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Kulturmødet Mors 2017
 Fredag 25. august  09:00 - Lørdag 26. august  21:00  Flensborg Bibliotek

Turen går til Kulturmødet Mors
Kulturfestival med mange oplevelser 
og aktiviteter samt debatter om frem-
tidens kunst og kultur.
At lukke op er hovedtemaet for debat-
ter og aktiviteter på det femte kultur-
møde på Mors. Inspirationen til hoved-
temaet er den globale udvikling, der 
med Brexit og amerikanernes valg af 
Donald Trump har gjort verden mindre 
åben. Arrangørerne af Kulturmødet ser 
et særligt stort behov for, at man dis-
kuterer kunsten og kulturens rolle i at 
sikre og udvikle den globale sammen-
hængskraft. 

Læs mere om Kulturmødet på 
www.kulturmoedet.dk.

Praktiske oplysninger
Der er mulighed for fælles kørsel - og 
ved hurtig tilmelding også overnatning 
på Hotel Lim� orden. Overnatning og 
forplejning sker for egen regning.
Afgang fra Flensborg fredag den 25. 
august kl. 09:00. Hjemkomst lørdag 
den 26. august kl. ca. kl. 21:00.

Tilmelding til biblioteket
Send en mail til ed@dcbib.dk senest 
den 10. august.
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Mød lyrikeren Søren Ulrik Thomsen
 Onsdag 4. oktober 2017  11:10  A.P. Møller Skolen  Entré: € 5
 Onsdag 4. oktober 2017  17:00  Flensborg Bibliotek  Entré inkl. let traktement: € 10

Søren Ulrik Thomsen er en anerkendt 
og populær dansk digter og essayist. 
Han debuterede i 1981 med digtsamlin-
gen ”City slang”, som Lars HUG senere 
satte musik til. I 2011 udkom Søren Ul-

rik Thomsens første digtsamling i ni år, 
”Rystet spejl”. Udgivelsen markerede 
hans 30 års forfatterjubilæum. I 2016 
udkom ”En hårnål klemt inde bag pa-
nelet”.

I Flensborg: Moderation ved Else Kjær, 
tidligere lektor i dansk ved Universität 
Hamburg.

Mød børnebogsforfatteren Gunvor Ganer Krejberg
 Torsdag 5. oktober 2017  09:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré
 Torsdag 5. oktober 2017  10:30  Flensborg Bibliotek • Fri entré

”De sidste år har det at skrive fået lov 
at fylde mere og mere af mit liv. Siden 
2014 har jeg fået udgivet 4 børnebø-
ger, men det er serien om alfepigen 
Mirja, jeg er specielt glad for. Hun er 

blevet en så levende karakter for mig, 
at hun lever sit helt eget liv, når jeg sæt-
ter mig foran skærmen. Og det er nok 
meget heldigt. Jeg kommer nemlig til 
at tilbringe ikke så lidt tid sammen med 

hende de næste par år”, fortæller Gun-
vor, der som barn tilbragte ferier hos 
bedsteforældrene i Arnis. 
Tilmelding for grupper til Karl Fischer 
k� @dcbib.dk.

Familie� lm i Slesvig & Flensborg: Iqbal og superchippen
 Torsdag 5. oktober 2017  15:00  Slesvig Bibliotek • Fri entré
 Torsdag 5. oktober 2017  15:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

Iqbal og Silles gade skal byfornyes, og 
det er uheldigvis Æselmand og Svinet, 
der står for projektet. For de to forbry-
dere er byggeprojektet i virkeligheden 
et skalkeskjul for at få � ngrene i den 
olie, de har fundet under Blågårdsgade, 
og som kan gøre dem til milliardærer. 

Iqbal og Sille vil tage kampen op mod 
Æselmand og Svinet og ska� e penge til 
at købe deres ejendom, så de undgår at 
� ytte. Da Iqbal får fat i en magisk chip, 
får børnene overbevist Æselmand og 
Svinet om at købe chippen, så de kan 
købe deres ejendom tilbage. Men for-

bryderne snyder dem, og nu må Iqbal, 
Sille, Tariq og de voksne i Blågårdsgade 
sætte alt ind på at få chippen tilbage og 
afsløre Æselmand og Svinets hemme-
lige plan.
Tilladt for alle, men frarådes børn un-
der 7 år.
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Fredagscafé med Maria Helleberg 
og Bergsveinn Birgisson
 Fredag 6. oktober 2017  15:00  Flensborg Bibliotek  Entré inkl. ka� e og kage: € 10

Maria Helleberg er med � ere end 30 hi-
storiske romaner blevet kaldt den histori-
ske romans dronning. Mange læsere hol-
der af Hellebergs fortællinger om nogle 
af Danmarkshistoriens utrolige skæbner, 
fantastiske kærlighedshistorier og dra-
matiske begivenheder. Med sans for de-
taljen gør forfatteren historien levende. 
Maria Helleberg udgav i 2016 ”Kvinderne 
fra Thy”, som er en fortælling om hendes 

oldemors og mormors liv i Thy. I 2017 ud-
kom ”Stormene” om en ung adelskvinde, 
der forelsker sig i Stygge Krumpen.
Bergsveinn Birgisson udgav i 2010 
”Svar på Helgas brev”. Fåreavleren Bjar-
ni har en kort a� ære med nabokonen, 
som beder ham rejse med til Reykjavik. 
Han vælger gården og fårene frem for 
kærligheden. Den humoristiske brevro-
man er den 90-årige Bjarnis tanker om 

de valg, han traf. Den udkom i Danmark 
i 2012. Hans første roman, ”Et landskab 
er aldrig tåbeligt”, udkom i Island 2003 
og i Danmark i august 2017. Forfatteren 
har en doktorgrad i norrøn � lologi og er 
forsker og forfatter.
Ivy York Möller-Christensen, professor 
ved Europa-Universität Flensburg, in-
terviewer Bergsveinn Birgisson.

Lørdagslitteratur med Arne Dahl og Leif Davidsen
 Lørdag 7. oktober 2017  14:00  Flensborg Bibliotek  Entré inkl. ka� e og kage: € 10

Arne Dahl har skrevet sytten kriminal-
romaner i tre serier ”A-gruppen”, ”Op-
cop” og ”Berger & Blom”. Romanerne 
er spændende, underholdende og har 
et samfundsmæssigt aspekt. Flere af 
dem er � lmatiseret. ”Skyggezone”, som 
er første del af den seneste serie ”Ber-
ger & Blom”, udkom i 2016, og i 2017 

er nummer to ”Indland” udkommet på 
svensk.
Leif Davidsen har senest udgivet thri-
lleren ”Djævelen i hullet”, som er en 
spændende historie om spioner, Rus-
land og søskenderelationer. Han de-
buterede i 1984 med ”Uhellige allian-
cer” og har siden været elsket for sine 

spændingsromaner, som er � ktion og 
alligevel – til tider uhyggeligt – tæt på 
virkeligheden.
Lars Ole Sauerberg, litteraturanmelder 
og professor ved Syddansk Universitet, 
interviewer forfatterene.

Køb kombi-billet til de tre 
arrangementer i 
Flensborg til€ 25,-



6

H I S T O R I E R
O M  D A N M A R K

H I S T O R I E R  O M
D A N M A R K  P Å 

B I B L I O T E K E R N E
I en tid hvor verden ændrer sig med forunderlig hast, er det vigtigere nu

end nogensinde før at forstå vores historie og fortællingerne om vores ophav.
Hvad har formet os som nation og som folkefærd, og hvad kan vi lære af historien

og de valg, vores forfædre har tru� et?

I 2017 åbner bibliotekerne den store historiebog og fortæller Historier om Danmark.
Vi serverer udsnit, viser glimt og fremhæver nedslag i historien

– og peger dig i retningen af, hvor du kan læse, se og opleve meget mere.
Gå på jagt på biblioteket, fi nd nye svar og ny viden – inden dine egne

ord og handlinger bliver en del af den fortsatte danmarkshistorie.

PÅ DE KOMMENDE SIDER KAN DU SE, HVILKE HISTORIER OM 
DANMARK, VI HAR VALGT AT FORTÆLLE I EFTERSSÆSONEN.

Historier om Danmark på Bibliotekerne er udarbejdet i samarbejde med Slots-og Kulturstyrelsen, 
Danmarks Radio, Nationalmuseet, de statsanerkendte museer og Nordea Fonden.

7

Dansksindede soldater under 2. verdenskrig
 Torsdag 31. august 2017  15:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

Historiestuderende fra Syddansk Uni-
versitet har i løbet af sommeren skre-
vet biogra� ske artikler om dansksinde-
de soldater under 2. verdenskrig. 
Artiklerne er skrevet på basis af solda-

ternes breve, dagbøger erindringer 
med mere, som ligger i Arkivet ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 
De studerende fortæller om resultater-
ne af dette arbejde.

