FORORD
Midt i en mørk januar måned og midt i den kedelige Coronatid sender biblioteket nu et nyt arrangementskatalog på
gaden med håbet om et forår fyldt med glæde, samvær og
oplevelser.

Og rammerne skal også være trygge. Vi kan forvente, at
Corona i nogen tid fortsat vil sætte sit præg, også på bibliotekerne. Det er vigtigt, at brugerne oplever at hygiejneregler og sikkerhedsforanstaltninger fungerer, og at man trygt
kan komme på sit biblioteket - enten for at læse aviser, blade og magasiner eller for at deltage i nogen af de mange
foredrag. Og hvis reglerne tillader, at vi kun må være 10, 20
eller 40 - ja så er det sådan, det er. Vigtigst er, at vi kan opretholde et kvalificeret og alsidigt bibliotekstilbud til glæde
for vores brugere.

Med kataloget følger håbet om, at de f leste arrangementer
kan gennemføres. Vi ved, at vores brugere altid glæder sig
til at få et nyt katalog i hænderne og til at sætte krydser i
kalenderen. Mange aftaler at følges ad med en ven/veninde
til foredrag, udstillinger, film - det er nemlig godt at dele
oplevelser med andre.

Vær opmærksom på at tilmelding eller køb af billetter på
forhånd er nødvendigt på grund af et begrænset antal pladser. Vores hjemmeside www.dcbib.dk bliver løbende opdateret - og ring bare til biblioteket, hvis du har spørgsmål.

Som altid er vi stolte og glade over at kunne tilbyde et f lot
arrangementskatalog. Markeringen af jubilæumsåret 2020
lader vi fortsætte ind 2021 og glæder os derudover til at
byde vores gæster velkommen til at møde en række spændende personligheder. Et af bibliotekets største opgaver er
at sørge for godt og aktuelt ”indhold” i gode rammer.

Vi håber på et godt forår med mulighed for mange gode
oplevelser på biblioteket, enten alene eller i fællesskab med
andre - og ønsker god fornøjelse.
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INDHOLDSFORTEGNELSE

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
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DET SKER I SLESVIG
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DET SKER I EGERNFØRDE

Tilmelding
eller køb
af billet er
nødvendigt til alle
arrangementer i
denne sæson.
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Tilskud
Tilskud til gennemførelse af arrangementerne er givet af blandt andet Folketingets
Sydslesvigudvalg, Sydslesvigsk Oplysningsforbund, Byen Flensborg og Landsregeringen i Kiel.

DANSKHED UNDER PRES

Onsdag

20.

De dansksindede i de mellemslesvigske landkommuner
kom under et voldsomt pres både før, under og efter
grænseafstemningen i 1920. Før havde deres nationale
sindelag i stort omfang været en privatsag, men nu havnede de i et brændpunkt for både dansk og tysk nationalisme. Hvordan de hver for sig valgte at praktisere
deres danskhed under disse skærpede forhold er temaet
for bogen Danskhed under pres – dansksindede sydslesvigere
1919-1933 af Merete Bo Thomsen.

januar

16:00

Ved Merete Bo Thomsen, historiker, ph.d. og tidligere
medarbejder i Forskningsafdelingen og Arkivet.
Fri entré. Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.
Forsalg på biblioteket.
Flensborg Bibliotek

HYGGETIME PÅ HUSUM
BIBLIOTEK - NU PÅ LØRDAGE
For dig, der gerne vil øve det danske sprog. En hyggestund på biblioteket med f.eks. højtlæsning for unge
og voksne eller et oplæg om et spændende emne.
Det er ikke undervisning. Det handler kort og godt om
hyggelig samtale og samvær på let dansk. Det er dog en
forudsætning, at du kan forstå dansk og måske tale en
lille smule.
Temaerne annonceres løbende.
Fri entré.
Tilmelding til Husum Bibliotek: husum@dcbib.dk

Lørdag

Lørdag

Lørdag

januar

februar

marts

 10:30

 10:30

30.

Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med SFF Husum og omegn.
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27.

27.

 10:30

Mandag

25.

januar

 19:00
Flensborg Bibliotek

Torsdag

11.
marts

 16:30
Slesvig Bibliotek

 € 7,-

UNDER SAMME MÅNE - FORFATTEREN KARSTEN SKOV
Den 26. januar 1945 f lygter Erika og hendes familie i al hast
fra hjemmet nær Königsberg. De kæmper sig mod vest, væk
fra de sovjetrussiske tropper.

Mere end 70 år efter krigen møder forfatteren Carl og Erika.
De fortæller deres historie, som Karsten Skov bruger som
grundlag for sin nye roman Under samme måne.

En måned senere er familien splittet, og Erika og hendes
mor ankommer beskidte, sultne og trætte til Danmark. De
bliver indkvarteret hos medlemmer af det tyske mindretal
i Sønderborg. Her møder Erika den unge dansker Carl. Han
er medlem af det tyske mindretal, hvor man har en forventning om, at mindretallets unge melder sig som frivillige til
Waffen-SS og kampene på østfronten. Men Carl har ikke
lyst til at melde sig.

Forfatteren Karsten Skov fortæller om sit forfatterskab, der
oftest tager udgangspunkt i den dansk/tyske fortælling. Han
vil kort komme ind på sine romaner Knacker og Enkeland, der
begge foregår under 1. Verdenskrig, for derefter at fortælle om baggrunden for og tilblivelsen af f lygtningeromanen
Under samme måne.
Køb billet på forhånd.
Begrænset antal deltagere.
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BIBLIOTEKET ANBEFALER
& SLESVIG I FOKUS

Onsdag

27.

januar

Bibliotekarerne holder skarpt øje med alle nye udgivelser og finder frem til spændende romaner og biografier,
som bibliotekar Lene Lund præsenterer et udpluk af på
30 minutter.

 16:00

Slesvig i fokus
Den Slesvigske Samling rummer den største samling af
litteratur fra området mellem Kongeåen og Ejderen. Der
er både faglitteratur og skønlitteratur – på dansk, frisisk, tysk sønderjysk og plattysk.
Historiker Klaus Tolstrup Petersen præsenterer et udvalg af interessante og aktuelle bøger om Slesvig/Sønderjylland.
Fri entré. Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Flensborg Bibliotek

Begrænset antal deltagere.

SLESVIG I FOKUS

Torsdag

28.

Den Slesvigske Samling rummer den største samling af
litteratur om 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 interessante og aktuelle bøger om Slesvig/Sønderjylland.

januar

11:00
Husum Bibliotek

Herefter fortæller Mogens Rostgaard Nissen om Merete
Bo Thomsens bog: Sydslesvig - en dansk fortælling Sydslesvigsk Forening 1920-2020, som er udgivet i forbindelse
med foreningens 100-års fødselsdag. Fokus er rettet
mod medlemmerne, og den indeholder 12 kapitler, som
dækker hver sit årti med hvert sit tematiske fokus.

Mandag

1.

Fri entré. Begrænset antal deltagere.

februar

Tilmelding til Husum Bibliotek: husum@dcbib.dk senest onsdag 27. januar.

