 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36

22 TI 18:50 Snedige bakterier Flensborg Bibliotek 8

23 ON 17:00 Lytteklub Flensborg Bibliotek 19

24 TO 16:00 Biblioteket anbefaler Flensborg Bibliotek 21

24 TO 17:00 Brugerrådsmøde Flensborg Bibliotek 21

24 TO 19:00 Flensborg i centrum
- forfatteren Henrik Brun Flensborg Bibliotek 24

26 LØ 11:00 Eventyropera for børn: 
Kærestefolk Flensborg Bibliotek 34

29 TI 10:00 Mennesket og maleren:
Piet Mondrian Flensborg Bibliotek 10

NOVEMBER
05 TI 15:00 Halvdan Viking Flensborg Bibliotek 41

05 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

05 TI 19:00 Flugtrute: Østersøen Flensborg Bibliotek 25

05 TI 19:30 Før frosten (DK, 2018) Flensborghus 13

06 ON Udstillingsstart: 
Det som næsten ikke er Flensborg Bibliotek 15

07 TO 15:00 Halvdan Viking Flensborg Bibliotek 41

07 TO 18:30 Sandheden om sukker Flensborg Bibliotek 26

09 LØ 10:30 Må man længes væk fra sine 
børn? Flensborg Bibliotek 27

11 MA 18:00 Skumringstid på Flensborg 
Bibliotek Flensborg Bibliotek 29

12 TI 10:00 Mennesket og maleren:
Pablo Picasso Flensborg Bibliotek 10

12 TI 18:50 Hvordan is og vand dannede 
Danmark Flensborg Bibliotek 9

13 ON 19:00 Kærlighed i kommunismens 
tid Flensborg Bibliotek 30

18 MA 17:00 Povl Leckband – en arkitekt 
ser tilbage på sit virke Flensborg Bibliotek 26

19 TI 16:00 Bygningsbevaring og ny 
arkitektur i Flensborg Flensborg Bibliotek 26

23 LØ 11:00 Eventyropera for børn: 
Hyrdinden og Skorstensfejeren Flensborg Bibliotek 34

23 LØ 18:00 Italiensk aften - med opera 
og fællesspisning Flensborg Bibliotek 35

26 TI 10:00 Mennesket og maleren:
Marc Chagall Flensborg Bibliotek 10

26 TI 15:00 Karen Blixen: Babettes 
gæstebud Flensborg Bibliotek 6

26 TI 18:50 Luften vi indånder Flensborg Bibliotek 9

28 TO 16:00 Biblioteket anbefaler 
med Hans Christian Davidsen Flensborg Bibliotek 31

30 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36



tyu&sji

DECEMBER
03 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

03 TI 19:30 Dronningen (DK, 2019) Flensborghus 13

04 ON Udstillingsstart:
Årets Pressefoto Flensborg Bibliotek 15

06 FR 15:00 Juletræsfest Flensborg Bibliotek 32

07 LØ 11:00 Mumitroldenes vinter
- bliver det jul i år? Flensborg Bibliotek 41

13 FR 16:00 Luciadag Flensborg Bibliotek 33

 DET SKER I SLESVIG

SEPTEMBER
05 TO 19:30 Selvhenter (DK, 2019) Slesvighus 12

18 ON 14:30 LEGO Filmen 2 Slesvig Bibliotek 40

19 TO 09:35 Forfattermøde: Dorthe Nors A.P. Møller Skolen 4

30 MA 16:30 Slesvig i fokus og Nyt fra 
Danmark Slesvig Bibliotek 19

OKTOBER
01 TI Udstillingsstart: 