På jagt med metaldetektor
 Torsdag 7. september 2017  19:30  Flensborg Bibliotek • Fri entré

Har du en lille amatørarkæolog i maven 
og drømmer om at være den næste, 
der � nder et danefæ? Eller har du en 
forhistorisk genstand, som du gerne vil 
have vurderet?
Jan Fischer fra Archäologisches Lan-
desamt Schleswig-Holstein og Andreas 
Hatnik fra Store Vi fortæller om mu-
lighederne for at blive amatørarkæo-

log og gå på jagt efter oldtidsminder i 
Danmark og Slesvig-Holsten. Arrange-
mentet har særligt fokus på, hvordan 
og hvilke muligheder der er for at bru-
ge en metaldetektor i eftersøgningen 
af oldtidslevn. Ligger du inde med en 
forhistorisk genstand, er det muligt at 
få den vurderet og høre mere om dens 
historie.

Grænseland og hertugdømme - Sønderjylland indtil 1720
 Tirsdag 19. september 2017  16:00  Flensborg Bibliotek  Entré inkl. en sandwich: € 8

Tre foredrag i rap om Sønderjyllands historie i oldtiden, middelalderen og hertugernes tid.

Sønderjyllands forhistorie indtil 700
Der har ua� rudt boet mennesker i 
Sønderjylland siden ca. 13.000 f.Kr., 
først som jægere og samlere, fra ca. 
4.200 f.Kr. som bønder. Fra ca. 2.000 
f.Kr. samledes de i høvdingdømmer, 
som omkring Kristi fødsel forenede sig i 
tre-� re stammegrupper og fra ca. 150-

170 e. Kr. i to hovedgrupper: en jysk 
sydgruppe og anglerne. Tidlige konge-
dømmer opstod. At det ikke gik frede-
ligt for sig, viser store våbeno� erfund.
Foredrag ved tidl. Museumsdirektør 
ved Museum Sønderjylland Orla Mad-
sen.
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Middelalderens Sønderjylland og hertugdømmets fødsel 700-1544
Fra at være kongeriget Danmarks 
grænseegn blev Sønderjylland omkring 
1200 et selvstændigt hertugdømme. 
I 1300-1400-tallet herskede blodig 
strid om hertugdømmet mellem det 

danske kongerige og holstenerne, men 
samtidig skabte middelalderens græn-
seegn grundlag for blomstrende adel, 
rige byer, handel og religiøst liv.

Foredrag ved professor ved Historisk 
Institut, Århus Universitet, Bjørn Poul-
sen og overinspektør ved Museum 
Sønderjylland, Lennart S. Madsen.

Hertugernes tid. Sønderjylland 1544-1720
I 1544 blev Sønderjylland delt mellem 
tre hertuger. Hertugdømmet var split-
tet op, men alligevel en enhed i visse 
store spørgsmål. De mange hertuger 

betød, at der var forskellige kulturelle 
og politiske centre, som konkurrerede 
med hinanden. Fra samarbejde og kap-
pestrid i 1500-tallet udviklede forhol-

det sig til en skæbnekamp i 1600-tallet.
Foredrag ved overinspektør ved Mu-
seum Sønderjylland, Carsten Porskrog 
Rasmussen.

Hvert foredrag tager ca. 1 time. I samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet & Historisk Samfund for Sønderjylland.

Slesvig: Den glemte danske middelalderby
 Torsdag 28. september 2017  19:00  Slesvig Bibliotek  Entré: € 5

Efter 1864 gled Slesvig ud af den al-
mindelige danske historieopfattelse. 
Med eget bispesæde, kongeligt palads, 
international handel og to kongemord 
på samvittigheden var den i Middelal-
deren en af Danmarks og i en periode 
hele Østersø-områdets vigtigste byer. 

To nye detailstudier har ua� ængigt af 
hinanden afsløret hidtil ukendt viden 
om Slesvigs fortid og betydning. Ved 
at kombinere opdagelserne herfra kan 
man tegne et billede af byens ældste 
historie.

Foredrag med historikeren og skriben-
ten Anders Lundt Hansen om nyere 
dansk forskning om Slesvig By.
Arrangeret i samarbejde med Slesvig 
og Omegns Danske Menighed.
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Klassesamfundet 2.0
 Torsdag 19. oktober 2017  19:00  Flensborg Bibliotek  Entré: € 5

Klassesamfund hører fortiden til, tæn-
ker mange, men Danmark præges sta-
dig af markante klasseforskelle. Mu-
rersvenden har andre levevilkår end 
� nansanalytikeren og professoren: 
mindre ind� ydelse på arbejdet, færre 
gode leveår, dårligere uddannelsesmu-
ligheder for børnene. Og klasseskelle-
ne vokser – økonomisk, geogra� sk og 
mentalt. Lars Olsen tegner et socialt 
Danmarksportræt ud fra analyserne 
i bogen ”Klassekamp fra oven – den 

danske samfundsmodel under pres”. I 
anledning af 150-året for udgivelsen af 
”Kapitalen” af Karl Marx fortæller Lars 
Olsen, hvor Marx stadig er relevant, 
og hvor vi har brug for andre analyser, 
fordi samfundet er et andet. Lars Olsen 
er uddannet cand.phil. i samfundsfag, 
forfatter til � ere bøger og har været 
journalist i over 25 år, blandt andet på 
Politiken.
Arrangeret i samarbejde med SSW.

Til højbords med reformationen - et musikalsk foredrag
 Torsdag 2. november 2017  19:30  Flensborg Bibliotek  Entré inkl. et let traktement: € 8

Musik og et historisk ta� el danner 
ramme om en fortælling om bordets 
glæder og funktion i tiden omkring re-
formationen. Det veldækkede højbord 
afspejler tidens traditioner i forhold til 
stand, tro, politik og hygiejne. 

Annette Herbst fra ”Historicum” for-
tæller historien. Musikken leveres 
af duoen ”Krydsfelt” med Nicolas 
Koch-Simms på bl.a. drejelyre og Moni-
ca Schmidt Andersen på bl.a. blok� øjte.

Tilmelding til Flensborg Bibliotek se-
nest 19. oktober af hensyn til smags-
prøver.
Arrangeret i samarbejde med 
Sydslesvigsk Forening & Spil Dansk.
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Hertugdømme og grænseland - Sønderjylland fra 1721 til i dag
 Torsdag 23. november 2017  16:00  Flensborg Bibliotek  Entré inkl. en sandwich: € 8

Tre foredrag i rap om Slesvig som foregangsregion, slesvigere, der blev tyskere eller danskere og om den nationale kon� ikts løsning. 

Slesvig som mønsterregion 1720-1814
I 1721 blev kongen eneherre i Sønderjyl-
land, og resten af århundredet var der 
fred og fremgang. Landsdelens landbrug 

og byerhverv blev beundret, og der mær-
kedes ikke meget til modsætninger mel-
lem dansk og tysk.

Foredrag ved tidligere leder af Studieaf-
delingen & Arkivet ved Dansk Centralbib-
liotek, Lars H. Henningsen.

Da slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918
Sønderjyllands historie i 1800-tallet er 
fortællingen om, hvorledes slesviger-
ne − med entusiasme eller resignation 
− sluttede op om det danske eller det 

tyske nationalstatsprojekt. Men også 
om, hvordan de � k demokratiske ret-
tigheder og om en gennemgribende 
økonomisk og social modernisering.

Foredrag ved arkivar og forskningsle-
der ved Rigsarkivet, Hans Schultz Han-
sen.

Fra ”mod hinanden” til ”med hinanden” − Sønderjylland 1918 til 2017
Sønderjyllands nyeste historie fra Gen-
foreningen til i dag har været præget 
af både kriser og vækst. Udviklingen 
følges på begge sider af grænsen fra 

krisetid og ”bevægelser” i 1920’erne 
over nazisme, krig og besættelse i 
1940’erne. Derpå følges retsopgøret 
og Sydslesvig-røret i 1950’erne frem til 

vore dages fredelige samliv.
Foredrag ved � v. generalkonsul Henrik 
Becker-Christensen.

Hvert foredrag tager ca. 1 time. I samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet & Historisk Samfund for Sønderjylland.

Folkeoprør i Sydslesvig i 1797-98
 Mandag 27. november 2017  16:00  Flensborg Bibliotek  Entré: € 6

I 1797-98 greb en folkelig protestbe-
vægelse Sønderjylland. Det begynd-
te i Nordfrisland og bredte sig østpå. 
Menighederne protesterede mod, at 
statsmagten foretog ændringer i guds-
tjenesten. Folk stimlede sammen ved 
præstegårdene, de holdt møder på kro-
er og i skoler, i Bredsted og Flensborg 
stormede de fængslerne. Uroen blev så 
stærk, at statsmagten i København blev 
bange og lod folk stemme om kirkere-
formen. Resultatet blev kaotisk.

Den usædvanlige historie rejser man-
ge spørgsmål. Var det kristentro, som 
bragte folk på barrikaderne, eller var 
der andre motiver? Striden viser mod-
sætninger, som også kendes i nutiden, 
mellem tradition og fornyelse i kirken, 
mellem en dannet elite i bycentrerne 
og et traditionsbundet folk i udkanten.
Foredrag ved Lars N. Henningsen, tidli-
gere leder af Studieafdelingen & Arki-
vet ved Dansk Centralbibliotek i Flens-
borg.