16:30
Slesvig Bibliotek
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Tilmelding til Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk senest
lørdag 30. januar.

Onsdag

10.

februar

 19:00
 € 7,-

Flensborg Bibliotek

IBEN MONDRUP OG GRØNLAND
Iben Mondrup fik sidste år sit store folkelige gennembrud
med romanen Tabita, som handler om to grønlandske børn,
der bliver adopteret og sammen med adoptivforældrene
kommer til Danmark.

Mondrup debuterede i 2009 og slog igennem med romanen
Godhavn, som fik DR Romanprisen i 2015. I den selvstændige fortsættelse Karensminde fra 2016 møder vi familien
fra Grønland 20 år senere, da de fem familiemedlemmer
er f lyttet til Danmark. Romanen vandt Blixenprisen 2017
for årets skønlitterære udgivelse. Vi er brødre er den tredje
og sidste roman om familien fra Godhavn, hvori historien
om far Jens’ barndom i efterkrigstidens Frederikshavn fortælles.

Iben Mondrup er født i København, men f lyttede som treårig med sin familie til Grønland, hvor hun boede i blandt
andet Godhavn/Qeqertarsuaq, indtil hun som attenårig rejste til Danmark for at gå på Kunstakademiet.
Iben Mondrup fortæller, hvordan hun blev forfatter og om
sin opvækst i Grønland. De to ting er tæt forbundne. Hun
viser billeder fra sin barndom i Godhavn og kommer med
betragtninger om samfundsforhold i Grønland, og i forbindelse Tabita også om familieforhold dengang og nu.

Køb billet på forhånd. Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med Jaruplund Højskole, Den
slesvigske Kvindeforening, Foreningen Norden i Sydslesvig
& NISS | Nordisk Info Sønderjylland / Sydslesvig.
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Kunsthistoriker Grethe Bay præsenterer i tre billedforedrag

TRE KUNSTNERE I EN BRYDNINGSTID

Max Liebermann

Edvard Munch

Emil Nolde

Foredragsrækkerne udbydes i samarbejde med Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig til € 21,- pr.
række. Tilmelding til Anna-Louise Holste: telefon 0045 23 70 90 55 eller mail: alholste@gmail.com
OBS! Alle tilmeldte fra efteråret bedes tilmelde sig på ny. Tidligere tilmeldte har fortrinsret.
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RÆKKE 1: 27.10.2020*
RÆKKE 2: 16.02.2021

RÆKKE 1: 23.02.2021
RÆKKE 2: 02.03.2021

RÆKKE 1: 09.03.2021
RÆKKE 2: 16.03.2021

Max Liebermann

Edvard Munch

Emil Nolde

Max Liebermann (1847-1935) er en af
Tysklands store impressionistiske malere. Men han begyndte som realistisk
maler med skildringer i mørke farvetoner af det jævne folk. I 1890’erne
blev det friluftsmaleriet, der optog
ham, og han udviklede en impressionistisk stil med en mere skitseagtig
malemåde og med fokus på skildringen af lyset. Kunstnerisk repræsenterede han en international retning og
fik bl.a. som en af initiativtagerne til
oprettelsen af Berliner Sezession i 1898
stor betydning for kunstdebatten i
Tyskland.
Ved Hitlers magtovertagelse var Liebermann, der var jøde, ærespræsident
for Preußische Akademie der Künste og
æresborger i Berlin. I maj 1933 nedlagde han alle sine officielle embeder.

Præsentation af mennesket og maleren Edvard Munch (1863-1944). Livet
igennem malede han på baggrund af
personlige oplevelser, som i billederne udmøntes til udtryk for alment
menneskelige grundvilkår. Hans malemåde er kraftfuld med et farvevalg,
der både er symbolsk, men også ekspressivt med stærke kontraster. Han
er et vigtigt grundlag for ekspressionismens udvikling i mange lande.
Dette gjaldt især i Tyskland, hvor
Munch opholdt sig i længere perioder
i 1890’erne. Ikke mindst den tyske
malergruppe Die Brücke og Emil Nolde
betragtede Munch som en banebrydende inspirator.

I Emil Noldes (1867-1956) billeder møder vi en mangfoldig motivverden.
Han maler religiøse billeder men også
Berlins natteliv, han maler landskaber, havbilleder og blomsterbilleder,
men også fantasiens sære væsener
lever på hans lærreder. Strålende
farver, stærke kontraster og grove
penselstrøg karakteriserer hans ekspressive malemåde. Det var den, der
i 1937 bragte Nolde i konf likt med
nationalsocialismens kunstprogram,
og det var den, der i 1941 medførte,
at han fik udstillings- og salgsforbud,
samt at han blev udelukket fra Reichskunstkammer, og derved mistede sin
adkomst til de i forvejen sparsomme
malematerialer.
Ved afstemningen i 1920 undlod han
at stemme, men blev ved grænsedragningen dansk statsborger.

* Er blevet afholdt i efteråret 2020 og afholdes ikke igen.

Ovenstående tirsdage

10:00–11:45 i Blå Sal på Flensborg Bibliotek
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Aarhus Universitet præsenterer

Offentlige foredrag i Naturvidenskab
Foredragene livestreames fra Søauditorierne i Universitetsparken

Flensborg Bibliotek

Tirsdag

9.

Flensborg Bibliotek

Tirsdag

9.

februar

marts

 18:55

 18:55

YNGRE MED ÅRENE
Forskning viser, at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, er med til, i et vist omfang, at bestemme om du
vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du kan
forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.
Ved professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet, overlæge på Rigshospitalet og leder af CFAS.
Tilmelding til dcb@dcbib.dk. Begrænset antal deltagere.

BIG BANG OG DET
USYNLIGE UNIVERS
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi
ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og
livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning
i kosmologi sløret for, hvad det usynlige univers egentlig
består af ?
Ved professor i astronomi, Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Tilmelding til dcb@dcbib.dk. Begrænset antal deltagere.

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 Faculty of Natural Sciences ved Aarhus Universitet og Carlsbergfondet.

10 ipsum
Lorem

Find Offentlige foredrag på

www.ofn.au.dk

Del dine oplevelser #ForedragLive

FRI ENTRÉ

Flensborg Bibliotek

Flensborg Bibliotek

Tirsdag

Tirsdag

16.

13.

 18:55

 18:55

marts

april

PANDEMIER I DE SIDSTE 200 ÅR

MAGTFULDE MIKROBER
DER GAVNER DIG

Hvad kan vi lære af de seneste 200 års pandemier? F.eks. inf luenzapandemierne, som har hjemsøgt os i mere end 130
år, og de store udbrud af kolera, polio, mæslinger, kighoste
og ebola, der har mange træk tilfælles med egentlige pandemier. Og hvad kan vi lære af de nye matematiske modeller,
som skal forsøge at forudsige, hvordan fremtidige epidemier udvikler sig? Hvordan ender covid-19-pandemien?

Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe
og virus, som lever i og på hver enkelt af os livet igennem. De
styrker vores modstandskraft mod farlige mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og
stofskifte positivt.
Ved professor i genomforskning, Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.

Ved professor i folkesundhed, Lone Simonsen, Institut for
Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.