Frihedens værksted Slesvig Bibliotek 14

10 TO 19:30 Grænse (SE, 2018) Slesvighus 12

23 ON 14:30 Ponyo på klippen ved havet Slesvig Bibliotek 40

28 MA 15:00 Bamsefest Slesvig Bibliotek 38

NOVEMBER
06 ON 14:00 Hjælp til IT Slesvig Bibliotek 7

14 TO 17:00 Kærlighed i kommunismens 
tid Slesvig Bibliotek 30

20 ON 14:30 Halvdan Viking Slesvig Bibliotek 41

21 TO 19:30 Før frosten (DK, 2018) Slesvighus 13

DECEMBER
05 TO 16:00 Bibliotekarens favoritter Slesvig Bibliotek 32

11 ON 14:30 Jul i Bakkekøbing Slesvig Bibliotek 41

12 TO 19:30 Dronningen (DK, 2019) Slesvighus 13

14 LØ 11:00 Julehygge i Ansgarhuset Slesvig Bibliotek 33

 DET SKER I HUSUM

SEPTEMBER
02 MA 16:30 Hyggetime Husum Bibliotek 11

09 MA 15:00 Kubo – den modige samurai Husum Bibliotek 40

16 MA 13:00 Den utrolige historie om den 
kæmpestore pære Husum Bibliotek 40

26 TO 11:00 Slesvig i fokus Husum Bibliotek 18

30 MA 16:30 Hyggetime Husum Bibliotek 11

OKTOBER
26 LØ 14:00 Sønderjysk kagedyst Husum Bibliotek 24

28 MA 11:00 Bamsefest Husum Bibliotek 38

NOVEMBER
04 MA 16:30 Hyggetime Husum Bibliotek 11

07 TO 14:00 Hjælp til IT Husum Bibliotek 7

11 MA 18:30 Skumringstid i Husum 
Bibliotek Husum Bibliotek 29

23 LØ 14:00 Julemarked i Husumhus Husumhus 31

DECEMBER
02 MA 16:30 Hyggetime Husum Bibliotek 11

05 TO 11:00 Bibliotekarens favoritter Husum Bibliotek 32

14 LØ 10:30 Mumitroldenes vinter 
- bliver det jul i år? Husum Bibliotek 41

 DET SKER I EGERNFØRDE

OKTOBER
28 MA 15:00 Bamsefest Fællesbiblioteket 

Egernførde 38



OPERATION NYTTIGE IDIOTER
Mød forfatteren Henrik Brun

Da flygtningeaktivisten og samfundsdebattøren, Malin 
Østerlund bliver fundet kvalt i et buskads i Flensborg, 
ser tysk politi det som et røveri, der gik galt. Men PET 
er ikke enige. Her frygter man, at det er et drab begået 
af politiske årsager, og at der kan være en trussel mod 
Danmark. Derfor sender de Selma Brink til Flensborg. 
Det er udgangspunktet for romanen ”Operation nytti-
ge idioter”. Henrik Brun fortæller om romanen og ikke 
mindst om sin research i Flensborg.

Henrik Brun er uddannet journalist og debuterede som 
forfatter i 2011 med en spændingsserie om den kontro-
versielle journalist Ketil Brandt, der involveres i opkla-
ringen af grænseoverskridende forbrydelser. Han har 
modtaget EU-kommissionens Lorenzi Natali Prize for 
journalistik inden for menneskerettigheder, demokra-
ti og udvikling og var i 2001 nomineret til den danske 
Cavlingpris. 

SØNDERJYSK KAGEDYST
Vær med til stort sønderjysk kaffebord i Husumhus. Vi 
dyster om hvem der kan bage den ”bedste” kage.

Vi skal hygge, drikke en masse kaffe og the og spise 
mange kager. Imens fortæller passioneret sønderjyde 
og redaktør af bogen ”Til bords i Sønderjylland - under-
vejs i Aabenraa”, Birthe Merete Jessen, om det ”Søn-
derjyske kaffebord” og dets kager og traditioner.

Alle er velkomne til at deltage i kagekonkurrencen. Du 
skal tilmelde dig med oplysninger om navn, og hvad du 
bager til Husum Bibliotek senest den 17. oktober. Mail: 
husum@dcbib.dk. Kagen skal være inden for den søn-
derjyske kaffebordstradition. Du kan låne opskriftsbø-
ger på biblioteket eller finde opskrifter på nettet.

Du kan også bare møde op og hjælpe med at spise 
kagerne. Entré (inkl deltagere i konkurrencen): € 5,-. 
Overskuddet går til en udvalgt dansk forening.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening.

26.
oktober

Lørdag

 14:00

24.
oktober

Torsdag

 19:00

  Husum Bibliotek

 € 5,-

  Flensborg Bibliotek

24

 € 5,-

Foto: Les Kaner

Forsalg på 
biblioteket



FLUGTRUTE: ØSTERSØEN
Befolkningen i DDR var under konstant overvågning og det 
var strengt forbudt at rejse til Vesten. Ufriheden fik titu-
sinder af borgere til at kaste sig ud i desperate flugtforsøg 
over Berlinmuren eller over grænsen mellem de to tysklan-
de. Men der var også en anden vej ud af undertrykkelsen 
i DDR – over Østersøen, til både Møn og Lolland-Falster.

Frem til Murens fald forsøgte omkring 6.000 DDR-borgere 
at flygte over ”den usynlige mur”. Chancen for at komme 
uset over den skarpt bevogtede kystlinje og slippe leven-
de fra turen gennem Østersøens bølger var minimal. Færre 
end 1000 østtyskere lykkedes i forsøget.