Foredraget tager afsæt i Lars N. Hen-
ningsens nye bog ”Værdikamp og fol-
ke-uro. Bønder, præster og øvrighed i 
1790’ernes Slesvig”.
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Karen Blixen: Den afrikanske farm
 Onsdag 27. september 2017  15:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

Karen Blixen udgav under pseudony-
met, Isak Dinesen, det selvbiogra� ske 
værk om livet på hendes ka� efarm i 
Kenya. Her opholdt hun sig fra 1914-
1931. Karen Blixen skrev først bogen 
på engelsk og oversatte den siden til 
dansk. Bogen udkom i 1937.  I 1985 in-

struerede Sydney Pollack � lmen ”Out 
of Africa”, som bygger på bogen, men 
med hovedvægten lagt på Blixens for-
hold til Dennis Finch Hatton. Meryl 
Streep, Robert Redford og Klaus Maria 
Brandauer havde hovedrollerne i � l-
men.

Evelyn Waugh: Gensyn med Brideshead
 Onsdag 25. oktober 2017  15:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

Kaptajn Charles Ryders åndelige og 
verdslige erindringer. Charles Ryder bli-
ver som studerende i Oxford ven med 
Sebastian Flyte, som kommer fra en 
engelsk aristokratisk familie. Ryder bli-
ver mere og mere involveret i et kom-
pliceret familiedrama, der er styret af 
aristokratiets konventioner og strenge 

katolske regler. Ryder fortæller i et til-
bageblik på mellemkrigsårene om fami-
liens undergang. Evelyn Waughs klassi-
ker fra 1945 blev � lmatiseret i 2008. 
Det er en god og velspillet � lm, der 
indeholder alle elementer til et medri-
vende drama.

Erich Maria Remarque: Intet nyt fra vestfronten
 Onsdag 29. november 2017  15:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

”Intet nyt fra vestfronten” er en af ver-
denslitteraturens klassikere om ”den 
fortabte generation” under Første Ver-
denskrig. Romanen er selvbiogra� sk og 
blev udgivet i 1929 og senere � lmatise-
ret i 1930 og 1979.
E.M. Remarque gjorde tjeneste under 
Første Verdenskrig og blev sommeren 
1917 sendt til en af de tyske skyttegrave 

ved fronten. Efter godt en måned blev 
han såret af granatsplinter og sendt til 
et feltlazaret. Her � k han de første ide-
er til romanen. Der er ingen krigshelte 
i ”Intet nyt fra vestfronten”, men men-
neskelig tragedie og skarp kritik af de 
gigantiske krigsmaskiner under Første 
Verdenskrig.
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Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60

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

27.09. Kubisme – Futurisme – Vilhelm 
Lundstrøm, Harald Giersing, Olaf 
Rude, William Schar� 

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

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

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

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

Fra modernisme til 
postmodernisme Danmarks 
billedkunst fra 1960erne til i dag

Følgende tirsdage kl. 10:00-11:45 på 
Flensborg Bibliotek:

26.09. 1960 erne - Fluxus, Eks-skolen, 
Per Kirkeby, Bjørn Nørgård, 
Stig Brøgger m.� . samt Sven 
Dalsgaard

10.10. 1970’erne - Ny-realisme, Claus 
Havemann, Niels Strøbeck, 
Bjarke Regn, Lizzi Mallow, Leif 
Madsen, Søren Elgaard, Kurt 
Trampedach og Poul Anker 
Bech

07.11. 1980’erne - Postmodernisme. De 
unge Vilde, Anette Abrahamsson, 
Peter Bonde, Claus Carstensen, 
Dorte Dahlin. Berit Jensen, Kehnet 
Nielsen, Lars Nørgaard, Lars Dan 
og Nina Sten-Knudsen. Værkstedet 
Værst, Michael Kvium

14.11. 1990’erne - Maleprocessen 
som erkendelsesproces, Jens 
Birkemose, Peter Brandes, Doris 
Bloom, Merete Barker og Per 
Kirkeby

28.11. 2000’erne - Kathrine 
Ærtebjerg, Julie Nord, Peter 
Land, Cathrine Raben Davidsen, 
Adam Saks, Tal R m.� 

OBS! 10.10. foregår på CfU,
Südergraben 36, 24937 Flensborg.

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

Tilmelding 
Charlotte Bassler
Telefon:
0461 73117 eller 
0163 6959835
E-mail:
chbassler@gmail.com
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Ud over disse faste tidspunkter kan du altid kontakte biblioteket 
og spørge om hjælp. Vi tilbyder f.eks. hjælp til:

Kildekritik på nettet
Når man færdes på nettet, er der 
meget at være opmærksom på. 
Hvordan vurderer du hjemmesider? 
Hvad skal du være særligt opmærksom 
på? Få tips til, hvordan du færdes 
bedst og mest sikkert på nettet.

Slægtsforskning på nettet
Vejledning og gode links.

borger.dk
I Danmark foregår kontakt med 
det o� entlige via borger.dk. Få 
hjælp til at oprette NemID m.m.

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

Bibliotekets hjemmeside
Find rundt på bibliotekets 
hjemmeside og i søgesystemet.

bibliotek.dk
Optimér dine søgninger i bibliotek.dk.

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

Databaser på biblioteket
Dansk Centralbibliotek har adgang til bl.a.:

> Infomedia
Søg i 60 millioner danske artikler

> Forfatterweb
Find portrætartikler om 
ca. 900 forfattere.

> Faktalink
Artikler om aktuelle og 
samfundsrelevante emner

> Europa World Yearbook PLUS
Fakta om alverdens lande på engelsk

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

16.
november

Torsdag

 14-15

12.
september

Tirsdag

 16-17

14.
november

Tirsdag

 16-17

12.
december

Tirsdag

 16-17

15.
november

Onsdag

 14-15
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Morgengry på Husum Bibliotek
 Mandag 13. november 2017  11:00  Husum Bibliotek

Nordisk Biblioteksuge for børn. Børnebibliotekar Inge Marie Elechukwu læser højt af ”Skatteøen” af Mauri Kunnas.

Skumringstid på Flensborg Bibliotek
 Mandag 13. november 2017  18:00  Flensborg Bibliotek  Entré: € 5 / € 10

Skumringstid med mad, oplæsning og foredrag.

Kl. 19 slukker alle biblioteker i Norden det elektriske lys. I stearinlysets skær læser Svend Kohrt, formand for Foreningen 
Norden, op fra romanen, ”Is”, som er skrevet af den ålandske forfatter, Ulla-Lena Lundberg. For bogen modtog hun 
Finlandia-prisen. Hun har desuden været nomineret til Nordisk Råds litteraturpris fem gange. Årets tema er ”Øer i 
Norden”. Forfatteren er født og bor på Åland, som er en selvstyrende � nsk øgruppe, hvor svensk er det o�  cielle sprog.

Svend Kohrt har besøgt Ulla-Lena Lundberg på Åland. Han fortæller om og viser billeder fra besøget på øerne.

Entré for spisning, oplæsning og foredrag kl. 18: € 10,-

Entré til oplæsning og foredrag kl. 19: € 5,-

Tilmelding til spisningen kl. 18 til Dansk Centralbibliotek på tlf. 0461 86970 
eller mail dcb@dcbib.dk senest torsdag den 9. november.

Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden i Sydslesvig.

Skumringstid på Husum Bibliotek
 Mandag 13. november 2017  18:30  Husum Bibliotek  Entré: € 5

Skumringstid starter kl. 18.30 med en let fællesspisning, og oplæsning følger kl. 19.00.

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

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening.
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HYGGETIME PÅ HUSUM BIBLIOTEK
Nyd en hyggestund på biblioteket med fokus på det danske sprog, bl.a. med højtlæsning for voksne, 
Månedens bedste børnebøger for forældre, Klönschnack med lærer Nina Mau-Jensen og ”strik og lyt”. 

Hver mandag har sit eget tema.

Læs nærmere på www.dcbib.dk, når tiden nærmer sig.

Følgende mandage kl. 16:30 på Husum Bibliotek:

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening.

18.
september

Mandag

 16:30

25.
september

Mandag

 16:30

6.
november

Mandag

 16:30

20.
november

Mandag

 16:30

27.
november

Mandag

 16:30

4.
december

Mandag

 16:30

11.
december

Mandag

 16:30

18.
december

Mandag

 16:30
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Bibliotekaren fortæller om et udvalg af 
gode og nye bøger. Bøgerne kan lånes efter 
præsentationen – så længe ”lager haves”.

Med Duborg-Skolens Lyspiger
Efter præsentationen skaber Duborg-Skolens Lyspiger den rette advents- stemning, 
når de synger under ledelse af Ruth Maschmann. Fri entré.

28.
september

Torsdag

 11:00

26.
oktober

Torsdag

 11:00

30.
november

Torsdag

 11:00

27.
september

Onsdag

 19:00

1.
november

Onsdag

 19:00

29.
november

Onsdag

 19:00

28.
september

Torsdag

 16:00

26.
oktober

Torsdag

 16:00

30.
november

Torsdag

 16:00

Med Ruben Fønsbo og Slesvig i fokus
Ruben Fønsbo fortæller om romanen ”Re� eks”. Fri entré.