Tilmelding til dcb@dcbib.dk. Begrænset antal deltagere.

Tilmelding til dcb@dcbib.dk. Begrænset antal deltagere.
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SKURKE I LITTERATUR
OG FILM

Torsdag

11.

februar

Opskriften på en vaskeægte skurk er simpel. Man blander et styk ond hensigt med morderisk kompetence,
lader den umoralske slyngel skabe kaos omkring sig eller endnu bedre: nådesløst slå uskyldige ihjel. Tilsæt en
vanvittig skraldlatter, og så kan selv små børn udpege
the bad guy.

19:00
€ 5,-

Fiktionens skurke er designet til at vække afsky, og alligevel drager de os mod den mørke side. Her venter Jens
Kjeldgaard-Christiansen, udspekuleret antihelt ved Aarhus Universitet, på endelig at møde os. Hans yndlingsskurk er selvfølgelig også Darth Vader.
Jens Kjeldgaard-Christiansen, ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Engelsk, Aarhus Universitet, har skrevet bogen
Skurke, som er udgivet i serien Tænkepause.
Køb billet på forhånd. Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

Arrangeret i samarbejde med Jaruplund Højskole
& Sydslesvigs Folkeuniversitet.

NATIONALT SELVFORSVAR

Torsdag

Tanker om Danmarks fremtid

18.

I 2020 udkom en debatbog, som samtidig er en biografi
om Martin Henriksen, medlem af Sydslesvigudvalget.
Bogen handler om Martin Henriksens liv og oplevelser
i politik. Den er samtidig et bidrag til debat om Dansk
Folkepartis og det borgerlige Danmarks fremtid.

februar

 19:00

I samarbejde med partifællen Chris Bjerknæs fortælles
både gode begivenheder i politik, men også dårlige sider med f.eks. politibeskyttelse og trusler. Bogen er også
en del af diskussionen om, hvordan DF kan styrkes og
samtidig præge det borgerlige Danmark i endnu højere
grad. Desuden handler den om familiepolitik, retspolitik, skattepolitik, socialpolitik m.m. Der er tale om et
partsindlæg i samfundsdebatten.
Martin Henriksen præsenterer bogen, og dernæst er der
debat om situationen/udfordringerne i Danmark.
Fri entré. Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek
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DANSKE TURISTER I
VESTTYSKLAND 1949-1970

Tirsdag

23.

februar

Foredrag ved post.doc. ved Syddansk Universitet Julie
Andersen-Mølgaard. Da Anden Verdenskrig sluttede i
1945 var det igen muligt for danskere at rejse sydpå. En
rejse til Frankrig eller Schweiz var for mange for dyr, så
for langt de f leste gik turen til Vesttyskland. Men Vesttyskland var mere end et ferieland. Det bar også på en
tung arv efter Anden Verdenskrig, og landet blev epicentret for Den Kolde Krig. Julie Andersen-Mølgaards undersøgelse af danske turister i Vesttyskland viser blandt
andet en hidtil underbelyst orientering mod Tyskland
blandt danskere i efterkrigstiden. Rejser var med til at
sætte livet i Danmark og den internationale politiske
udvikling i perspektiv. Det var første bølge af dansk
masseturisme og en rejse i udforskning og forståelse af
arv, kultur og identitet.

 16:00
 € 6,-

Køb billet på forhånd. Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet
& Historisk Samfund for Sønderjylland

BIBLIOTEKET ANBEFALER

Onsdag

Bibliotekarerne holder skarpt øje med alle nye udgivelser og udvælger spændende romaner og biografier, som
bibliotekar Lene Lund præsenterer et udpluk af på 30
minutter.

februar

24.

 16:00

Bibliotekar Malene Leth fortæller om nogle af sine favoritter. Malene hører oftest romaner, gerne historiske
eller spændingsromaner, og en gang imellem sniger en
krimi sig ind.
Vi fortæller kort om læseklubber; blandt andet om en
ny, hvor man hører bøger.
Fri entré. Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek
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DIPLOMAT I GRÆNSELANDET

Torsdag

25.

I 2020 udkom Henrik Becker-Christensens erindringer
om tiden som dansk generalkonsul i Flensborg fra 19982017. Erindringerne er en brik til grænselandets nyeste
historie. Det gælder ikke mindst omtalen af den nære
kontakt med det danske mindretal, den politiske udvikling, de dansk-tyske relationer og den bilaterale forbindelse mellem Danmark og delstaten Slesvig-Holsten.

februar

 19:00

Bestræbelserne på at virke til gavn for det nationale klima
og den dansk-tyske mindretalsordning er et gennemgående tema. I bogen omtales blandt andet kontakten med
friserne og det tyske mindretal, flygtningesituationen
i 2015, grænsekontrollen, infrastrukturen i delstaten,
Femernforbindelsen samt det diplomatiske håndværk,
samarbejdspartnere og afgangen fra Flensborg, der blev
mere usædvanlig, end man er vant til i udenrigstjenesten.
Fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen præsenterer sine erindringer, dernæst interview ved journalist
Poul-Erik Thomsen. Fri entré. Tilmelding til biblioteket:
dcb@dcbib.dk. Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

1 ÅR MED CORONA

Torsdag

11.

Den 11. marts 2020 var en mærkedag i Danmark med
statsministerens berømte pressemøde, hvor Danmark
blev lukket ned - stort set.

marts

 19:00

Nu er der tid til evaluering af den demokratiske proces,
sundhed vs. sociale og økonomiske behov, mediernes
rolle, befolkningens adfærd, og hvad vi i det hele taget
kan lære af Corona-krisen. Aftenen starter med en paneldebat.
Mød op og vær med i debatten.
Fri entré.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek
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EREOLEN

Tirsdag

16.

Få hjælp til at komme i gang med eReolens lydbøger,
e-bøger og podcasts.

marts

Ved bibliotekar Michael Juul Olsen.

16:00

Fri entré.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

MEN
D AF
ER

BIBLIOTEKET ANBEFALER

Onsdag

17.

Bibliotekarerne holder skarpt øje med alle nye udgivelser og finder frem til spændende romaner og biografier,
som bibliotekar Lene Lund præsenterer et udpluk af.

marts

 16:00

Dagens gæsteanmelder er bibliotekar Rita Jacobsen,
som fortæller om nogle af de bøger, der har givet hende
en særlig oplevelse. Hun synes særlig godt om familieskildringer og historiske romaner, men læser også gerne
psykologiske romaner.
Fri entré.

Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

F E-BØGER OG
RA BIBLIOTEKERNE

Flensborg Bibliotek
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EN FÆNGSLENDE LØRDAG
FOR ALLE KRIMIFANS

Lørdag

20.
marts

Normalt møder man forfattere på fem scener samt boghandlere, forlag og krimilæsere på Krimimessen i det
tidligere Statsfængsel i Horsens.

 10-14
 15-19

I år bliver det for første gang muligt at livestreame direkte fra Fængslet i Horsens. Det vil foregå i to blokke.
Programmet offentliggøres på dcbib.dk fra midten af
januar.
Fri entré. Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Blok 1: Kl. 10-14
Blok2: Kl. 15-19
Skriv, om du vil deltage i blok 1, blok 2 eller begge.