Forfatter og journalist Jesper Clemmensen fortæller om 
Stasis brutale univers, den østtyske dagligdag og flugt-
forsøg - om de heldige, ofrene, heltene og skurkene. Vidt 
forskellige danskere og tyskere var aktive i det risikable og 
illegale arbejde med at organisere flugt.

Jesper Clemmensen har blandt andet skrevet ”Flugtrute: 
Østersøen”, Årets Historiske Bog i 2012 og ”Skyggemand”.

Forsalg på biblioteket.
Arrangeret af Den Slesvigske Samling og SSW.

5.
november

Tirsdag

 19:00
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 € 5,-
Forsalg på 
biblioteket



SANDHEDEN OM SUKKER
Hvordan påvirker kosten kroppen, og hvordan kan vi 
hver især træffe små valg, som har en enorm effekt på 
vores daglige velbefindende og på vores sundhed, ener-
giniveau - og måden vi tolererer hinanden på.

Anette Sams, PhD, farmaceut, og forsker giver konkre-
te anbefalinger og inspiration til den enkelte, og de der 
arbejder professionelt med både børn og ældre. Også 
tankevækkende og lærerige eksperimenter, som tager 
udgangspunkt i deltagernes egen biologi på dagen. 

Opdag hvor fascinerende sundhed er, når man tager 
med på sukkers rejse i kroppen og se, hvordan blodsuk-
kerstabilisering kan udnyttes til mange sundhedsfrem-
mende formål. 

Foredraget er baseret på forskningsresultater. 
Arrangeret i samarbejde med Den slesvigske Kvindeforening 
& Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

FLENSBORG I CENTRUM
Povl Leckband - en arkitekt 
ser tilbage på sit virke

Povl Leckband fortæller på dansk 
om sit mangeårige virke som arkitekt. 
Efterfølgende besøg i udstillingen på 
Søfartsmuseet. Fri entré.

Bygningsbevaring og ny 
arkitektur i Flensborg

Rundvisning på dansk, blandt andet til 
Povl Leckbands restaurerings- og ny-
bygningsprojekter i Mariegade.  Ved 
Povl Leckband og Henrik Gram. Fri 
entré.  Mødested: Flensborg Bibliotek. 

Arrangeret i samarbejde med Flensburger Schifffahrtsmuseum, 
Kulturbüro der Stadt Flensburg & Flensburger Baukultur e.V.

7.
november

Torsdag

 18:30

  Flensborg Bibliotek

 € 7,-

  Flensborg Bibliotek
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18.
november

Mandag

 17:00

19.
november

Tirsdag

 16:00

Foto: Simon Klein-Knudsen

Foto: Gertrud Sabroe Termansen

Forsalg på 
biblioteket



MÅ MAN LÆNGES VÆK FRA SINE BØRN?
I en tid hvor moderskabet er i drastisk forandring, og flere og 
flere gør op med billedet af den perfekte mor, har illustrator 
Line Kjeldsen Jensen markeret sig som en vigtig stemme.

Med humor, sårbarhed og træfsikkerhed tegner Line scener 
frem, som alle kender, men som vi ikke altid taler om.

I maj udkom ”Det store regnestykke”, hvor Line tegner et 
positivt portræt af en kvinde, der overhovedet ikke kan 
finde ud af alt. Det er også en bog om at miste sin datters 
far og om at begynde at tro på, at man midt i livet kan 
ændre retning og blive kunstner.

Line tegner hver dag til flere end 16.000 følgere på 
Instagram.  I 2017 modtog Line Pingprisen for Bedste 

danske debut for sin Graphic Novel, ”Hver dag starter det 
forfra”.

Både ”Det store regnestykke” og ”Hver dag starter det 
forfra” er fyldt med bundærlige snapshots fra et familieliv 
med to små børn, en teenager og en mand, der ofte er på 
farten som musiker.

Hendes første bog handlede om at være frustreret over at 
gå derhjemme på barsel for tredje gang. Dengang fortalte 
hun blandt andet i Aftenshowet, at de daglige tegninger, 
som hun lagde ud på Instagram, blev en slags redning.

Entré: € 8,50 inkl. kaffe og croissant.