»Min far døde, da jeg var 28 år gammel. Hans tredje hustru slog ham ihjel. 10 år 
senere så jeg ham igen ...« Ruben Fønsbo er præst i Lyksborg og har udgivet sin 
første roman på dansk. Han fortæller: »”Re� eks” er � ktion, og den opstod ud 
fra en enkelt sætning, som ikke rigtig ville slippe mig; nemlig den sætning, der 
indleder bogen. Da jeg endelig kom i gang med at skrive, fulgte � ere sætninger 
efter den første, og pludselig var der en bog.«

Herefter præsenterer historiker og leder af Den Slesvigske Samling, Klaus Tol-
strup Petersen, et udvalg af gode og aktuelle bøger om Slesvig/Sønderjylland.

Med Helligåndskirkens kor
Helligåndskirkens kor synger sange af N.W. Gade i anledningen af 200-året 
for hans fødsel. Fri entré.
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Den alvorsfulde leg
 Torsdag 31. august 2017  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest 29. august til sekretariatet på Slesvighus.
 Tirsdag 5. september 2017  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes.

En smuk og hjerteskærende fortælling 
instrueret af Pernilla August med ma-
nuskript af danske Lone Scher� g.
I begyndelsen af 1900-tallet forelsker 
Lydia og Arvid sig dybt i hinanden, men 
de tvinges til at gifte sig med andre for 

at komme til penge. 10 år senere mø-
der Lydia og Arvid hinanden igen og 
indleder en a� ære. Den tvinger dem til 
at se på fortiden med nye øjne og på, 
hvor forskellige de er blevet. Men par-
rets romance har konsekvenser, de al-

drig havde regnet med.
Produktionsår: 2016, Genre: Drama, In-
struktør: Pernilla August, Medvirkende: 
Sverrir Gudnason, Karin Franz Körlof 
Liv Mjönes, Michael Nyqvist. Spilletid: 
115 min.

Der kommer en dag
 Tirsdag 17. oktober 2017  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes.
 Torsdag 19. oktober 2017  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest 17. oktober til sekretariatet på Slesvighus.

Året er 1967. En ny ungdomskultur er 
på vej. Kapløbet om rummet er på sit 
højeste og drømmen om frigørelse vin-
der frem over alt. På Nørrebro � ernes 
de to uadskillelige brødre, Elmer på 10 
og Erik på 13, fra deres syge mor og 
anbringes på børnehjemmet Gudbjerg, 
hvor tiden står stille. Forstanderen har 
sine egne � loso� er og reglementer. Her 
skal uvorne drenge for enhver pris blive 
til lydige samfundsborgere. Fra allerfør-

ste dag forstår brødrene, at de har mi-
stet deres frihed, og en daglig kamp for 
overlevelse begynder. Drengene forsø-
ger at leve under radaren, men Elmers 
livlige astronautdrømme og klumpfod 
får ham konstant i problemer.
Som tiden går, og kræfterne truer med 
at slippe op, indser brødrene, at de er 
helt på egen hånd, og et gryende oprør 
tager langsomt form. Bevæbnet med 
Elmers fantasi og Eriks mod indledes 

det ulige slag for at undslippe Gudbjerg 
og stå op imod forstanderen og hans 
livsfarlige magttyranni.
Produktionsår: 2016. Genre: Drama. 
Instruktør: Jesper W. Nielsen. Medvir-
kende: Harald Kaiser Hermann, Albert 
Rudbeck Lindhardt, Lars Mikkelsen, 
So� e Gråbøl. Spilletid: 119 min.

Forestillinger på Flensborghus og Slesvighus. Fri entré.
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Dræberne fra Nibe
 Tirsdag 14. november 2017  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes.
 Torsdag 23. november 2017  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest 21. november 2017 på sekretariatet på Slesvighus.

De to jyske håndværkere og venner 
Ib og Edward er kørt sur i deres livlø-
se ægteskaber med konerne Gritt og 
Ingrid, og de leger med tanken om at 
leve det søde liv for de sorte penge, 
de har gemt. Efter et kæmpe skænderi 
med deres koner hyrer de i en brandert 

en russisk lejemorder til at gøre det af 
med dem.
Men de har undervurderet Gritt og In-
grid, og det bliver starten på en van-
vittig rejse, hvor Ib og Edward til deres 
skræk selv får en lejemorder på nak-
ken...

Produktionsår: 2016. Genre: Drama, 
Komedie. Instruktør: Ole Bornedal. 
Medvirkende: Ulrich Thomsen, Nicolas 
Bro, Mia Lyhne, Lene Maria Christen-
sen. Spilletid: 88 min.

Kongens valg
 Tirsdag 5. december 2017  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes.
 Torsdag 7. december 2017  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest den 5. december 2017 til sekretariatet på Slesvighus.

En formidabel Jesper Christensen står 
i centrum som Kong Haakon VII i den 
norske stor� lm, der udspiller sig over 
tre højdramatiske dage i april 1940. Her 
forsøger den tyske militærmagt at be-
sætte Norge, på samme måde som de 
formåede i Danmark. Men Kong Haakon 
insisterer på at mærke det norske folks 
knægtende modstand og nægter at ka-

pitulere. Alligevel må kongehuset røm-
mes, og den kongelige familie � ygter 
nordpå med tog skarpt forfulgt af tyske 
� y og kampklare soldater.
Kronprinsesse Märtha (Tuva Novotny) rejser 
med børnene til Sverige, mens Kong Haakon 
og Kronprins Olav (Anders Baasmo Chri-
stiansen) bliver i landet. I samråd med den 
stadig mere undvigende regering overvejer 

de, hvorvidt de skal konfrontere fjenden eller 
overgive sig betingelsesløst.
Produktionsår. 2016. Genre: Drama, Krigs-
film. Instruktør: Erik Poppe. Medvirkende: 
Jesper Christensen, Anders Baasmo Chri-
stiansen, Tuva Novotny, Katharina Schüttler. 
Spilletid: 133 min.
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Ugedag

Klokk
en

Tite
l

Sted
Side

Dato

 DET SKER I FLENSBORG

AUGUST
25 FR 09:00 Kulturmødet Mors 2017 Flensborg Bibliotek 3

31 TO 15:00 Dansksindede soldater 
under 2. verdenskrig Flensborg Bibliotek 7

SEPTEMBER
02 LØ Udstillingsstart:

Wunderkammer Sydslesvig Flensborg Bibliotek 29

05 TI 19:30 Den alvorsfulde leg Flensborghus 18

07 TO 19:30 På jagt med metaldetektor Flensborg Bibliotek 7

08 FR Udstillingsstart: Kunst fra Norge 
- Alfred og Joon Vaagsvold Flensborg Bibliotek 29

09 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 35

12 TI 15:00 Gade og Schumann Flensborg Bibliotek 24

12 TI 15:00 Spil Brætspil på Biblioteket! Flensborg Bibliotek 36

12 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 13

12 TI 17:00 Invitation til brugerråd Flensborg Bibliotek 31

19 TI 16:00 Grænseland og hertugdømme 
- Sønderjylland indtil 1720 Flensborg Bibliotek 7

23 LØ 11:00 Dyrene i Hakkebakkeskoven Flensborg Bibliotek 38

24 SØ 17:00 Valgfest/demokratifest Flensborg Bibliotek 28

26 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... Flensborg Bibliotek 12

26 TI 15:00 Lego Batman – � lmen Flensborg Bibliotek 38

27 ON 15:00 Karen Blixen: Den afrikanske farm Flensborg Bibliotek 11

27 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

28 TO 16:00 Månedens bedste bøger - med 
Ruben Fønsbo og Slesvig i fokus Flensborg Bibliotek 17

29 FR 16:00 Koncert og fællessang 
med koret Paradox Flensborg Bibliotek 26

OKTOBER
04 ON 17:00 Mød lyrikeren Søren 

Ulrik Thomsen Flensborg Bibliotek 4

05 TO 09:00 Mød børnebogsforfatteren 
Gunvor Ganer Krejberg Flensborg Bibliotek 4

05 TO 10:30 Mød børnebogsforfatteren 
Gunvor Ganer Krejberg Flensborg Bibliotek 4

05 TO 15:00 Iqbal og superchippen Flensborg Bibliotek 4

06 FR 15:00 Fredagscafé med Maria Helleberg 
og Bergsveinn Birgisson Flensborg Bibliotek 5

07 LØ 14:00 Lørdagslitteratur med Arne 
Dahl og Leif Davidsen Flensborg Bibliotek 5

10 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... CfU 12

11 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

17 TI 19:30 Der kommer en dag Flensborghus 18

19 TO 15:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 35

19 TO 19:00 Klassesamfundet 2.0 Flensborg Bibliotek 9

25 ON 15:00 Evelyn Waugh: Gensyn 
med Brideshead Flensborg Bibliotek 11

26 TO 16:00 Månedens bedste bøger Flensborg Bibliotek 17

27 FR 14:00 SLESVÍA KOLONIAL Flensborg Bibliotek 25

NOVEMBER
01 ON Udstillingsstart: Sophie B. Jensen Flensborg Bibliotek 29

01 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

02 TO 19:30 Til højbords med reformationen 
- et musikalsk foredrag Flensborg Bibliotek 9

03 FR Udstillingsstart: Kunst fra Djurs Flensborg Bibliotek 29

04 LØ 11:00 Otto er et næsehorn Flensborg Bibliotek 38

06 MA 16:00 Bag om matador - Danmark 
i 1930'erne og 1940'erne Flensborg Bibliotek 22

07 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... Flensborg Bibliotek 12