Flensborg Bibliotek

BRUGERMØDE

Tirsdag

23.

Biblioteket inviterer alle brugere af biblioteket til et
møde ved Trappen i udlånet.

marts

Formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen, byder
velkommen. Dernæst orienterer Gertrud Termansen,
som er brugernes repræsentant i bestyrelsen. Bibliotekets ledelse fortæller om aktuelle emner, udviklingsprojekter og følger op på sidste brugermøde blandt andet
omkring forvaltningschefernes strukturanalyse for
mindretallet i Sydslesvig.

 17:00

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
”Eventyrlig koncertrejse på cykel i Bachs fodspor”.
Tilmelding til Brugermødet: dcb@dcbib.dk
Husk at købe billet til aftenens foredrag.

Flensborg Bibliotek
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EVENTYRLIG KONCERTREJSE
PÅ CYKEL I BACHS FODSPOR

Tirsdag

23.
marts

Mød cellist og cyklist Ida Riegels til et foredrag med musik. På programmet er Bachs musik for solo cello og en
håndfuld kompositioner af Ida Riegels, som er skrevet
med inspiration fra oplevelser på hendes mange koncertrejser. Ida er uddannet fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og har de seneste år turneret i
f lere dele af verden.

 19:00
 € 7,-

I februar 2020 vandt hun DR P2 prisen ”Årets Ildsjæl”
for at gøre cellomusik tilgængelig for f lere mennesker
på en miljøvenlig måde. Ida spiller på en cello, hun selv
har bygget fra grunden af. Den er specielt designet til at
fremme de dybe overtoner.
Der er billeder, video og musik til fortællingen samt en enkelt overraskelse på programmet. Køb billet på forhånd.
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

Arrangeret i samarbejde med Den slesvigske Kvindeforening,
DSH - Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig & SdU.

KAREN FASTRUP:
HUNGERHJERTE

Onsdag

24.
marts

Karen Fastrup udgav i 2018 den selvbiografiske roman
Hungerhjerte, der beskriver hendes pludselige psykiske
sygdom med indlæggelser, diagnosen borderline samt
kampen ud af sygdommen vha. terapi og ref leksion.
Hungerhjerte er også en roman om barnet Karen, der vokser op i en kompliceret højskolefamilie, som er tynget
af storebrorens død som otte-årig. Om hvordan en sådan
barndom sætter spor af angst, usikkerhed, identitetsløshed, længsel, viljekraft, sensibilitet og hunger i det
voksne menneske.

 19:00
 € 7,-

Interview ved Markus Floris Christensen; cand.mag.,
videnskabelig medarbejder og ph.d.-studerende ved
Europa-Universität Flensburg med et projekt om angst
i nordisk litteratur.
Køb billet på forhånd. Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med Den slesvigske Kvindeforening
& Europa-Universität Flensburg.

Flensborg Bibliotek
17

16

16:00 eReolen

Flensborg Bibliotek

15

16

TI

18:55 Livestreaming:
Pandemier i de sidste 200 år

Flensborg Bibliotek

11

17

ON

16:00 Biblioteket anbefaler

Flensborg Bibliotek

15

20

LØ

fængslende lørdag
10:00 En
for alle krimifans

Flensborg Bibliotek

16

28

20

LØ

10:00 Færøske Ansigter

Flensborg Bibliotek

29

4

23

TI

17:00 Brugermøde

Flensborg Bibliotek

16

Flensborg Bibliotek

17

e

TI

Si
d

St
ed

Ti
te
l

Ug
ed
ag
Kl
ok
ke
n

Da
to

 DET SKER I FLENSBORG

JANUAR
02

ON

1920 - Børn og Flensborg Bibliotek
10:00 DILEMMAKIDS
unge i grænsekampen

20

ON

16:00 Danskhed under pres

21

TO

20:00 Udstillingsåbning:
På hærvejen - fra Viborg ...

Flensborg Bibliotek

28

23

TI

koncertrejse
19:00 Eventyrlig
på cykel i Bachs fodspor

25

MA

10:00 Det talende barn

Flensborg Bibliotek

34

24

ON

19:00 Karen Fastrup: Hungerhjerte

Flensborg Bibliotek

17

25

MA

Flensborg Bibliotek

5

27

LØ

11:00 Hør og føl: Filmatiserede bøger Flensborg Bibliotek

35

27

ON

samme måne 19:00 Under
forfatteren Karsten Skov
anbefaler /
16:00 Biblioteket
Slesvig i fokus

Flensborg Bibliotek

6

30

LØ

11:00 Hør og føl: Robotter

Flensborg Bibliotek

35

13

TI

14

ON

Flensborg Bibliotek

APRIL

09

TI

18:55 Livestreaming:
Yngre med årene

Flensborg Bibliotek

10

16

FR

10

ON

19:00 Iben Mondrup og Grønland

Flensborg Bibliotek

7

17

LØ

Magtfulde
18:55 Livestreaming:
mikrober der gavner dig
cykel fra Esbjerg til
19:00 På
Gibraltar
med Scratch - kodning for
10:00 Leg
begyndere og øvede
med Scratch - kodning for
10:00 Leg
begyndere og øvede

Flensborg Bibliotek

31

11

TO

19:00 Skurke i litteratur og film

Flensborg Bibliotek

12

19

MA

19:00 Emil Nolde – og hans værker Flensborg Bibliotek

21

12

FR

15:00 Fastelavn med trylleri

Flensborg Bibliotek

30

21

ON

Flensborg Bibliotek

22

13

LØ

11:00 Dolas dukketeater

Flensborg Bibliotek

33

21

ON

anbefaler:
16:00 Biblioteket
Forelsket i Flensborg
Jacobsen: Arkitekten,
19:00 Arne
designeren og kunstneren

Flensborg Bibliotek

23

16

TI

8

24

LØ

11:00 Hør og føl: Kærlighed

Flensborg Bibliotek

35

18

TO

kunstnere i en
10:00 Tre
brydningstid: Max Liebermann Flensborg Bibliotek
selvforsvar
19:00 Nationalt
- tanker om Danmarks fremtid Flensborg Bibliotek

12

26

MA

10:00 Det talende barn

Flensborg Bibliotek

34

22

MA

10:00 Det stærke barn

Flensborg Bibliotek

34

28

ON

16:00 Temadag: Færøerne

Flensborg Bibliotek

24

23

TI

Flensborg Bibliotek

8

23

TI

kunstnere i en
10:00 Tre
brydningstid: Edvard Munch
turister i
16:00 Danske
Vesttyskland 1949-1970