Køb billet senest den 7.11. a.h.t. traktement.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

9.
november

Lørdag

 10:30

27

  Flensborg Bibliotek

 € 8,50

Foto: Anders Hviid-Haglund

Forsalg på 
biblioteket



www.nordisklitteratur.org

11.11-17.11 2019

instagram.com/nordisk_litteraturuge

facebook.com/nordisklitteratur
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SKUMRINGSTID PÅ FLENSBORG BIBLIOTEK
Mad, oplæsning og foredrag
Kl. 18.00 Spisning.
Forvent ikke festmenuen fra Babettes Gæstebud, 
men frikadeller og brun sovs. Karen Blixen kom 
trods alt fra Danmark.
Kl. 19.00 Oplæsning og derefter foredraget:

Kostråd til sund vægt og krop er 
individuelle – fokus på tarmflora og 
stofskifte

Arne Astrup vil bl.a. for-
tælle om udviklingen af 
”Ny Nordisk Hverdags-
mad” sammen med Claus 
Meyer, og den forskning, 
som viser, at denne nor-
diske kost er ligeså sund 
og lækker som middel-
havskosten. Der vil være 
mulighed for at købe sig-
nerede bøger.

“Ny Nordisk Hverdagsmad – Året rundt” er enko-
gebog med opskrifter, hvor nordiske råvarer er 
kerneelementet. Opskrifterne i bogen passer til de 

fire årstider, som vi er heldige at have her i Norden. 
Medforfatter til bogen er Arne Astrup, som er en 
institution inden for kost og sundhed.

Arne Astrup er professor, leder af Institut for Idræt 
og Ernæring, Københavns Universitet, overlæge 
ved Enheden for Klinisk Forskning, Bispebjerg Fre-
deriksberg Hospital. Han er kendt for sin mange-
årige forskning i appetitregulering, forebyggelse 
og behandling af overvægt og sygdomme som 
type 2-diabetes, hvor ernæring spiller en afgøren-
de rolle. En af de store erkendelser har været, at 
der ikke findes én type kost, som er optimal for alle 
mennesker. I stedet bør man give folk personlige 
kostanbefalinger baseret på deres blodsukker og 
ikke mindst tarmbakterier.

Tilmelding til biblioteket tlf. 0461 86970 eller 
dcb@dcbib.dk senest onsdag den 6.11.

Pris

Spisning, oplæsning ogforedrag: € 15,- 
Oplæsning og foredrag: € 7,-

Arrangeret i samarbejde med 
Foreningen Norden i Sydslesvig.

SKUMRINGSTID PÅ HUSUM BIBLIOTEK
Højtlæsning for voksne
Kl. 18:30 Vi starter med fællesspisning  

– en suppe.
Kl. 19:00 Oplæsning starter

Tilmelding til spisning, som koster € 5, sker til 
Husum Bibliotek, tlf. 04841 82280 eller mail: 
husum@dcbib.dk og senest torsdag den 9. 
november.

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening Hatsted og Sydslesvigsk Forening Husum og Omegn.

 € 5,-

11.
november

Mandag

 18:30
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11.
november

Mandag

 18:00
 € 15,-
 € 7,-



KÆRLIGHED I KOMMUNISMENS TID
Med udgangspunkt i sin erindringsbog ”Kærlighed i 
kommunismens tid - et dansk liv i DDR” fra 2017, fortæller 
Tove Fleischer om dagligdagen i det nu forsvundne DDR 
og udfordringerne med at skulle omstille sit liv fra vestlig 
overflod til østeuropæisk varemangel.

Hvordan var det at skulle indleve sig i en gammeldags 
tysk virkelighed, og samtidig give sine børn en moderne 
dansk opdragelse. Hun funderer over, hvorfor DDR og 
østtyskerne alligevel på mange måder havde meget til 
fælles med Danmark og danskerne.

Tove Fleischer oplevede også det tysk-tyske forhold set 
fra den østtyske side, og selv om hun ikke havde sympati 
for den kommunistiske styreform, solidariserede hun sig 
med den østtyske befolkning i de interne tyske spørgsmål, 
og hun trækker tråde fra de daværende DDR-frustrationer 
til de genforeningsproblemer, der stadig ikke er helt 
overvundet mere end 25 år senere.

Forsalg på biblioteket.
Arrangeret i samarbejde med SSW.

13.
november

Onsdag

 19:00

14.
november

Torsdag

 17:00
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 € 5,-

  Flensborg Bibliotek

  Slesvig Bibliotek



JULEMARKED I HUSUMHUS
På biblioteket varmer vi op til julemarkedet mellem kl. 
13 og 14, hvor lærer Arno Paulsen-Prost spiller og syn-
ger for børn og barnlige sjæle.

Herefter er der 
Dolas Dukketeater, 
salg af kasserede 
bøger og juleklip.

Husum Bibliotek 
har åbent til kl. 17 
i forbindelse med 
julemarkedet, som 
varer fra kl. 14 til 17.

Fri entré.