07 TI 16:00 Spil-Dansk-koncert 
med Tine Mynster Flensborg Bibliotek 36

07 TI 19:00 Kål  – madhistorie og madlavning Flensborg Bibliotek 23

09 TO 19:30 Drop janteloven
- her kommer X-factor loven Flensborghus 27

13 MA 18:00 Nordisk Biblioteksuge: 
Skumringstid Flensborg Bibliotek 15

14 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... Flensborg Bibliotek 12

14 TI 15:00 JulePerler! Flensborg Bibliotek 37

14 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 13

14 TI 19:30 Dræberne fra Nibe Flensborghus 19

15 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

18 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 35

21 TI 15:00 Klaverfavoritter Flensborg Bibliotek 24

23 TO 16:00 Hertugdømme og grænseland Flensborg Bibliotek 10

27 MA 16:00 Folkeoprør i Sydslesvig i 1797-98 Flensborg Bibliotek 10

28 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... Flensborg Bibliotek 12

28 TI 15:00 Hjælp! jeg er en � sk Flensborg Bibliotek 39

29 ON 15:00 Erich Maria Remarque: 
Intet nyt fra vestfronten Flensborg Bibliotek 11

29 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

30 TO 16:00 Månedens bedste bøger Flensborg Bibliotek 17

DECEMBER
02 LØ 11:00 Julerier med Peddersen 

og Findus Flensborg Bibliotek 37

05 TI 19:30 Kongens valg Flensborghus 19

06 ON 15:00 Lillis julesalon Flensborg Bibliotek 28

08 FR 14:00 Den lille julemand Flensborg Bibliotek 39

11 MA Udstillingsstart: Årets pressefoto Flensborg Bibliotek 29

12 TI 15:00 Den magiske Juleæske Flensborg Bibliotek 39

12 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 13

15 FR 15:00 Juletræsfest Flensborg Bibliotek 37

16 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 35

 DET SKER I SLESVIG

AUGUST
31 TO 19:00 Den alvorsfulde leg Slesvighus 18

SEPTEMBER
20 ON 10:00 Dolas dukketeater Slesvig Bibliotek 35

25 MA 16:30 Åbning af udstilling 
og Slesvig i fokus Slesvig Bibliotek 25

27 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

28 TO 19:00 Slesvig: Den glemte 
danske middelalderby Slesvig Bibliotek 8

OKTOBER
04 ON 11:10 Mød lyrikeren Søren 

Ulrik Thomsen A.P. Møller Skolen 4

05 TO 15:00 Iqbal og superchippen Slesvig Bibliotek 4

19 TO 19:00 Der kommer en dag Slesvighus 18

NOVEMBER
01 ON 10:00 Karius og Baktusser: 

Tandpleje i børnehøjde Slesvig Bibliotek 36

01 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

08 ON 15:00 Villads fra Valby Slesvig Bibliotek 38

15 ON 14:00 Hjælp til IT Slesvig Bibliotek 13

23 TO 19:00 Dræberne fra Nibe Slesvighus 19

19 SØ 14:00 Reformationsjubilæet i Slesvig Ansgar Danske Kirke 28

29 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

DECEMBER
07 TO 19:00 Kongens valg Slesvighus 19

09 LØ 11:00 Dolas Jule-dukketeater Slesvig Bibliotek 37

15 FR 10:00 Den lille julemand Slesvig Bibliotek 39
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19 TO 15:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 35

19 TO 19:00 Klassesamfundet 2.0 Flensborg Bibliotek 9

25 ON 15:00 Evelyn Waugh: Gensyn 
med Brideshead Flensborg Bibliotek 11

26 TO 16:00 Månedens bedste bøger Flensborg Bibliotek 17

27 FR 14:00 SLESVÍA KOLONIAL Flensborg Bibliotek 25

NOVEMBER
01 ON Udstillingsstart: Sophie B. Jensen Flensborg Bibliotek 29

01 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

02 TO 19:30 Til højbords med reformationen 
- et musikalsk foredrag Flensborg Bibliotek 9

03 FR Udstillingsstart: Kunst fra Djurs Flensborg Bibliotek 29

04 LØ 11:00 Otto er et næsehorn Flensborg Bibliotek 38

06 MA 16:00 Bag om matador - Danmark 
i 1930'erne og 1940'erne Flensborg Bibliotek 22

07 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... Flensborg Bibliotek 12

07 TI 16:00 Spil-Dansk-koncert 
med Tine Mynster Flensborg Bibliotek 36

07 TI 19:00 Kål  – madhistorie og madlavning Flensborg Bibliotek 23

09 TO 19:30 Drop janteloven
- her kommer X-factor loven Flensborghus 27

13 MA 18:00 Nordisk Biblioteksuge: 
Skumringstid Flensborg Bibliotek 15

14 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... Flensborg Bibliotek 12

14 TI 15:00 JulePerler! Flensborg Bibliotek 37

14 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 13

14 TI 19:30 Dræberne fra Nibe Flensborghus 19

15 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

18 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 35

21 TI 15:00 Klaverfavoritter Flensborg Bibliotek 24

23 TO 16:00 Hertugdømme og grænseland Flensborg Bibliotek 10

27 MA 16:00 Folkeoprør i Sydslesvig i 1797-98 Flensborg Bibliotek 10

28 TI 10:00 Fra modernisme til 
postmodernisme ... Flensborg Bibliotek 12

28 TI 15:00 Hjælp! jeg er en � sk Flensborg Bibliotek 39

29 ON 15:00 Erich Maria Remarque: 
Intet nyt fra vestfronten Flensborg Bibliotek 11

29 ON 19:00 Modernisme - Danmarks 
billedkunst 1915-60 Flensborg Bibliotek 12

30 TO 16:00 Månedens bedste bøger Flensborg Bibliotek 17

DECEMBER
02 LØ 11:00 Julerier med Peddersen 

og Findus Flensborg Bibliotek 37

05 TI 19:30 Kongens valg Flensborghus 19

06 ON 15:00 Lillis julesalon Flensborg Bibliotek 28

08 FR 14:00 Den lille julemand Flensborg Bibliotek 39

11 MA Udstillingsstart: Årets pressefoto Flensborg Bibliotek 29

12 TI 15:00 Den magiske Juleæske Flensborg Bibliotek 39

12 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 13

15 FR 15:00 Juletræsfest Flensborg Bibliotek 37

16 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 35

 DET SKER I SLESVIG

AUGUST
31 TO 19:00 Den alvorsfulde leg Slesvighus 18

SEPTEMBER
20 ON 10:00 Dolas dukketeater Slesvig Bibliotek 35

25 MA 16:30 Åbning af udstilling 
og Slesvig i fokus Slesvig Bibliotek 25

27 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

28 TO 19:00 Slesvig: Den glemte 
danske middelalderby Slesvig Bibliotek 8

OKTOBER
04 ON 11:10 Mød lyrikeren Søren 

Ulrik Thomsen A.P. Møller Skolen 4

05 TO 15:00 Iqbal og superchippen Slesvig Bibliotek 4

19 TO 19:00 Der kommer en dag Slesvighus 18

NOVEMBER
01 ON 10:00 Karius og Baktusser: 

Tandpleje i børnehøjde Slesvig Bibliotek 36

01 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

08 ON 15:00 Villads fra Valby Slesvig Bibliotek 38

15 ON 14:00 Hjælp til IT Slesvig Bibliotek 13

23 TO 19:00 Dræberne fra Nibe Slesvighus 19

19 SØ 14:00 Reformationsjubilæet i Slesvig Ansgar Danske Kirke 28

29 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

DECEMBER
07 TO 19:00 Kongens valg Slesvighus 19

09 LØ 11:00 Dolas Jule-dukketeater Slesvig Bibliotek 37

15 FR 10:00 Den lille julemand Slesvig Bibliotek 39

 DET SKER I HUSUM

SEPTEMBER
11 MA 15:00 4-årsfest Husum Bibliotek 36

18 MA 14:30 Far til 4 på toppen Husum Bibliotek 38

18 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

21 TO 11:00 Slesvig i fokus Husum Bibliotek 25

23 LØ 10:30 Livlig Lørdag Husum Bibliotek 35

25 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

28 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek 17

OKTOBER
02 MA 15:00 Løvfaldsfest Husum Bibliotek 36

26 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek 17

28 LØ 10:30 Livlig Lørdag Husum Bibliotek 35

NOVEMBER
06 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

13 MA 11:00 Morgengry Husum Bibliotek 15

13 MA 18:30 Skumringstid Husum Bibliotek 15

16 TO 14:00 Hjælp til IT Husum Bibliotek 13

20 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

25 LØ 13:00 Arno varmer op og Julemarked Husumhus 37

27 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

30 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek 17

DECEMBER
04 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

11 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

16 LØ 11:00 Højtlæsning og julehygge Husum Bibliotek 37

18 MA 16:30 Hyggetime i Husum Bibliotek Husum Bibliotek 16

 DET SKER I EGERNFØRDE

SEPTEMBER
27 ON 15:00 Dolas dukketeater Fællesbiblioteket 

Egernførde 35
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Bag om matador - Danmark i 1930’erne og 1940’erne
 Mandag 6. november 2017  16:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

Mange danskere har deres viden om 
Danmark i 1930’erne og 1940’erne fra 
Matador-serien. Derfor er serien rigtig 
velegnet til at fortælle historie ud fra. 
Under foredraget bruges de velkendte 

skikkelser fra Matador til at beskrive 
forholdene i Danmark i perioden.
Mogens Rostgaard Nissen, leder af  
Forskningsafdelingen, fortæller.

