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MEST FOR VOKSNE

offentlige biblioteker - og afhente det på dit eget bibliotek 

Søg blandt mange mio. 
materialer

bibliotek.dk 

19

10 28 11

2329



4

Władysław Szpilman: 
Pianisten
 Onsdag 10. januar 2018  15:00 
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

En overlevendes erindringer fra Warszawa 1939-45. Den polske 
pianist Władysław Szpilman (1911-2000) mister efter nazister-
nes besættelse hele sin familie, der sendes i arbejdslejr. Han lever 
i årevis i det skjulte og på sultegrænsen i det hærgede Warszawa. 
Roman Polanski instruerede den prisbelønnede film fra 2002.

William Shakespeare: 
Henrik den Femte
 Onsdag 21. februar 2018  15:00 
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Skuespil om den engelske konge Henrik den Femte, der er blevet 
en moden mand og har taget sit ansvar som konge på sig. Han 
beslutter sig for at kæmpe for Englands franske besiddelser.
Kenneth Branagh instruerede filmen fra 1989.

Ray Bradbury: 
Fahrenheit 451
 Onsdag 4. april 2018  15:00 
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Science fiction-roman om et fremtidssamfund, hvor bøger bræn-
des. ”Brandmanden” Montag slutter sig til bogfolket, en udstødt 
gruppe, hvor hver især prøver at huske en bestemt bog. François 
Truffaut har filmatiseret bogen.
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23.01.2018
Paul Gauguin

06.02.2018
Vincent van Gogh

20.02.2018
Henri de Toulouse-
Lautrec

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

De tre malere er alle enere i det vældige nybrud, der kommer 
i kunsten i slutningen af det 19. århundrede, det være sig som 
menneske og som kunstner.

Hver især udvikler de deres eget maleriske sprog, som bliver 
afgørende for eftertidens malerkunst. Paul Gauguin for den 
symbolistiske, Vincent van Gogh for den ekspressionistiske og 
Henri de Toulouse-Lautrec for art nouveau og jugendstilen og 
desuden for det nye billedmedie – plakaten.

Kunsthistoriker Grethe Bay præsenterer i tre billedforedrag 
mennesket og maleren.

Foredragsrækken udbydes i samarbejde med voksenundervis-
ningen til en samlet pris på € 15,-.

Tilmelding til Charlotte Bassler, telefon 0461 73117 eller 
01636959835 eller e-mail: chbassler@gmail.com.
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ONS • 17.01.2018  19:00
Per Kirkeby

ONS • 31.01.2018  19:00
Michael Kvium

ONS • 21.02.2018  19:00
Katrine Ærtebjerg, 
Eske Kath og Adam Saks

Det første foredrag omhandler kunstnere 
med udgangspunkt i den alternative eks-
perimenterende kunstskole, Eks-skolen, 
stiftet 1962, samt i Fluxux bevægelsen. 
Hovedvægten vil ligge på billedkunstne-
ren Per Kirkeby og hans maleriske udvik-
ling fra billeder præget af popkulturens 
motiver til de stort anlagte oliemalerier i 
stort format i traditionen fra den ameri-
kanske abstrakte ekspressionisme.

Foredraget omhandler kunstnere med ud-
gangspunkt i såvel Kunstakademiet som 
Værkstedet Værst med dets muligheder 
for alternative udtryksformer. Hovedvæg-
ten vil ligge på maleren Michael Kvium, på 
udviklingen i hans malemåde og hans sær-
egne motivverden frem til i dag.

Foredraget vil fokusere på de tre male-
re, som hver især repræsenterer sider af 
samtidens malerkunst i Danmark. Katrine 
Ærtebjergs figurative, surrealistiske male-
rier skildrer en indre verden i slægt med 
eventyrenes fortællinger om liv og død, 
kærlighed og seksualitet. Eske Kath er 
inspireret af romantikkens dommedags-
motiver og skildrer i et dramatisk sprog 
brande, eksplosioner og naturkatastrofer. 
Adam Saks benytter en særlig form for 
motiv- og billedsampling, hvor han skaber 
en række nye fortællinger ofte præget af 
stor skønhed.