BIBLIOTEKET ANBEFALER 
MED BESØG AF HANS 
CHRISTIAN DAVIDSEN
Forfatter og kulturredaktør på Flensborg Avis, Hans 
Christian Davidsen, fortæller om sin seneste bog 
”Danmark syd for grænsen - en kulturguide til Sydsles-
vig”. Bogen består af essays om kendte som ukendte lo-
kaliteter af kulturel og kulturhistorisk interesse. Bogen 
er rigt illustreret. 

Bibliotekarerne Lene Lund og Brita Hecker præsen-
terer nye, gode romaner og faglitterære titler fra det 
seneste år. 

Fri entré.

28.
november

Torsdag

 16:00

23.
november

Lørdag

 14:00

  Flensborg Bibliotek

  Husum Bibliotek
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BIBLIOTEKARENS 
FAVORITTER
Hver eneste uge udkommer der nye bøger, og det er 
meget let at overse en bog, som interesserer én. Derfor 
holder bibliotekarerne øje med, hvad der udkommer og 
anskaffer dem til biblioteket. 

Hør hvilke bøger, der var Lenes og Britas favoritter det 
seneste år.

Brita fortæller om faglitteratur og Lene om romaner.

Fri entré.

JULETRÆSFEST
Vær med til en af årets store fester på biblioteket, 
når der er dans om juletræet, julesange, saft, kaffe og 
mundgodt fra julekagedåsen.

Julemanden kommer med gaver og drillenissen, Knut, 
laver løjer.

Der er aktiviteter ude i indergården og i udlånet. Så tag 
tøj på, du kan holde varmen i.

Fri entré.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening 
& Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

6.
december

Fredag

 15:00

5.
december

Torsdag

 11:00

5.
december

Torsdag

 16:00

  Flensborg Bibliotek

  Slesvig Bibliotek

  Husum Bibliotek
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LUCIADAG
Duborg-Skolens lyspiger synger, og Foreningen Norden 
serverer svenske Lusseklatter og gløgg.

Kort oplæg om Luciadagen i Sverige.

Fri entré.

Gløgg og Lusseklatter kan købes.
Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden i Sydslesvig.

JULEHYGGE I ANSGARHUSET
Med Dolas ”Jule”-dukketeater & juleklip.

Vi hygger og juler med dukketeater, varm kakao og 
søde sager.

Fri entre.

Alle er velkomne.
Arrangeret i samarbejde med 
Slesvig og Omegns Danske Menighed.

14.
december

Lørdag

 11:00

13.
december

Fredag

 16:00

  Slesvig Bibliotek

  Flensborg Bibliotek
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SVINEDRENGEN
H.C. Andersens eventyr ”Svinedrengen” bliver læst 
og fortalt, og krydret med musikalske indslag fra 
det kendte klassiske repertoire. Børnene vil blive 
aktiveret med sang, tegning og maling før og i løbet 
af forestillingen. Ud over eventyret og musikken vil 
børnene også opleve de to operasangere og deres 
stemmer helt tæt på.

Medvirkende: Stine Elbæk, sopran og fortælling/
oplæsning. Andreas Winther, baryton, Jakob Bahr, 
klaver.

KÆRESTEFOLK
H.C. Andersens gribende historie om toppen og 
bolden og deres kærlighed bliver læst og for-
talt, og krydret med musikalske indslag fra 
det kendte klassiske repertoire. Børnene vil 
blive aktiveret med sang, tegning og ma-
ling før og i løbet af forestillingen. Ud over 
eventyret og musikken vil børnene også 
opleve de to operasangere og deres stem-
mer helt tæt på.

Medvirkende: Stine Elbæk, sopran og fortælling/
oplæsning. Iben Silberg, sopran. Jakob Bahr, klaver.

HYRDINDEN OG 
SKORSTENSFEJEREN
H.C. Andersens eventyr om romancen mellem de to 
porcelænsfigurer ”Hyrdinden og Skorstensfejeren” 
bliver læst og fortalt, og krydret med musikalske 
indslag fra det kendte klassiske repertoire. 

Børnene vil blive aktiveret med sang, tegning og 
maling før og i løbet af forestillingen.

Medvirkende: Stine Elbæk, sopran. Anders Chri-
stensen, tenor. Jakob Bahr, klaver.

For børn 
fra 5 - 9 år 

sammen med deres 
forældre.

Fri entré. Tilmelding 
til biblioteket: 
dcb@dcbib.dk.

28.
september

Lørdag

 11:00

26.
oktober

Lørdag

 11:00

23.
november

Lørdag

 11:00

  Flensborg Bibliotek

  Flensborg Bibliotek

  Flensborg Bibliotek
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ITALIENSK AFTEN - MED 
OPERA OG FÆLLESSPISNING
En sopran, en tenor og en pianist underholder med alt godt 
fra operaens verden og kendte musicalnumre til en itali-
ensk aften på biblioteket. 