Flensborg Bibliotek

13

08

LØ

09:30 Tur til Trapholt

Flensborg Bibliotek

23

24

ON

16:00 Biblioteket anbefaler

Flensborg Bibliotek

13

08

LØ

11:00 Dolas dukketeater

Flensborg Bibliotek

33

25

TO

19:00 Diplomat i grænselandet

Flensborg Bibliotek

14

11

TI

19:00 Bæredygtig kost

Flensborg Bibliotek

24

20

TO

19:30 Udstillingsåbning:
Grænsen er nået

Flensborg Bibliotek

29

26

ON

16:00 Biblioteket anbefaler

Flensborg Bibliotek

25

Flensborg Bibliotek

35

Flensborg Bibliotek

34

Flensborg Bibliotek

26

Flensborg Bibliotek

32

Flensborg Bibliotek

25

FEBRUAR

27

LØ

11:00 Hør og føl: Hekse

02

TI

09

TI

09

TI

kunstnere i en
10:00 Tre
brydningstid: Edvard Munch
kunstnere i en
10:00 Tre
brydningstid: Emil Nolde
Big Bang
18:55 Livestreaming:
og det usynlige univers

Flensborg Bibliotek

35

MARTS

11

Flensborg Bibliotek

21

Flensborg Bibliotek

31

MAJ

Flensborg Bibliotek

8

29

LØ

og føl:
11:00 Hør
Mis med de blå øjne

Flensborg Bibliotek

8

31

MA

10:00 Det stærke barn

Flensborg Bibliotek

10

Minorities and Selfdetermination ...
Valde-fest:
15:00 Vilde
Mis med de blå øjne
midsommar i
16:00 Svensk
Sydslesvig

JUNI

11

TO

19:00 1 år med Corona

Flensborg Bibliotek

14

03

TO

13

LØ

11:00 Dolas dukketeater

Flensborg Bibliotek

33

11

FR

TI

kunstnere i en
10:00 Tre
brydningstid: Emil Nolde

Flensborg Bibliotek

8

25

FR

16

Flensborg Bibliotek

26

LØ

og føl:
11:00 Hør
Svensk midsommar

Flensborg Bibliotek

35

 DET SKER I SLESVIG
FEBRUAR
01

MA

i fokus & Sydslesvig:
16:30 Slesvig
en dansk fortælling

11

TO

27

12

Slesvig Bibliotek

6

samme måne 16:30 Under
forfatteren Karsten Skov

Slesvig Bibliotek

5

LØ

11:00 Dolas dukketeater

Slesvig Bibliotek

33

MA

gang vi drog afsted - en
19:00 Den
vandretur gennem ...

Slesvig Bibliotek

20

MARTS

APRIL

 DET SKER I HUSUM
JANUAR
28

TO

i fokus & Sydslesvig:
11:00 Slesvig
en dansk fortælling

Husum Bibliotek

6

30

LØ

10:30 Hyggetime i Husum

Husum Bibliotek

4

05

FR

16:00 Læseaften på Husum Bibliotek Husum Bibliotek

30

27

LØ

10:30 Hyggetime i Husum

FEBRUAR
Husum Bibliotek

4

Husum Bibliotek

4

Husum Bibliotek

32

MARTS
27

LØ

10:30 Hyggetime i Husum

APRIL
19

MA
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KALENDER | Forår 2021

Tankevækkende
PRØV DET!
SCAN EN
QR-KODE

Tænd
læselysten

Lidenskabelig

Få inspiration til din næste læseoplevelse
på Læsekompas.dk

DEN GANG VI DROG AFSTED

Mandag

En vandretur gennem grænselandet

12.
april

Dagens vandretur begynder i det sydvestlige hjørne ved
Vadehavet, dér, hvor Danmark og Tyskland mødes. Turen går gennem grænselandet til Padborg og videre ad
Gendarmstien, der er kendt som én af Danmarks smukkeste vandreruter.

 19:00
 € 5,-

Billedforedrag ved Mette og Poul Nørup. Hvis muligt
også sang.
Mette Nørup, tidligere organist, og Poul Nørup, tidligere
lærer, holder af at vandre og cykle: ”Her er det muligt at
bevæge sig gennem landskabet og opleve det stilfærdige
skift mellem dialekt, sprog, kultur, religion og historie.
Stille og roligt ændrer landskabet sig. Der er tid nok, så
man får sjælen med. Denne rejseform er fantastisk og
oplevelsen meget intens”.
Køb billet på Slesvig Bibliotek på forhånd.
Begrænset antal deltagere.

Slesvig Bibliotek
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PÅ CYKELIFRA
SLESVIG
FOKUS
ESBJERG
OG
TIL GIBRALTAR
NYT FRA DANMARK

Onsdag

14.
april

CykelturenKlaus
Historiker
begynder
Tolstrup
i Esbjerg
Petersen,
og går præsenterer
gennem Tyskland,
et udvalg af gode
Holland,
Belgien,
og aktuelle
Frankrig,
bøger
Spanien
om Slesvig/Sønderjylland.
og Marokko. Herfra
videre til Gibraltar og op langs Costa del Sol til Malaga.
Bibliotekschef Jens M. Henriksen, fortæller blandt anDen 4.600 km lange rejse er rig på unikke oplevelser,
det om den politiske situation i Danmark.
blandt andet den franske Atlanterhavskyst, en 350 km
lang
cykeltur på en spansk motorvej og det meget eksFri entré.
treme Extremadura i det centrale Spanien.

 19:00
 € 5,-

Billedforedrag ved Mette og Poul Nørup.
Køb billet på forhånd.
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

EMIL NOLDE - OG HANS VÆRKER

Mandag

19.

Emil Nolde er forbundet med den tyske ekspressionisme; tysk avantgardekunst, der også gav ham modstand.
Han var på alle måder aktiv på den tyske kunstscene indtil 1933, hvor nationalsocialisterne fik magten og satte
en stopper for den moderne kunst. Hans værker blev sat
på de berygtede udstillinger Entartete Kunst, og de blev
fjernet fra museerne. Hvordan brugte styret kunsten,
og hvordan reagerede kunstmarkedet i Det Tredje Rige?
Kunne parterne stadig handle og samle?

april

 19:00
 € 5,-

Efter 2. Verdenskrig kæmpede Emil Nolde for sit image
og eftermæle, og til det formål brugte han sine berømte
akvareller, Ungemalte Bilder. Foredraget tager udgangspunkt i ny forskning og inddrager Emil Noldes forhold
til nationalsocialismen; en forskning, der er baseret på
Nolde Museets arkiver. Foredrag ved Merete Mørup,
cand.mag. i kunsthistorie.
Køb billet på forhånd. Begrænset antal deltagere.
En del af Folkeuniversitetets landsdækkenende
foredragsturné i anledning af genforeningsjubilæet.

Flensborg Bibliotek
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Onsdag

21.
april

 16:00

Flensborg Bibliotek

BIBLIOTEKET ANBEFALER: FORELSKET I FLENSBORG
Bogen er en guide fyldt med »Geheimtipps« ikke blot til steder, men også om fantastiske og til tider barske hændelser
i byens fortid.

Bibliotekarerne holder skarpt øje med alle nye udgivelser
og finder frem til spændende romaner og biografier, som
bibliotekar Lene Lund præsenterer et udpluk af på 30 minutter. Hans Christian Davidsen kigger forbi og fortæller
om sin nye bog:

Nogle af historierne stammer fra Hans Christian Davidsens
webbaserede tv-serie Kultur på grænsen, som han producerer
for Flensborg Avis sammen med sin kollega, fotograf Lars
Salomonsen. Andre historier har han samlet gennem de 25
år, han har været kulturjournalist på avisen.