Entré pr. foredrag: € 5,-
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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 offentlige 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
Biblioteket har adgang til bl.a.:

> Infomedia
Søg i 60 millioner danske artikler

> Forfatterweb
Find portrætartikler om 
ca. 900 forfattere.

> Faktalink
Artikler om aktuelle og 
samfundsrelevante emner

> Europa World Yearbook PLUS
Fakta om alverdens lande på engelsk

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

17.
maj

Torsdag

 14-15

16.
januar

Tirsdag

 16-17

13.
februar

Tirsdag

 16-17

13.
marts

Tirsdag

 16-17

15.
maj

Tirsdag

 16-17

19.
juni

Tirsdag

 16-17

16.
maj

Onsdag

 14-15
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HYGGETIME PÅ HUSUM BIBLIOTEK
Nyd en mandagshyggestund på biblioteket med fokus på det danske sprog, bl.a. med brætspil, højtlæsning for 
voksne, Månedens bedste børnebøger for forældre, Klönschnack med lærer Nina Mau-Jensen og ”strik og lyt”. 
Hver mandag har sit eget tema, og du vælger helt selv, hvad du har lyst til. Temaerne annonceres løbende.

Fri entré.

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening.

5.
februar

Mandag

 16:30
29.
januar

Mandag

 16:30

12.
februar

Mandag

 16:30

26.
februar

Mandag

 16:30

5.
marts

Mandag

 16:30

26.
marts

Mandag

 16:30

16.
april

Mandag

 16:30

14.
maj

Mandag

 16:30
30.

april

Mandag

 16:30
23.

april

Mandag

 16:30

28.
maj

Mandag

 16:30

4.
juni

Mandag

 16:30

18.
juni

Mandag

 16:30
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I 2018 har bibliotekerne fokus på videnskab. Videnskaben 
kan være med til at forandre os som mennesker og have 
en stor indflydelse på vores liv. Videnskab handler om at 
skabe, om at være nysgerrig og om at lege ny viden ind. 

I foråret handler kampagnen om kroppen, om dens udvik-
ling fra graviditet/fødsel til barn, voksen og gammel. Det er 
den videnskabelige tilgang til kroppen og kroppens biologi, 
som er udgangspunktet for temaet. Kroppen bliver under-
søgt indefra og ud. I Flensborg vil der bl.a. være fokus på, 
hvordan livsstil kan være med til at påvirke kroppen.

9



Travlhed er en tendens i samfun-
det og mindfulness bruges ofte 
til at skabe ro i en travl hverdag. 
Hvad er mindfulness? Hvordan 
mindsker mindfulness stress og 
øger trivsel og følelsen af flow?

Mette Kold giver inspiration til 
enkle teknikker og praktiske 
værktøjer, der kan indpasses i et 
travlt liv. Foredrag og øvelser er 
baseret på nyeste forskning om 
dokumenterede effekter af mind-
fulness. Alle øvelser er stående 
eller siddende på en stol. Tag evt. 
et tæppe med.

Mette Kold er cand. psych., ph.d. 
i sundhedspsykologi & meditati-
onslærer fra Chopra Center Uni-
versity.

Entré: € 7,-
Begrænset 

deltagerantal. 
Tilmelding senest 

den 5. februar 
2018! M ette Kold

I
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Bliv klar til den store forvandling. Tab 
dig og få det liv, du drømmer om med 
ny energi, livsglæde, stærk krop, per-
fekt fordøjelse, god nattesøvn og super 
humør. Det handler om antiinflamma-
torisk levevis, der er det nye buzzword 
inden for sundhed. Inflammation er en 
betændelsestilstand i kroppen, som på 
længere sigt kan påvirke livskvalitet og 