Arrangeret i samarbejde med Forsk-
ningsafdelingen, Den slesvigske Kvin-
deforening & DSH - Foreningen af Ak-
tive Kvinder i Sydslesvig.
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Kål – madhistorie og madlavning
 Tirsdag 7. november 2017  19:00  Flensborg Bibliotek  Entré: € 7

Kålen er i gang med et stort comeback! 
For både i køleskabssku� erne og på 
tallerknerne hos de � nere restauranter 
har kålen de seneste år gjort sit indtog. 
Og kan man egentlig være andet end 
begejstret for kål? Smuk, smagfuld og 
i sæson hele året. Med et utal af anven-
delsesmuligheder og et endnu større 
antal af sorter og variationer - billig og 
tilgængelig for alle. Og ikke nok med 
det: kål er formentlig også den vigtigste 
grøntsag i de historiske arkiver.
Mens madhistoriker og tv-vært Asmus 
Gamdrup Jensen fortæller om kålens 

historie fra de gamle kålgårde til mo-
derne amerikansk politik, vil kok Peter 
Nøhr tilberede og servere kålsmags-
prøver. Peter giver desuden en masse 
praktiske råd til, hvordan man kan blive 
bedre til at lave mad med kål derhjem-
me.
Peter og Asmus har skrevet bogen 
”KÅL”, som tidligere er kåret til en af 
årets kogebøger i Berlingske.
Peter Nøhr har arbejdet på nogle af 
de allerbedste restauranter bl.a. Erwin 
Lauterbachs Restaurant Saison, The 
French Laundry i Californien og til El 

Celler de Can Roca i Girona i Spanien.
Asmus Gamdrup Jensen er historiker 
og specialiseret i ost, sure kirsebær og 
madkultur. Han har modtaget et hæ-
dersdiplom fra Det Danske Gastrono-
miske Akademi og er vært for tv-pro-
grammet ”Afrikas Nye Køkken”.
Hvis du vil have smagsprøver, så køb/
bestil billet senest den 28. oktober.
Arrangeret i samarbejde med Den sles-
vigske Kvindeforening & DSH - Forenin-
gen af Aktive Kvinder i Sydslesvig.
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Gade og Schumann
 Tirsdag 12. september 2017  15:00  Flensborg Bibliotek  Entré: € 5

I anledning af 200-året for N.W. Gades fødsel
Da Niels Wilhelm Gades Symfoni nr. 1 
”Paa Sjølunds fagre Sletter” blev urop-
ført af Mendelssohn med Gewand-
hausorkestret i Leipzig blev den så stor 
en succes, at Mendelssohn tilbød ham 
at blive sin assistent. Han slog sig ned 
i byen og blev hurtigt et stort navn i 
Tyskland. Han var personlig ven med 
Robert Schumann, Liszt og Wagner, 
og man kan høre, at han blev inspireret 

af dem. Ved Mendelssohns død i 1847 
overtog Gade hans stilling som chef for 
orkestret. På det tidspunkt var Gade 
blevet verdensberømt.
Robert Schumann (1810-56) frem-
står som indbegrebet af den romanti-
ske komponist med sin sensibilitet og 
sværmeriske fantaseren. Hans klaver-
stykker og sange hører til de mest op-
� ndsomme og poetiske fra den tid.

Hanne Hokkerup sidder ved � yglet og 
Troels Torstein spiller klarinet. Hanne 
Hokkerup er uddannet fra Det jyske 
Musikkonservatorium og fra Kirkemu-
sikskolen og arbejder free-lance som 
pianist, bl.a. for Sønderjyllands Symfo-
niorkester.
Troels er uddannet ved Det fynske Mu-
sikkonservatorium og spiller i Sønder-
jyllands Symfoniorkester.

Klaverfavoritter
 Tirsdag 21. november 2017  15:00  Flensborg Bibliotek  Entré: € 5

Måneskinssonaten og Rondo alla turca 
er klassiske stykker, som alle kender. 
Måske ikke titlerne, men musikken ken-

der alle også de, der ikke er kendere af 
klassisk musik. Pianist Hanne Hokke-
rup, som underviser på Kirkemusiksko-

len, Aabenraa Musikskole og er orga-
nist ved Holbøl Kirke, spiller kendte og 
elskede klassiske stykker på � ygel.
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Slesvig i fokus
 Torsdag 21. september 2017  11:00  Husum Bibliotek • Fri entré

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

Slesvig i fokus og udstillingsåbning
 Mandag 25. september 2017  16:30  Slesvig Bibliotek • Fri entré

Åbning af udstilling med billeder 
af Margareta Erichsen, med 
introduktion ved tidl. lektor på 
Duborg-Skolen, Maike Lohse.

Herefter præsenterer Klaus Tolstrup 
Petersen et udvalg af gode og aktuelle 
bøger om Slesvig/Sønderjylland.

SLESVÍA KOLONIAL
 Fredag 27. oktober 2017  Flensborg Bibliotek

Eventdag med kunst og videnskab om 
Sønderjylland-Schleswigs koloniale arv.
Den koloniale arv kan udforskes på 
mange forskellige måder i vores daglig-
dag. Ved arrangementet er der derfor 
en række begivenheder, som sætter 
fokus på kolonialismens betydning for 
grænseregionen. Kom for eksempel på 

en byvandring gennem Flensborg og 
opdag sporene fra kolonitiden uden for 
din hoveddør. Oplev kunstnere fra US 
Virgin Islands, som i deres performan-
ces udforsker de afrikanske rødder i 
Caribiens historie og kultur. Diskutér 
med os, hør spændende korte foredrag 
eller besøg en ny vandreudstilling. Mar-

co Petersen præsenterer antologien 
”Sønderjylland-Schleswig kolonial”.
Læs mere på www.sonderjylland-sch-
leswig-kolonial.eu.
Arrangeret i samarbejde med Flensbur-
ger Schi	  ahrtsmuseum, Kulturhistorie 
Aabenraa & Historisk Samfund for Søn-
derjylland.
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Koncert og fællessang med koret Paradox
 Fredag 29. september 2017  16:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

Korsang, fællessang og fortællinger 
med afsæt i Højskolesangbogen.
Koret Paradox er et nytænkende og 
engageret kor med ca. 35 sangere i 
det københavnske korliv. Julie Smed 
Jensen er korets dirigent. Repertoiret 
spænder vidt fra renæssancen over 
Bach, Carl Nielsen og helt frem til 
værker af nulevende komponister. Men 
denne eftermiddag er der fokus på 
højskolesangbogen.

Paradox er ikke bare et kor, der står på 
snorlige rækker og synger smukt. Ofte 
bliver hele koncertrummet inddraget 
som en aktiv del af koncerten. Dermed 
får de lyttende en mulighed for at op-
leve kormusikken fra nye vinkler. Hå-
bet er, at de bliver ramt i hjertet og går 
hjem en stor oplevelse rigere og med 
et nyt syn på, hvad kormusik også kan 
være.

Paradox holder til i Mariakirken på Is-
tedgade. Det har ført til, at � ere af ko-
rets koncerter kredser omkring velgø-
renhed, idet Mariakirken er hjemsted 
for Kirkens Korshærs ”Mariatjenesten”.
Sammen med koret skal publikum 
blandt andet synge nogle sange fra 
”Danmarks Fællessang”, som er en del 
af ”Spil Dansk Dagen”.
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Drop janteloven - her kommer X-factor loven
 Torsdag 9. november 2017  19:30  Flensborghus  Entré: € 7

»Vi har fået en samfundsudvikling, som 
vægter selvtilliden, men hvor selvvær-
det er gået � øjten. Det betyder, at unge 
mennesker forstår at føre sig frem, 
men de har sjældent noget selvværd«, 
siger Johannes Andersen.
Overalt i samfundet har man indført sy-
stemer og synlige symboler, der fortæl-
ler, at man skal tro på, at man er god. At 
man skal tro på, at alle andre synes, at 

man er dejlig. Dette afspejler en grund-
læggende mentalitet, der har bredt sig 
i samfundet. En mentalitet, der kan 
sammenfattes i X-factor loven: Du skal 
virkelig tro på, at du er noget særligt.
Resultatet er et samfund, der dyrker 
selvtillid på bekostning af selvværd. 
Kompetencer på bekostning af fordy-
belse og kritisk sans.