Forelsket i Flensborg
Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg
Avis, udsender i foråret 2021 bogen Forelsket i Flensborg, som
opfølgning på den anmelderroste Danmark syd for grænsen.
Hans nye bog har undertitlen Insidertips til grænsebyen og
fortæller om alle de steder, hændelser, fænomener, der gør
Flensborg til noget helt specielt.

Fri entré.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

22

Onsdag

21.
april

 19:00
 € 7,Lørdag

8.

maj

 9:30
 € 25,-

Flensborg Bibliotek

ARNE JACOBSEN: ARKITEKTEN, DESIGNEREN OG KUNSTNEREN
Arne Jacobsen er en af de arkitekter, der er med til at give
Danmark æstetisk form. Fra, at Arne Jacobsen opretter sin
tegnestue i 1929, og til han dør i 1971, undergår det danske samfund store forandringer. Danskerne opnår større
velstand, boligkulturen ændrer sig, og landet får en række nye offentlige rum i form af bl.a. folkeskoler, folkebiblioteker og rådhuse. Som designer befolker Arne Jacobsen
Danmarks nye fælles rum med sine enkle og funktionelle
møbler og er med til at iscenesætte det nye velfærdssamfund som tilgængeligt og i øjenhøjde. Det store aftryk, som
Arne Jacobsen sætter på det danske samfund, formes af en
udpræget kunstnerisk og kreativ tilgang til arbejdet. Gang
på gang formår Arne Jacobsen at præsentere danskerne for
nye, innovative løsninger, som i mange tilfælde har vist sig
at være tidløse og langtidsholdbare.

designer og kunstner - og få indsigt i, hvordan han arbejdede med tre forskellige faglige tilgange i forhold til at være
konkret, eksperimenterende og sanselig.
Oplæg ved Sara Staunsager, Samlingsinspektør ved Trapholt. Oplægget er arrangeret med afsæt i udstillingen Arne
Jacobsen - Designer Danmark, der kan opleves på Trapholt indtil 24. maj 2021.
Tag med til Trapholt og få en rundvisning i udstillingen om
Arne Jacobsen lørdag den 8. maj. Afgang fra biblioteket kl.
9.30. Forventet hjemkomst kl. 15.30.
Entré til foredraget: € 7,-. Køb billet på forhånd.
Tur til Trapholt: € 25,-. Køb billet senest 21. april.
Begrænset antal deltagere.

Arne Jacobsen er nysgerrig, vågen og har livet igennem rettet blikket mod tidens strømninger og samfundets nye behov. Hør, hvordan Arne Jacobsen udfolder sig som arkitekt,
23

TEMADAG: FÆRØERNE

Onsdag

28.

En lørdag eftermiddag med litteratur og fortællinger fra
Færøerne.

april

At være færing

 16-18:30
 € 7,-

Sjúrður Skaale, journalist, skuespiller, komiker og medlem
af Folketinget, causerer på humoristisk vis om, hvad det vil
sige at være færing.
Jóanes Nielsens lyriske forfatterskab
Ivy York Möller-Christensen, prof. em. i dansk litteratur,
fortæller om Jóanes Nielsens lyriske forfatterskab. Jóanes
Nielsen er en af nutidens store færøske forfattere.
I pausen samt før og efter foredragene vil der være mulighed for at se færøske kortfilm i bibliotekets udstillingssal.
Entré: € 7,- / € 5,- (for medlemmer af Foreningen Norden
- angiv venligst medlemskab ved tilmelding). Tilmelding:
nordisk-info@nordisk-info.de. Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

Arrangeret af NISS | Nordisk Info Sønderjylland / Sydslesvig.

BÆREDYGTIG KOST

Tirsdag

11.

Miljøbiolog Julie Juanita Larsen, som har skrevet bogen
Bæredygtig kost, guider publikum igennem de overordnede grupper af fødevarer og giver blandt andet en forklaring på, hvorfor det er bedre at spise økologisk laks
fremfor traditionelt opdrættet norsk laks eller, hvorfor
vi skal tænke over pesticidrester i vores fødevarer.

maj

 19:00
 € 7,-

»Vi bliver f lere og f lere mennesker på jorden, hvilket betyder, at vi skal producere stadigt f lere fødevarer, men
hvordan gør vi det uden at drive rovdrift på naturen og
dens ressourcer? Rent miljømæssigt ville det være godt,
hvis vi alle levede vegansk. Men man kan være med til at
gøre en forskel for vores miljø uden at være veganer. På
en gennemsnitsdanskers CO2-regnskab fylder fødevarer
20 til 25 procent, og det er et område, hvor den enkelte
person eller familie relativt let kan gøre en forskel,« siger Julie Juanita Larsen. Køb billet på forhånd. Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med DSH - Foreningen af Aktive Kvinder
i Sydslesvig & Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

Flensborg Bibliotek
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BIBLIOTEKET ANBEFALER

Onsdag

26.

Bibliotekarerne holder skarpt øje med alle nye udgivelser og finder frem til spændende romaner og biografier,
som bibliotekar Lene Lund præsenterer et udpluk af.

maj

 16:00

Dagens gæsteanmelder er bibliotekschef Jens M. Henriksen, som vil anbefale nogle af de bøger, som han finder
særligt interessante. Og mon ikke han vil sætte fokus på
spændende nyt inden for faglitteraturens verden?
Fri entré.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

SVENSK MIDSOMMAR

Fredag

25.

Sveriges største og mest traditionsrige højtidsfest, midsommer/midsommar, kommer nu til biblioteket. I indergården rejses midsommer-stangen. Der er musik og lidt
at spise (hvis forholdsreglerne tillader det). Den svenske
midsommerfest må ikke forveksles med den danske højtid Sankt Hans. Midsommer har ingen bål, men er en
fest med dans, musik og god mad, hvor man nyder den
lange lyse dag - og nat. Mange svenskere fejrer midsommer privat sammen med familie og venner, men der er
også offentlige arrangementer, hvor alle kan deltage.

juni

 16:00

Helt centralt for fejringen er majstangen. Betegnelsen refererer til, at stangen majes ud. Blandt andet dækkes den
med løv m.m. – der er altså ikke tale om måneden maj.
Læs mere på arrangørernes hjemmesider i juni. Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk senest 21. juni. Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden i Sydslesvig
& NISS | Nordisk Info Sønderjylland / Sydslesvig.

Flensborg Bibliotek
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Torsdag

3.

juni

Fredag

4.

juni

Flensborg Bibliotek

MINORITIES AND SELF-DETERMINATION
– 100TH ANNIVERSARY OF THE POST-WORLD WAR I PLEBISCITES
International konference. I februar og marts 1920 blev der
afholdt folkeafstemninger i Slesvig, som resulterede i, at
Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Slesvig var
imidlertid kun ét af f lere steder, hvor der blev afholdt folkeafstemninger efter afslutningen af Første Verdenskrig.
Bl.a. blev der ved grænserne mellem Tyskland og Polen,
Østrig og Slovenien og Østrig og Ungarn afholdt lignende
afstemninger.