helbred. Antiinflammation er modgiften.
Læge Jerk W. Langer ser på den seneste 
forskning om antiinflammatorisk mad 
og levevis for at adskille fup fra fakta.
Bliv inspireret til at optimere fordø-
jelsen, stabilisere blodsukkeret, fjerne 
smerter, løfte humøret, forbedre træ-
ningseffekten, mindske stress, afbalan-
cere tarmfloraen, sove bedre, forebygge 

sygdom og skabe bevægelse og motion 
i en travl hverdag.
Jerk W. Langer er læge og en af Dan-
marks førende eksperter i, hvad vi selv 
kan gøre for at holde os raske. Han har 
skrevet bestsellerbogen 21 helbredende 
dage med antiinflammatorisk kost.

Jerk W. L a n ger

I

Entré: 
€ 7,-
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”Helvede i Nord” kaldes Flensburg-Han-
dewitts berygtede hjemmebane. Her 
hersker en stemning og en lidenskab, 
som får ethvert håndboldpublikum i 
Danmark til at virke tamt ved siden af.

Lasse Ryom fortæller om sin nye bog 
Grænseløs lidenskab – en dansk-tysk 
håndboldhistorie. Den handler om 
storklubben i grænselandet og de spil-
lere, trænere og fans, som gør Flens-

burg-Handewitt til noget helt særligt i 
håndboldverdenen.
Kom helt tæt på danskerklubben Flens-
burg-Handewitt og historien bag det 
succesfulde håndboldhold.

Entré: 
€ 5,-

12
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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.

Max. 35 
Vil du være med til at starte en ny læseklub 
for unge mellem 24 og 35 år? Hør mere om 
klubben ved at kontakte bibliotekar Lene 
Lund, som hjælper klubben i gang.

Læs-let-kreds 
Læsekredsen læser lettere bøger, ca. en 
om måneden, og taler om dem på dansk.  
Vil du høre mere om klubben og niveau-
et, så kontakt bibliotekar Lene Lund på 
Flensborg Bibliotek.

Læs nordisk
Den nordiske læseklub læser romaner 
af nordiske forfattere. Klubben mødes 
tre gange i hver sæson. Vil du høre mere 
om klubben, så kontakt bibliotekar Lene 
Lund på Flensborg Bibliotek. I samarbej-
de med Foreningen Norden.

Krimi-klubben
Bibliotekar Helle Post styrer klubben 
gennem mord og uopklarede sager. Vil du 
høre mere om klubben, så kontakt bibli-
otekar Helle Post på Flensborg Bibliotek.

Læseklub i Flensborg
Bibliotekets læseklub i Flensborg læser 
især romaner af nordiske forfattere. Vil 
du høre mere om klubben, så kontakt 
bibliotekar Lene Lund på Flensborg Bib-
liotek.

Læseklub i Slesvig
Carsten Reyhé leder læseklubben, som 
mødes en gang om måneden på Slesvig 
Bibliotek. Vil du høre mere om klubben 
eller være med, så kontakt Slesvig 
Bibliotek.

Fransk på dansk 
Læseklub med fokus på fransksprogede 
romaner. Christine Harttung, der er cand.
phil. i fransk, leder læseklubben, som læ-
ser romanerne på dansk. Vil du høre mere 
om klubben så kontakt bibliotekar Lene 
Lund på Flensborg Bibliotek.

Læs lydbøger 
Lyt til en bog mens du slapper af, tager 
opvasken eller kører bil. At lytte til en 
bog er en anden måde at læse på, og det 
giver også en helt anden læseoplevelse. 
Vil du høre mere om klubben, så kontakt 
Malene Skov Leth på Flensborg Bibliotek.
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Du forsvinder
 Tirsdag 16. januar  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes
 Tordag 18. januar  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest 16. januar til sekretariatet

Filmen handler om den respekterede skole-
leder, Frederik, der bliver sigtet for at have 
stjålet 12 mio. kr. fra skolen. Sagen er dog 
ikke så enkel, som den først lader til at være. 
Det viser sig nemlig, at Frederik har haft en 
svulst i hjernen de seneste tre år, og det 
har ændret hans personlighed drastisk. Nu 
må hans hustru, Mia, og forsvarsadvokaten 
Bernard, der selv lever med en hjerneskadet 
kone, forsøge at få ham frikendt.