De musikalske indslag fordeler sig i tre afdelinger afvekslet 
med italiensk buffet

Medvirkende: Stine Elbæk, sopran, Anders Christensen, 
tenor og Jakob Bahr, klaver.

Stine Elbæk er medstifter af Opera på Grænsen. Hun er 
sangpædagog på Kolding musikskole. Ved siden af sangen 
spiller Stine violin og leder spillemandsorkesteret ”Gjern 
Spillemænd.”

Anders Christensen har gået på det prestigefyldte musik-
konservatorium The Guildhall School Of Music And Drama 
– en uddannelse han senere har fortsat i Århus hos den 
anerkendte sangpædagog Bodil Øland.

Jakob Bahr er uddannet i solistklassen hos prof. Anne Øl-
and på Det Jyske Musikkonservatorium.

Entré: 35 Euro for opera og buffet, drikkevarer kan købes.

Køb billet på biblioteket senest 13. november.

23.
november

Lørdag

 18:00

  Flensborg Bibliotek

 € 35,-

35

Opera på Grænsen blev grundlagt i 2012. Glæden ved klassisk 
sang og dens udøvelse står centralt i foreningens aktiviteter, 
der foregår både nord og syd for den dansk-tyske grænse.



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

Fri entré.

OBS! Begrænset 
deltagerantal 

i Flensborg. 
Tilmelding til 

biblioteket senest 
en uge før.

19.
oktober

Lørdag

 11:00

30.
november

Lørdag

 11:00

14.
december

Lørdag

 11:00

23.
november

Lørdag

 14:00

LÆSEAFTEN FOR BØRN
Er du mellem 9 og 18 år og glad for at læse, så kom og 
vær med til en hyggelig læseaften med sjove udfordrin-
ger og oplevelser.

Hyggelæsningen starter kl. 16:00 og slutter kl. 23:00.

Tag en stak bøger med hjemmefra eller forsyn dig på 
biblioteket. Du bestemmer selv, om du læser en ”rig-
tig” bog, en e-bog fra eReolen eller bruger ørerne til en 
lydbog – bare det er på dansk. Det bliver en aften med 
sjove happenings og læseudfordringer. 

Biblioteket sørger for aftensmad, drikkevarer og frugt/
snacks undervejs.

Tilmelding til Mette: mtk@dcbib.dk.

Fri entré.

15.
oktober

Tirsdag

 16-23

  Flensborg Bibliotek
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LEG MED SCRATCH OG MAKEY MAKEY
To dage med det gratis program Scratch. Vi starter fra 
bunden, så alle kan være med. Vi skal lege med musik, og 
du kommer til at bygge dit eget magiske instrument, som 
både kan være et trommesæt eller et helt orkester. 

Vi skal også lave et spil, hvor du kan fange ting med hæn-
derne, og du kommer til at bygge din egen oversætterma-
skine, som både kan skrive og tale. 

Hvis du ikke har en Scratch-konto i forvejen, skal du tage et 
lille online kursus inden, hvor du får oprettet en konto, får 
lavet dit første projekt, gemt det og fundet det igen. Find 
det her: http://www.scratch-paa-dansk.nu/laer-scratch-
at-kende/

Har du prøvet Scratch før? Så er du også velkommen til 
at være med. Du kan evt. arbejde på dine egne projekter 
undervejs.

Efter workshoppen kan du låne et sæt Makey Makey fra 
biblioteket, hvis du vil lege videre derhjemme.

Praktisk

Inden workshoppen skal du have oprettet en gratis konto 
på www.scratch.mit.edu (Meld dig ind i Scratch).

Tag din egen bærbare computer med eller lån en af biblio-
tekets. Der skal ikke installeres noget. - skriv og hør nær-
mere.

Husk en madpakke.

Underviseren er Kirsten Dam Pedersen, som er bibliote-
kar i København og også tager ud og underviser med hen-
des firma ”Scratch på dansk”. Hun har undervist over 600 
børn og voksne i Scratch og kodning gennem seks år.

For børn i alderen 10-14 år. Fri entré.

Få pladser - tilmelding nødvendig.

Tilmelding til Mette: mtk@dcbib.dk.

11.
oktober

Fredag

 10-14

10.
oktober

Torsdag

 10-14

37
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BAMSEFEST PÅ BIBLIOTEKERNE I HUSUM, SLESVIG & EGERNFØRDE
Tag børn og bamser under armen og kom til Bamsefest!