Programmet består af seks paneler med både historiske og
nutidige perspektiver på folkeafstemningerne samt keynote
taler ved politolog Professor Matt Qvortrup og historiker
Dr. Volker Prott. Der vil desuden blive afholdt sociale
aktiviteter, der introducerer deltagerne til den dansk-tyske
grænseregion.
For yderligere oplysninger og tilmelding:
https://www.ecmi.de/conferences/

I juni 2021 markeres disse folkeafstemninger med en international konference i Flensborg. Målet er at skabe opmærksomhed omkring folkeafstemningerne og den betydning, de har haft for mindretallene i de berørte områder. Et
vigtigt element i konferencen vil desuden være at skabe et
komparativt perspektiv på folkeafstemningerne på tværs af
de forskellige regioner.

Siden opdateres løbende.
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Vil du gerne dele dine læseoplevelser med andre eller læse noget, du ikke plejer at læse, så er en læseklub måske noget for dig? Vil du høre mere om de enkelte læseklubber, så kontakt bibliotekar Lene Lund på Flensborg Bibliotek.

Bibliotekets læseklub i Flensborg

Læs lydbøger

Bibliotekets læseklub i Flensborg læser
især romaner af nordiske forfattere.

Bibliotekar Malene Leth hører mange
lydbøger og tager dig med i lydbogens
univers. At lytte til en bog giver en helt
anden læseoplevelse.

Klassikerklubben og erindringer
Frisk de gamle klassikere op eller læs
nyere klassikere. Thore Bruun Jensen
leder klubben, som på skift læser biografier og klassikere.
Krimi-klubben
Bibliotekar Helle Post styrer klubben
gennem mord og uopklarede sager.
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?
Afrikanske forfattere
Læseklub med fokus på afrikanske forfattere. Christine Harttung leder læseklubben.
27

DR Romanklub
DR Romanklubben er for dig, der
er interesseret i ny litteratur og
gerne vil diskutere den med andre. DR og Litteratursiden.dk udvælger seks romaner af det brede
udvalg af danske romaner, der er
udkommet i løbet af året. Fra december til maj læser vi hver måned en af de seks romaner.
DR Romanklubben udpeger tre
romaner ud af de seks kandidater, som skal med i finalen om
DR Romanprisen.
Mere information og tilmelding
til Lene Lund: ll@dcbib.dk. Begrænset antal deltagere.
Du melder dig til hele sæsonen.
Romanerne kan også lånes af
andre læsekredse, som dog ikke
kan være med til at bestemme
hvilke tre romaner, der skal i
årets finale.

Børn og unge i grænsekampen

Torsdag

18.

En udstilling om børnenes rolle i valgkampen op til
folkeafstemningen i 1920.

marts

 20:00

Selv om børn og unge ikke havde stemmeret, spillede
de en vigtig rolle i valgkampen. De var på plakater og
i tekster, men deltog også aktivt som bude, organisatorer eller satte valgplakater op. I værste fald var de
endda parate til at forsvare deres side med knytnæver.
Rejs tilbage i tiden med billeder, objekter, lydinstallationer samt et interaktivt spil med animationer, og få
et levende indtryk af børnenes hverdag dengang.
Udstillingen er både på dansk og på tysk og er i særlig
grad målrettet mod skoleklasser og unge.

Flensborg Bibliotek

Fri entré. Tilmelding for grupper til Marco Petersen:
mpe@dcbib.dk

19. MARTS – 17. APRIL 2021

PÅ HÆRVEJEN

Fra Viborg til Flensborg
Billedkunstner Annette Gerlif og keramiker Helle Bovbjerg fra Viborg viser deres værker. Annette
Gerlif er uddannet fra Århus Kunstakademi i 2008.
Hun arbejder med maleri, grafik, tegninger, collager
og installationer. Hendes kunst er i udgangspunktet
karakteristisk ved den åbenlyse interesse for den
konkrete, fysiske verdens forskellige rum og arkitektoniske formationer. Helle Bovbjerg er uddannet på
Designskolen Kolding i 1990. Med inspiration fra industrielle havnemiljøer arbejder hun med abstrakte
arkitektoniske skulpturer og mindre serier af funktionel keramik.
Flensborg Bibliotek

Hans Henrik Jacobsen fra Viborg Kunstforening introducerer udstillingen.

11. NOVEMBER 2020 – 15. MARTS 2021

Fri entré. Tilmelding til åbningen til: sdk_f lens@sdkf lens.org. Udstillingen kan ses ma-fr: 11-17, lø: 11-14.
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Arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening.

KUNST OG UDSTILLINGER

DILEMMAKIDS 1920

FÆRØSKE ANSIGTER

Torsdag

Udstilling af fotografier fra Færøerne.

20.

Elever fra Foto & film-linjen på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg har været på en studierejse til Færøerne. Se et udvalg af deres fotografier.

maj

 19:30

Fri entré.
Åben i bibliotekets åbningstid.
Arrangeret af NISS | Nordisk Info Sønderjylland / Sydslesvig.

Flensborg Bibliotek

21. MAJ – 19. JUNI 2021

GRÆNSEN ER NÅET
Udstilling med afstemningsplakater fra 1920
100-års jubilæet for Genforeningen markeres med en
stor plakatudstilling på Flensborg Bibliotek. Udstillingen viser et omfattende udvalg af de danske og tyske
afstemningsplakater fra grænsedragningen i 1920 og er
lavet af Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i Aarhus.
Plakaterne er stærke og passionerede og rummer på
mange måder essensen af de menneskelige overvejelser
og følelser, der fyldte i befolkningen i perioden op til
afstemningerne 10. februar og 14. marts 1920. De giver
således et godt indblik i emnet og lægger op til diskussion om vores opfattelse af nationalitet og identitet også
i dag.
Flensborg Bibliotek

Udstillingen åbner torsdag den 20. maj kl. 19.30 og kan
ses i udstillingslokalerne på Flensborg Bibliotek frem
til den 19. juni.

20. MARTS – 30. APRIL 2021

Fri entré. Tilmelding til åbning: sdk_flens@sdkflens.org.
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Arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening.

LÆSEAFTEN FOR BØRN

Fredag

5.

Gå på opdagelse på bibliotekets reoler eller tag en stak
bøger med hjemmefra. Du bestemmer selv, om du læser
en trykt bog, en ebog fra eReolen eller bruger ørerne til
en lydbog – bare det er på dansk.

februar

 16-23

Det bliver en hyggelig aften med sjove udfordringer og
oplevelser.
Er du mellem 9 og 16 år og glad for at læse, så kom og
vær med fra kl. 16.00 til kl. 23.00.
Biblioteket sørger for aftensmad, drikkevarer og frugt/
snacks undervejs.
Tilmelding til Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
senest onsdag den 3. februar.
Begrænset antal deltagere.
Husum Bibliotek

FASTELAVN MED TRYLLERI

Fredag

Igen i år er der en fornøjelig fastelavnsfest, hvor vi slår katten af tønden og kårer kattekonger og kattedronninger.

februar

12.