Du forsvinder er baseret på Christian Jun-
gersens bestseller. Det er en tankevækken-
de fortælling om bevidsthed, erindringer og 
hjernens altoverskyggende dominans i vores 
tilværelse.

Danmark, 2017. Genre: Drama. Instruktør: 
Peter Schønau Fog. Medvirkende: Trine Dyr-
holm, Nikolaj Lie Kaas, Michael Nyqvist, Mik-
kel Boe Følsgaard. Spilletid: 117 min.

Således også på jorden
 Tirsdag 13. februar  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes
 Torsdag 15. februar  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest 13. februar til sekretariatet

Lena elsker folk-rock og country, så det er 
med stor usikkerhed, at hun takker ja til at 
tage sig af musikken i byens menneske-
tomme kirke. Det bliver startskuddet til en 
kæde af begivenheder, som rusker op i folks 
drømme og længsler. Samtidig er hendes ar-
bejdsmetoder stærkt provokerende for om-
givelserne. Det bliver tydeligt for både Lena 
og landsbyboerne, at der ikke findes nogen 

mere revolutionerende kraft end dans og 
musik. Således også på jorden er Kay Pollaks 
selvstændige og fritstående opfølger til den 
Oscar®-nominerede Som i himlen.

Sverige, 2015. Genre: Drama. Instruktør: Kay 
Pollak. Medvirkende: Frida Hallgren, Jakob 
Oftebro, Niklas Falk, Lennart Jähkel. Spille-
tid: 134 min.

Forestillinger på Flensborghus og Slesvighus. Fri entré.
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Sameblod
 Tirsdag 13. marts  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes
 Torsdag 15. marts  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest 13. marts til sekretariatet

Elle Marja er en 14-årig samisk pige. Efter 
hun bliver udsat for 1930’ernes racebiolo-
giske undersøgelser på sin skole, begynder 
Elle Marja at drømme om et andet liv. For at 
drømmen skal gå i opfyldelse, er hun nødt til 
at blive en anden og bryde alle bånd til sin fa-
milie og kultur.

Sverige, 2016. Genre: Drama. Instruktør: 
Amanda Kernell. Medvirkende: Lene Cecilia 
Sparrok, Maj-Doris Rimpi, Mia Erika Sparrok, 
Julius Fleischanderl. Spilletid: 110 min.

Gud taler ud
 Tirsdag 10. april  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes
 Torsdag 12. april  19:00  Slesvighus • Tilmelding senest 10. april til sekretariatet

I 80’erne vokser Jens og hans brødre op i 
et parcelhus i Risskov. Her regerer familiens 
overhoved, Uffe – psykolog og selvbestaltet 
”Gud” i slåbrok og underbukser. Forandringer 
truer familiefreden, da Uffe sætter sig for at 
skrive sine erindringer. På drengeværelserne 
ulmer oprøret, mens mor, Gerd Lillian, kæm-
per bravt med at holde sammen på familien. 
Men før de 3 sønner kan gøre sig fri af under-

trykkelsen og blive voksne, kommer det til et 
afgørende opgør med ”Gud”. 
Gud taler ud er baseret på den selvbiografi-
ske roman af Jens Blendstrup.

Danmark, 2017. Genre: Drama. Instruktør: Henrik 
Ruben Genz. Medvirkende: Søren Malling, Lisa Nils-
son, Marcus Sebastian Gert, Maria Erwolter. Spille-
tid: 108 min.