Foredrag med Johannes Andersen, 
samfundsforsker ved Aalborg Univer-
sitet.

Arrangeret i samarbejde med Sydsles-
vigs danske Ungdomsforeninger.

Billetsalg ved døren.
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Reformationsjubilæet 
i Slesvig
 Søndag 19. november 2017  14:00
 Ansgar Danske Kirke

Efter gudstjenesten fortæller 
historikeren Anna Vind om 
reformationen i hertugdøm-
merne.

Foredraget foregår i kirken. 
Gudstjeneste kl. 14. Foredrag 
kl. 15.

Arrangeret i samarbejde med Slesvig og Omegns Danske 
Menighed & Sydslesvigsk Forening.

Valgfest/demokratifest
 Søndag 24. september 2017  17:00  Flensborg Bibliotek • Fri entré

SSW og Dansk Centralbibliotek inviterer til en rigtig valgaften, hvor vi 
vil følge forbundsdagsvalget, og hvad det kan betyde for os og resten 
af verden. 

Aftenen krydres med korte oplæg og valg-popcorn ad libitum.
Øvrig forplejning fås til fornuftige søndagspriser.

Arrangeret i samarbejde med SSW.

Lillis julesalon
 Onsdag 6. december 2017  15:00  Flensborg 
Bibliotek • Fri entré. Ka� e og kage kan købes.

Der er julehygge og småkager i julesalonen, når 
tidligere skoledirektør Anders Molt Ipsen læser højt.
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U d s t i l l i n ge r
Wunderkammer 
Sydslesvig
 2. september - 30. september
 Flensborg Bibliotek

Danske sydslesvigere har udvalgt en genstand, 
der viser deres egen historie og deres forhold til 
Sydslesvig. Udstillingen er arrangeret af kunstneren, 
Lisa-Lotta Adomeit, der er vokset op i Sydslesvig.

Åbning 1. september kl. 17:00.

Kunst fra Norge 
- Alfred og Joon 
Vaagsvold
 8. september - 7. oktober
 Flensborg Bibliotek

Alfred Vaagsvold udstiller skulpturer i sten, træ og 
glas. Træskulpturerne er lavet af lamineret træ og 
har håndværksmæssig baggrund i bådbyggertradi-
tionen. Joon Vagsvold udstiller malerier i konkre-
tistisk stil og lydbilleder. Kunsten bygger på enkle, 
geometriske former, og han undgår enhver tilknyt-
ning til naturformer.

Åbning den 7. september 2017 kl. 19:30, hvor den 
norske guitarist Ole Martin Huser-Olsen spiller.

Arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening 
og Nordisk Informationskontor for Sønderjylland/
Sydslesvig.

Sophie B. Jensen
 1. november - 30. november
 Flensborg Bibliotek

Sophie B. Jensen (1912-2007) er formentlig den 
mest kendte sydslesvigske kunstner. En del af hen-
des mange billeder udstilles på biblioteket.

Udstillingen sker i samarbejde med Helge Krempin 
og Leif Dahl, der har udvalgt billederne, som afspej-
ler forskellige sider af Sophie B. Jensens kunst.

Kunst fra Djurs
 3. november - 25. november
 Flensborg Bibliotek

8 kunstnere fra foreningen Syddjurskunstnere  ud-
stiller.

Åbning 2. november 2017 kl. 19:30.

Arrangeret af Sydslesvigs danske Kunstforening.

Årets pressefoto
 11. december 2017 - 6. januar 2018
 Flensborg Bibliotek

Vinderen af Årets Pressefoto 2016 er fotojourna-
list Asger Ladefoged, som arbejder ved Berlingske. 
Prisen modtog han for billedet "Den glemte krig i 
Europa". Han løb også med prisen som Årets Pres-
sefotograf.

De bedste pressefotogra� er og fotografer i landet 
bliver hvert år hyldet i konkurrencen "Årets Presse-
foto", som arrangeres af Pressefotogra� orbundet. 
Konkurrencen fandt sted første gang i 1974.
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Biblioteket tilbyder hjælp til læseklubber. Har du en idé til et tema til en 
læseklub, så kontakt bibliotekar Lene Lund og få starthjælp.

Læs-let-kreds 
og debatkreds 
Læse- og debatkredsen læser lettere 
noveller eller dagsaktuelle nyhedsar-
tikler fra Danmark. Vil du høre mere 
om klubben og niveauet, kontakt 
teamleder Nina von Lachmann Steen-
sen på Flensborg Bibliotek.

Læs nordisk 
Den nordiske læseklub læser romaner 
af nordiske forfattere. Klubben mø-
des tre gange hver sæson. Vil du høre 
mere om klubben, så kontakt bibliote-
kar Lene Lund på Flensborg Bibliotek. 
Første gang: onsdag den 6. september 
kl. 14. I samarbejde med Foreningen 
Norden i Sydslesvig.

Krimi-klubben
Bibliotekar Helle Post styrer klubben 
gennem mord og uopklarede sager. Vil 
du høre mere om klubben, så kontakt 
bibliotekar Helle Post på Flensborg 
Bibliotek. Første gang: onsdag den 6. 
september kl. 14.

Læseklub i Flensborg
Bibliotekets læseklub i Flensborg læ-
ser især romaner af nordiske forfat-
tere. Vil du høre mere om klubben, 
så kontakt bibliotekar Lene Lund på 
Flensborg Bibliotek.

Læseklub i Slesvig
Carsten Reyhé leder bibliotekets læ-
seklub, som mødes om onsdagen en 
gang om måneden på Slesvig Biblio-
tek. Vil du høre mere om klubben eller 
være med, så kontakt Slesvig Bibliotek.

Fransk på dansk
Læseklub med fokus på fransksproge-
de romaner. Christine Harttung, der er 
cand.phil i fransk, leder læseklubben, 
som læser romanerne på dansk. Vil 
du høre mere om klubben, så kontakt 
bibliotekar Lene Lund på Flensborg 
Bibliotek. Første gang: onsdag den 4. 
oktober kl. 16.

Læs lydbøger 
At lytte til en bog er en anden måde 
at læse på, og det giver en helt anden 
læseoplevelse. Lyt til bogen, mens du 
slapper af, tager opvasken eller kører 
bil. Vil du høre mere om klubben, så 
kontakt bibliotekar Malene Skov Leth 
på Flensborg Bibliotek. Første gang: 
mandag den 11. september kl. 15, hvor 
tidspunktet for næste møde aftales.
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VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE DET DANSKE 
BIBLIOTEKSTILBUD I SYDSLESVIG? 
SÅ KOM OG VÆR MED
I BIBLIOTEKETS NYE

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig lancerer et nyt BRU-
GERRÅD og inviterer til det første møde. Alle bibliotekets 
brugere er velkomne - uanset, om man benytter sig af bib-
liotekstilbuddet i bogbussen eller på et af vore andre ud-
lånssteder.

Kandidater skal være fyldt 18 år. Alle møder foregår på 
dansk. Ingen betingelse, men tilmeld dig gerne til det første 
møde d. 12. september 2017 på mail: ed@dcbib.dk.

Hvis du gerne vil kandidere, kan du melde dig på dette 
møde og samtidig give en kort præsentation af dig selv, og 
hvorfor du gerne vil være med.

Hvis du er forhindret denne dato, kan du sende en skriftlig 
henvendelse, gerne inkl. en kort præsentation af dig selv, til 
Elke Damerow på mail: ed@dcbib.dk.

 17:00: Vi mødes ved ”Trappen” i udlånet på 2. sal. Ka� e 
og te med et lille traktement. 

 17:30: Velkomst og dagsorden

• Velkomst v/ formand for biblioteksbestyrelsen, Chri-
stian Jürgensen, herunder bibliotekets ønske om et 
brugerråd og dets opgaver 

• Bibliotekets ledelse orienterer om bl.a. biblioteksud-
vikling og resultataftaler 

• Orientering om spørgeskemaundersøgelsen fra 2016 

• Aktuelle indretningsprojekter 

• Valg af en repræsentant til biblioteksbestyrelsen.



offentlige biblioteker - og afhente det på dit eget bibliotek 

Søg blandt mange mio. 
materialer

bibliotek.dk 
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DOLAS

Dukketeater

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

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

20.
september

Onsdag

 10:00

1.
november

Onsdag

 10:00

9.
december

Lørdag

 11:00

27.
september

Onsdag

 15:00

9.
september

Lørdag

 11:00

18.
november

Lørdag

 11:00

19.
oktober

Torsdag

 15:00

16.
december

Lørdag

 11:00

I
L R A E

L G

23.
september

Lørdag

 10:30

28.
oktober

Lørdag

 10:30

Hobbyværksted for børn og deres familier på Husum 
Bibliotek. Der serveres lidt lækkert til ganen.