 15:00

U STÅR FOR UTROLIGT
Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U sit store trylleshow, og måske
kommer Lars U´s fætter fra Texas forbi. Slip legen løs og
lad jer forbløffe, samtidig med at I får et godt grin.
Kom gerne udklædt.
For børn fra 0-10 år og maks. én voksen pr. barn.
Fri entré. Tilmelding til Bente Schwarzbach: bsc@dcbib.dk
senest 5. februar. Begrænset antal deltagere.
Pga. aktuelle forholdsregler vil årets fastelavnsfest være
lidt anderledes, end den plejer at være.

Flensborg Bibliotek
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Fredag

Lørdag

16.

17.

 10-14

 10-14

april

april

Flensborg Bibliotek

LEG MED SCRATCH - KODNING FOR BEGYNDERE OG ØVEDE
For 5. gang inviterer vi børn fra 10-14 år til en 2-dages-workshop.

Vi bruger de gratis online kodeværktøj Scratch og
MakeyMakey. Tag gerne din egen computer og høretelefoner med eller lån af biblioteket.

I lærer at kode jeres eget digitale akvarium, et digital påskeæg, som kan dekoreres igen og igen, et sjovt spil, og vi skal
kode musik og bygge vores egne musikinstrumenter. Du er
også velkommen til at arbejde med dine egne projekter.

Efter workshoppen kan du låne et sæt med MakeyMakey
med hjem.
Fri entré.

Underviser er Kirsten Dam Pedersen, som er skolebibliotekar og underviser på en skole på Sjælland. Derudover har
hun firmaet Scratch på dansk. Siden 2012 har hun undervist
over 800 børn og voksne i Scratch.

Tilmelding til Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
Chrome browseren skal være installeret på din computer.
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KROKUSFEST MED TRYLLERI

Mandag

19.

Vi fejrer foråret og de smukke krokusblomsters komme.

 15:00

Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U sit store trylleshow, og
måske kommer Lars U´s fætter fra Texas forbi.

april

Slip legen løs og lad jer forbløffe, samtidig med at I får
et godt grin. U står for utroligt.
Tilmelding til Inge Marie B. Elechukwu: imbe@dcbib.dk
senest fredag den 16. april.

Husum Bibliotek

VILDE VALDE-FEST:
MIS MED DE BLÅ ØJNE

Fredag

11.
juni

I bibliotekets have har daginstitutioner dyrket blomster.
Se resultatet og oplev koncerten Mis med de blå øjne.

 15:00

Mis med de blå øjne vil gerne finde landet med de mange
mus, men hvor ligger det? Mis spørger, hvor han kommer frem, men ingen har lyst til at hjælpe. Mis opgiver,
men så får han pludselig hjælp fra en uventet kant.
Egon Mathiesens børnebogsklassiker Mis med de blå øjne
fortælles af skuespiller Mariane Siem og musiker Morten Musicus, der engagerer publikum med sange og
sprudlende spilleglæde.
Der serveres en sommer-forfriskning.
For 3-6-årige. Fri entré.
Tilmelding til Mette Laustsen: mla@dcbib.dk
Flensborg Bibliotek

Begrænset antal pladser.
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Dola begejstrer de mindste med sit dukketeater. Hver
forestilling består af små stykker, som er forskellige
fra gang til gang. Invitér dine børn eller børnebørn i
teatret.
Fri entré. Tilmelding til dcb@dcbib.dk senest to dage
før. Begrænset antal deltagere.
Daginstitutioner har mulighed for at få en særforestilling på biblioteket.
Kontakt Dolas Dukketeater: dos@dcbib.dk

Lørdag

Lørdag

Lørdag

marts

februar

13.

13.
marts

maj

 11:00

 11:00

 11:00

 11:00

27.
Slesvig Bibliotek
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Lørdag

Flensborg Bibliotek

8.

DET TALENDE BARN
Om den tidlige sprogstimulering og om, hvordan
du kan styrke dit barns sprogindlæring gennem
sanglege, pegebøger, sprogkufferter m.m.
Du vil få teoretisk og praktisk viden, så du kan
arbejde videre derhjemme sammen med dine børn.
Ved børnebibliotekar Mette Laustsen og skolesygeplejerskerne fra Dansk Sundhedstjeneste, Mai-Britt
Kristiansen og Hanne Lund Bjerringgaard.
Der vil være tid til spørgsmål og snak efter oplæggene.

Mandag

25.

januar

 10:00
Mandag

26.
april

 10:00

For 0-1-årige med forældre. Fri entré.
Tilmelding til Mette Laustsen: mla@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

DET STÆRKE BARN
Styrk dit barns motorik, koncentration og balance
gennem sangleje, rim og remser samt bevægelege.
Vi giver idéer og input til sjov i hverdagen.
Skolesygeplejerskerne fra Dansk Sundhedstjeneste,
Mai-Britt Kristiansen og Hanne Lund Bjerringgaard, og børnebibliotekar Mette Laustsen giver jer
teori og praktisk kunnen, så I kan arbejde videre
med jeres børn hjemme.
Der vil være tid til spørgsmål og snak efter oplæggene.
For 0-1-årige med forældre. Fri entré.

Mandag

22.

februar

 10:00
Mandag

31.
maj

 10:00

Tilmelding til Mette Laustsen: mla@dcbib.dk
Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek
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For de 3-6-årige. Fri entré. Begrænset antal deltagere.
Tilmelding til Mette Laustsen: mla@dcbib.dk

ROBOTTER

KÆRLIGHED

Vi læser og leger os igennem robothistorier.
Kom og vær med og bliv en del af historien.

Vi læser og leger os igennem historier om
kærlighed. Kom og vær med og bliv en del af
historien. Tegn og vis, hvad du elsker.

Lørdag 30. januar - kl. 11:00

Lørdag 24. april - kl. 11:00

HEKSE

MIS MED DE BLÅ ØJNE

Lørdag 27. februar - kl. 11:00

Lørdag 29. maj - kl. 11:00

Vi læser og leger os igennem heksehistorier. Kom
og vær med og bliv en del af historien. Vi brygger
heksebryg, og du får ulækre hekseopskrifter med hjem.

Vi læser og leger os igennem klassikeren Mis
med de blå øjne. Kom og vær med og bliv en del af
historien og lav din egen mis med blå øjne.

FILMATISEREDE BØGER

SVENSK MIDSOMMAR

Lørdag 27. marts - kl. 11:00

Lørdag 26. juni - kl. 11:00

Vi læser og leger os igennem bøger, som også findes
på film. Kom og vær med, og bliv en del af historien.
Lån gerne bog og film med hjem bagefter.

Vi fejrer svensk midsommar gennem historier
og leg. Kom og vær med til en lille fejring
og pynt din egen mini majstang.
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Flensborg Bibliotek
 Norderstraße 59

24939 Flensburg

 +49 (0)461 86 97 0

Slesvig Bibliotek
 Bismarckstraße 18a
24837 Schleswig

 +49 (0)4621 98 80 54

Husum Bibliotek
 Neustadt 81

25813 Husum

 +49 (0)4841 82 28 0

Fællesbiblioteket Egernførde
 Hans-Chr.-Andersen-Weg 2
24340 Eckernförde

 +49 (0)4351 72 02 65