Their finest hour
 Tirsdag 8. maj 2018  19:30  Flensborghus • Ost og rødvin kan købes

Under nazisternes bombeangreb på London 
i 1940 er Storbritannien i dyb krise. Landets 
ledere har desperat brug for at højne folkets 
moral. Man beslutter at sætte den uerfarne 
manuskriptforfatter Catrin Cole (Gemma Ar-
terton) til at lave en patriotisk film, der kan 
give briterne håb og – forhåbentligt – inspi-
rere USA til at gå ind i krigen. Sammen med 
en broget gruppe af filmarbejdere og skue-
spillere kastes Catrin ud på en rejse, hvor 

hun både finder sin stemme, kærligheden og 
filmmagien midt i krigens larm. En rørende, 
vittig og romantisk film instrueret af danske 
Lone Scherfig.

England, 2016. Genre: Drama, Komedie, 
Krigsfilm. Instruktør: Lone Scherfig. Med-
virkende: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill 
Nighy, Jack Huston. Spilletid: 117 min.



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

I umiddelbar forlængelse af bogpræ-
sentationen kan du i Flensborg høre 
30 minutters oplæg om:

1.
februar

Torsdag

 16:00

1.
marts

Torsdag

 16:00

5.
april

Torsdag

 16:00

3.
maj

Torsdag

 16:00

Den sorte dag ved 
Moulin-sous-Touvent
 Torsdag 1. februar 2018  16:30 
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Museumsinspektør René Rasmussen fortæller om 
bogen Den sorte dag ved Moulin-sous-Touvent.

Den 6. juni 1915 midt på formiddagen angreb franske 
tropper frontafsnittet ved Moulin-sous-Touvent i 
Picardiet i Nordfrankrig. Da var en stor del af de mere 
end hundrede sønderjyder, der faldt denne dag ved 
Moulin, formodentligt allerede døde i den morderiske 
trommeild, der var gået forud for stormen. Ingen anden 
dag i noget andet slag under hele Første Verdenskrig 
kostede så mange sønderjyder livet. Kampene i 
juni 1915 ved Moulin-sous-Touvent hører - set med 
sønderjyske øjne - til krigens blodigste. Mindst 104 
soldater fra Sønderjylland mistede livet den dag.

René Rasmussen har skrevet bogen sammen med Mar-
tin Bo Nørregård fra Forskningsafdelingen ved Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig.
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1.
februar

Torsdag

 11:00

1.
marts

Torsdag

 11:00

5.
april

Torsdag

 11:00

3.
maj

Torsdag

 11:00

31.
januar

Onsdag

 19:00

28.
februar

Onsdag

 19:00

4.
april

Onsdag

 19:00

2.
maj

Onsdag

 19:00

Hertugræve og 
køkkenharer
 Torsdag 1. marts 2018  16:30 
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Skov- og landskabsingeniør Hans Kristensen fortæller 
om sin bog Hertugræve og køkkenharer - jagt, vildt og 
jægere i Sønderjylland før Genforeningen. Sønderjyl-
land fulgte tysk jagtlovgivning. Det prægede landsde-
lens jagtforhold, der kom til at adskille sig markant fra 
jagten i det øvrige Danmark, og det blev brugt som 
løftestang for nye idéer, der efter 1920 kom til at æn-
dre hele den danske jagt.

Hans Kristensen er indehaver af Bogjagt.dk. Boghandel 
og antikvariat for jægere og lystfiskere i Lydersholm 
nær Tønder.

Slesvig i fokus
 Torsdag 5. april 2018  16:30 
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Historiker og leder af Den Slesvigske Samling, Klaus 
Tolstrup Petersen, præsenterer et udvalg af gode og 
aktuelle bøger om Slesvig/Sønderjylland.
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Berit Dröse – Alf Becker
 19. januar - 10. februar  Flensborg Bibliotek

Berit Dröse vil i udstillingen The negative time 
forsøge at belyse tidens ubegribelighed. Værkerne 
kredser om det naturvidenskabelige og sanselige 
univers. Alf Becker tager i sine skulpturer af stål 
og granit udgangspunkt i temaet balance, hvor de 
geometriske former rund og kantet står i kontrast 
til hinanden og dog fremstår som en harmonisk 
helhed.