OBS! Da SSW holder Landsmøde er der ingen P-pladser i gården den 23. september.
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4-årsfest
 Mandag 11. september 2017  15:00
 Husum Bibliotek • Fri entré

Husum Bibliotek fejrer alle 4-årige 
børn med fest og en bog i velkomst-
gave. Der er saft, ka� e, kagemand 
og sang og musik med Frank M. Alle 
er velkomne – også de, der ikke har 
4-års børn. Tilmeld jer senest den 9. 
september og få samtidig lånerkort 
til den 4-årige.

Spil brætspil på 
biblioteket!
 Tirsdag 12. september 2017  15:00
 Flensborg Bibliotek • Fri entré • Fra 7 år

Har du brikker at � ytte rundt med, og 
elsker du at spille brætspil? Så kom og 
dyst med os, dine venner og familie 
med helt nye spil og klassikere. Erfarne 
og nybegyndere kan være med, og vi 
har spil for små som store.

Løvfaldsfest
 Mandag 2. oktober 2017  15:00
 Husum Bibliotek • Fri entré

Vær med til familiefest i Husumhus 
og Husum Bibliotek. Vi fejrer efter-
årets komme med leg, klippe-klistre, 
hygge - og havearbejde hvis vejret 
tillader det. Medbring gerne en salat, 
brød eller kage til en fælles bu� et.

Arrangeret i samarbejde med Syd-
slesvigsk Forening.

Karius og Baktusser: 
Tandpleje i børnehøjde
 Onsdag 1. november 2017  10:00
 Slesvig Bibliotek • Fri entré • For børn fra 3 år

Irmgard Griemert fra Sundhedstje-
nesten fortæller og viser børnene, 
hvor vigtigt det er, at pleje sine tæn-
der. Dola kommer med sit dukketea-
ter og spiller bl.a. det kendte stykke 
om Karius og Baktus, der laver ulyk-
ker i Jens’ mund.

Arrangeret i samarbejde med Dansk 
Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V.

Spil-Dansk-koncert 
med Tine Mynster
 Tirsdag 7. november 2017  16:00
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Familiekoncert med Tine Mynster på ”Trappen”. Tine 
Mynster har tidligere optrådt på biblioteket med sine 
humørfyldte koncerter for børn.

Tage hele familien med til en glad eftermiddag.
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JulePerler!
 Tirsdag 14. november 2017  15:00
 Flensborg Bibliotek • Fri entré • Fra 6 år

Perledrys med juletema. Vi har perler 
i alle farver og plader  samt skabelo-
ner, hvis fantasien ikke slår til. Bør-
nene vælger selv, hvilken � gurer de 
vil lave, og � gurerne kan tages med 
hjem.

Julemarked i Husumhus
 Lørdag 25. november 2017  13:00
 Husumhus • Fri entré

Vi varmer op til julemarkedet mellem kl. 13 og 14, hvor 
Arno spiller og synger for børn og barnlige sjæle. Herefter 
er der Dolas Dukketeater, salg af kasserede bøger og jule-
klip. I forbindelse med julemarkedet, som varer fra kl. 14 til 
17, er Husum Biblioteks åbningstid udvidet til kl. 17. 

Julerier med
Peddersen og Findus
 Lørdag 2. december 2017  11:00
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Børnebiblioteket inviterer til 
julehygge med Findus-histori-
er, sjove julesange og pyntning 
af Peddersen og Findus jule-
træ. To værter fortæller i sær-
lige Fortællerum indrettet til 
julehygge. For børn fra 3-6 år 
og deres forældre. Vi serverer 
pebernødder, mandariner og 
saft til arrangementet.
Tilmelding til biblioteket se-
nest 28. novemeber. Begræn-
set deltagerantal.

Dolas Jule-dukketeater
 Lørdag 9. december 2017  11:00
 Slesvig Bibliotek • Fri entré

Dola begejstrer de mindste 
med dukketeatret.

Hun spiller julestykker for de 
små, og bagefter er der varm 
kakao og julegodter.

Juletræsfest
 Fredag 15. december 2017  15:00
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Vær med til en af 
årets store fester 
på biblioteket, når 
der er dans om jule-
træet, julesange, ju-
lemand, gaver, saft, 
ka� e og kage.

Højtlæsning og julehygge
 Lørdag 16. december 2017  11:00
 Husum Bibliotek • Fri entré

Vi juler i Peddersens stue. Børnebibliotekar Inge Marie 
Elechukwu læser højt fra ”Jul hos Peddersen & Findus”. 
Der serveres lidt lækkert til ganen.
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Far til 4 på toppen
 Mandag 18. september  14:30
 Husum Bibliotek • Tilladt for alle

Alle er bange for noget. Også familiens overhoved. Han lider 
forfærdeligt af højdeskræk. Derfor går turen til Norge, hvor 
familien regner med at kunne kurere højdeskrækken. Det er 
vigtigt, fordi ”Far” har mulighed for at få et nyt job på 27. etage. 
Men snart viser det sig, at højdeskrækken ikke er det eneste, 
de kæmper imod.

Dyrene i Hakke-
bakkeskoven
 Lørdag 23. september  11:00
 Flensborg Bibliotek • Tilladt for alle

Klatremus og den søde Morten Skovmus bor sammen med 
alle deres dyrevenner, men Mikkel Ræv har en kedelig tendens 
til at ville spise de mindre dyr. Det lykkes ikke, og Mikkel bliver 
så sulten, at han forsøger at stjæle Bagermester Harepus’ ka-
ger, men får i stedet fat i bagerlærlingens fejlslagne peberka-
ger, hvor der er alt for meget peber i. Med hjælp fra den store 
Bamsefar får Morten Skovmus indført en lov om, at man ikke 
må spise hinanden i skoven.

Lego Batman – � lmen
 Tirsdag 26. september  15:00  Flensborg Bibliotek
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7

I den samme ånd, der gjorde LEGO®-� lmen til et verdensom-
spændende fænomen, er den selvudnævnte hovedrolleinde-
haver – LEGO® Batman – stjernen i sit helt eget eventyr.

Der er ændringer under opsejling i Gotham, og hvis Batman 
vil redde byen fra Jokeren, må han, der ellers foretrækker at 
arbejde alene, samarbejde med andre og måske, bare måske, 
lære at være i lidt bedre humør.

Otto er et næsehorn
 Lørdag 4. november  11:00
 Flensborg Bibliotek • Tilladt for alle

Drengen Topper har en livlig fantasi og � nder på mange vanvit-
tige historier. Men selv han bliver overrasket, da han � nder en 
magisk blyant. Den vækker de ting til live, som Topper tegner 
med den - også det gule næsehorn, som han maler på tapetet 
hjemme i stuen.

Men det er ikke helt ukompliceret at have et stort og sultent 
savannedyr gungrende omkring i en lejlighed på anden sal.

Villads fra Valby
 Onsdag 8. november  15:00  Slesvig Bibliotek
For børn fra 6 år og deres familie

Villads er seks år og har første skoledag efter en hyggelig som-
mer med sin mor, far og to søstre. Villads er fantasifuld, god 
til at lege og ikke altid god til at følge de voksnes regler. Det 
betyder, at han tit løber ind i problemer. Nu skal den nye sko-
leelev også tage stilling til klassekammerater, en sød pige - og 
hans nye klasselærer.

Filmen er baseret på Anne So� e Hammers serie om Villads. 
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Hjælp! jeg er en � sk
 Tirsdag 28. november  15:00  Flensborg Bibliotek
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7

Den 13-årige dreng, Svip, er vild med spænding, hvilket han en 
dag på en � sketur får mere end rigeligt af ...

En dansk tegne� lm om tre børn, der pludselig oplever at blive 
forvandlet til � sk og derigennem får rig lejlighed til at erfare 
livet under havover� aden. 

I et kapløb med tiden for at blive mennesker igen, får de tre 
børn et eventyr, der indbærer møder med alt fra videnskabs-
manden Professor Mac Krell til den magtsyge Krabbe.

Den lille julemand
 Fredag 8. december  14:00  Flensborg Bibliotek
 Fredag 15. december  10:00  Slesvig Bibliotek • Fra 4 år

At være Julemand er et job, og når man bliver for gammel, 
går man på pension. Julemanden skal � nde sin a� øser efter 
de vedtagne tre regler: a� øseren skal hedde Nicholas, være 
forældreløs og have et rent hjerte!

Og Julemanden � nder den sande a� øser på et børnehjem. 
Men a� øseren får sit hyr med jobbet. Blandt andet fordi han 
lider af højdeskræk! 

Den magiske Juleæske
 Tirsdag 12. december  15:00  Flensborg Bibliotek
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7

8-årige Julius bor på børnehjemmet Klokkely og elsker at 
høre forstanderen fortælle om dengang, Julemanden a� eve-
rede ham på Klokkely. Men de store drenge på børnehjemmet 
driller Julius og siger, at Julemanden ikke � ndes, det er bare 
Alfred, som klæder sig ud. Julius bliver ked af det og trøster 
sig med sin hemmelige juleæske. 

Men en dag er der en stemme, der kalder på Julius fra ju-
leæsken. Pludselig be� nder Julius sig i et magisk land, hvor 
Julemanden er forsvundet, og den onde Krampus forsøger at 
ødelægge julen for altid. Det er nu op til Julius at redde julen.