Den internationale Bamsedag bliver fejret over hele verden 
– også i Sydslesvig, hvor de danske biblioteker holder en 
stor bamsefest for bamser, deres børn og voksne. 

Husum Bibliotek og Slesvig Bibliotek får besøg af Michael 
Back, som giver en sjov, hyggelig og interaktiv koncert, 
hvor børnene kan lege, danse, hoppe og flyve sammen med 
deres medbragte bamser. NB: Husum Bibliotek har åbent 
allerede fra kl. 10.30 den dag.

I Egernførde tryller og fortæller Irmgard sammen med 
Kroko og Villy, og Dolas Dukketeater spiller to små styk-
ker. I ”Drillepinden” er kaninen Ludvig fra billedbøgerne sur, 
fordi hans bamse finder på mange narrestreger. I ”Bamse 

Fnuller er trist” vågner Fnuller op på en dejlig forårsdag og 
er så ked af noget. Han savner et eller andet, men ved ikke 
hvad.

Tilmelding af hensyn til servering senest 20. oktober

I Husum: til imbe@dcbib.dk eller tlf. 04841 82280.

I Slesvig: til slesvig@dcbib.dk eller tlf. 04621 988054.

I Egernførde: til mtk@dcbib.dk eller tlf. 0461 86970.

På alle biblioteker er entréen fri, og der serveres bamseka-
ge og saftevand.

For børn (3-8 år) og deres voksne.

28.
oktober

Mandag
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  Husum Bibliotek  11:00   Slesvig Bibliotek  15:00   Fællesbiblioteket Egernførde  15:00



Vil du gerne dele dine læseoplevelser med andre eller læse noget, du måske ikke plejer 
at læse, så er en læseklub måske noget for dig? Kom og hør nærmere på et kort intro-
møde. Biblioteket giver også starthjælp til nye private læseklubber Vil du høre mere 
om de enkelte læseklubber så kontakt bibliotekar Lene Lund på Flensborg Bibliotek

Bibliotekets læseklub i Flensborg
Bibliotekets læseklub i 
Flensborg læser især romaner 
af nordiske forfattere.

Biografier og erindringer 
Mange elsker at læse gode biografier 
og erindringer. Vita Maj Dam er 
tovholder på den nye læseklub.

Klassikerklubben
Frisk de gamle klassikere op 
eller læs nyere klassikere. Thore 
Brun Jensen leder klubben.

Krimi-klubben
Bibliotekar Helle Post styrer klubben 
gennem mord og uopklarede sager.

Læs lydbøger 
Bibliotekar Malene Leth hører mange 
lydbøger og tager dig med i lydbogens 
univers. At lytte til en bog er en 
anden måde at læse på, og det giver 
også en helt anden læseoplevelse. 

Læs nordisk
Den nordiske læseklub læser bøger 
af nordiske forfattere. Klubben 
mødes tre gange hver sæson.

Læseklub i Slesvig
Læseklubben mødes en gang om 
måneden på Slesvig Bibliotek.

Max. 35
Vil du være med til at starte en ny 
læseklub for unge mellem 24 og 35 år?

Italienske romaner
Læseklub med fokus på italienske 
romaner, som læses på dansk. 
Christine Harttung leder læseklubben.
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Hør 
mere om 

læseklubber på 
et kort intro-møde 
den 2. september 

2019 kl. 18:30 
på Flensborg 

Bibliotek.

!



LEGO FILMEN 2
 TOR 5. september 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 TIR 10. september 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 ONS 18. september 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

Beboerne i Klodsby har fået nye 
problemer. En DUPLO-invasi-
on fra det ydre rum ødelægger 
alt på deres vej, og borgerne i 
Klodsby kan ikke nå at genop-
bygge.

Emmet, Lucy, Batman og deres 
venner tager kampen op for at få 
fred i LEGO-universet. De kom-
mer bl.a. på en rejse til fjerne 
verdener og en speciel galakse, 
hvor alting er som i en musical. 
De får brug for al deres mod. 

Fri entré. Tilmelding i Flensborg til Mette: mtk@dcbib.dk. 
Tilmelding i Slesvig til slevig@dcbib.dk.

KUBO – DEN MODIGE SAMURAI
 MAN 9. september 2019  15:00  Husum 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 den 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 ven-
ter farer og spænding på vejen.

Fra 6 år. Vi serverer en lille filmsnack. Fri entré. Tilmelding 
til Inge Marie: imbe@dcbib.dk senest 9. september 2019.

DEN UTROLIGE HISTORIE OM 
DEN KÆMPESTORE PÆRE
 MAN 16. september 2019  13:00  Husum Bibliotek

Elefanten Sebastian og katten 
Mitcho skal hjælpe beboerne i 
den idylliske Solby med at finde 
deres elskede borgmester, der 
er forsvundet på mystisk vis. En 
dag modtager de en flaskepost, 
som afslører, at han bor på Den 
Mystiske Ø. Rejsen til øen vil 
være for farlig for Sebastian og 
Mitcho. Derfor planter de et frø, 
der snart vokser sig til en kæm-
pestor pære, og så er eventyret 
i gang.

Vi serverer en lille filmsnack. Tilmelding til: Inge Marie 
imbe@dcbib.dk senest 9. september. Fra 5 år.

PONYO PÅ KLIPPEN VED HAVET
 TIR 8. oktober 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 TOR 10. oktober 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 ONS 23. oktober 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

En dreng bliver ven med en un-
derlig guldfisk. Drengen kalder 
guldfisken for Ponyo. Guldfisken 
vil så gerne leve sammen med 
drengen blandt menneskene. 
Men havets store kræfter er på 
spil og de gør alt for at holde Po-
nyo i havet.

Fri entré. Tilmelding i Flensborg 
til Mette: mtk@dcbib.dk. Tilmel-
ding i Slesvig til slesvig@dcbib.dk.
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HALVDAN VIKING
 TIR 5. november 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 TOR 7. november 2019  15:00  Flensborg Bibliotek

 ONS 20. november 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

Vikingebyerne Øst og Vest lig-
ger på hver sin side af floden. Da 
drengen Halvdan og prinsessen 
Meia mødes, opstår der et ven-
skab trods forskelligheder. Kan 
de mon skabe fred mellem by-
erne?

Svensk familiefilm fra 7 år.

Fri entré. Tilmelding i Slesvig til 
slesvig@dcbib.dk.

Tilmelding i Flensborg til Mette: 
mtk@dcbib.dk.

MUMITROLDENES VINTER 
- BLIVER DET JUL I ÅR?
 LØR 7. december 2019  11:00  Flensborg Bibliotek

 LØR 14. december 2019  10:30  Husum Bibliotek

Vintermørket sænker sig atter 
over Mumidalen. Mumitroldene 
gør sig klar til deres årlige dva-
le, men Mumi er nysgerrig efter 
at opleve Mumidalen om vinte-
ren, så han vælger for en gangs 
skyld at blive oppe. Mest spændt 
er han på at møde den mystiske 
gæst Julen, som han har hørt så 
meget om.

Fra 5 år.

Der bliver serveret lidt lækkert under filmen.

Tilmelding i Flensborg til Mette: mtk@dcbib.dk senest 6. 
december. Tilmelding i Husum til Inge Marie imbe@dcbib.dk 
senest 13. december.

JUL I BAKKEKØBING
 ONS 11. december 2019  14:30  Slesvig Bibliotek

Julen er i fare. Bakkekøbing lig-
ger i de norske fjelde, og der er 
ingen sne. Men heldigvis er op-
finderen Reodor, fuglen Søren 
og pindsvinet Ludvig parat til at 
hjælpe. Reodor arbejder på en 
snekanon. Men naturen vil være 
med til at bestemme, og pludse-
lig er der rigtig meget sne i Bak-
kekøbing.

Børn fra 5 år og voksne kan glæ-
de sig til en morsom julefilm. Fri 
entré. Tilmelding til Slesvig bibli-
otek: slesvig@dcbib.dk.
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OBS! Tilmelding påkrævet på grund af begrænsede antal 
pladser. Se mere under omtalerne af de enkelte film.



Få besøg af en bogbus fyldt med inspiration, 
information, underholdning og oplevelser.
 ”Lån en bogbus” er til dig, der har et arrangement, som kan 
krydres med en bogbus - for eksempel til sommerfesten 
eller til årsmødet. Book en bogbus er også til dig, der vil 
introducere børnehaven, din skole eller din virksomhed for 
bibliotekets tilbud, eller måske til dig, der har en læseklub 
eller et danskhold, som trænger til lidt ny inspiration.

 

Tilpasset dine behov
”Lån en bogbus” kører ud i hele Sydslesvig, og vi pakker 
bussen, så den passer til netop din aktivitet. Vi har folk om 
bord, der kan introducere jer til de nyeste krimier, fortælle 
om nyt i ”Den Slesvigske Samling”, læse højt fra de bedste 
bøger og meget mere.

 Kontakt os på 0461 86 97 150 eller e-mail: bus@dcbib.dk. 
- så ser vi på mulighederne og tager en snak om, hvordan 
bogbussen kan passe ind hos jer.



Biblioteket 
i lommeformat

BIBLIOTEKET



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