Åbning torsdag den 18. januar kl. 20:00.

Nordspor 
 – på sporet af Nordens ungdomsliv
 23. januar - 17. februar  Flensborg Bibliotek

I billeder, foto, video, tekster og skulpturer udtrykker 
unge fra produktionsskolen Meritten i Rødekro de-
res tanker om at være dem, de er lige nu og her. Om 
deres drømme, om hverdagen og fremfor alt om et 
ungdomsliv, hvor de, som alle andre unge, har ét øn-
ske: at komme videre i livet.

Udstillingen er arrangeret af Nordisk Informations-
kontor og støttet af Nordisk Ministerråd, Nordens 
Institut på Åland og Oberst H. Parkovs Mindefond 
og en del af et nordisk kulturprojekt, som ønsker at 
sætte ungdomskulturen i Nordens yderområder i 
centrum.

Harald Diercksens 
kunstnerplakater
 15. maj - 9. juni  Flensborg Bibliotek

Harald Diercksen, som bor i Sydslesvig, har gennem 
mange år samlet på kunstnerplakater og bøger, ofte 
signeret af kunstnerne. Sydslesvigs danske Kunstfor-
ening viser en stor del af Harald Diercksens samling.

To gange Lundbye
 15. maj - 9. juni  Flensborg Bibliotek

Udstilling med værker af Finn Winge Nielsen. Den 
danske guldaldermaler J. Th. Lundbye blev født i 
1818. I anledning af 200-året for hans fødsel viser 
Sydslesvigs danske Kunstforening en retrospek-
tiv udstilling af kunstneren Finn Winge Nielsen, 
som skildrer sin store passion for både maleren J. 
Th. Lundbye og hans slægtning, forfatteren Vagn 
Lundbye.

100% fremmed?
 15. juni - 14. juli  Flensborg Bibliotek

100% FREMMED? er et dokumentarisk kunstpro-
jekt med 100 portrætter og 100 tekster af 100 
borgere, der statistisk repræsenterer de 161.000 
mennesker, der har fået asyl i Danmark siden 1956.

Elektronisk lys 
og musik - i mere 
end 100 år
 10. juli – 17. august  Flensborg Bibliotek

Ved Roald Christesen. Elektronikken har frembragt 
mange ting. Maskiner, computere, apparater. Meget 
af det nyttigt, andet farligt. Allerede i 1897 blev et 
apparat med navnet Telharmonium opfundet, og 
det blev verdens første synthesizer - en maskine, 
der frembringer lyd ved hjælp af elektrisk strøm. 
Den kunstige lyd har frembragt nye musikformer og 
instrumenter, som denne udstilling viser et lille ud-
snit af. Åbning tirsdag den 10. juli kl. 19:00.

UDSTILLINGER
på Flensborg Bibliotek
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Musikalsk ølsmagning 
med Esben Langkniv
 Fredag 26. januar 2018  19:30 
 Husumhus  Entré: € 10,-

Esben Langkniv er en ægte troubadur. Han holder af 
historier om landevejsrøvere, tørvegravere og søens folk. 
Og lige som disse holder han også af godt øl og fortæller 
gerne om det.

Vi smager fire-fem forskellige øl fra mikrobryggerierne 
Hopkins og Wintercoat. Det er primært Ale og Stout, og 
det er noget med gong-gong i. Øllet garneres med viser 
akkompagneret af Esben Langknivs guitar.

Arrangeret i samarbejde med SSF Husum og omegn.

Minerydning i Danmark i 
1945 - film og foredrag
 Tirsdag 23. januar 2018  16:00
 Flensborg Bibliotek  Entré: € 6,-

I 2015 havde spillefilmen Under sandet premiere. Filmen 
handler om tyske soldaters minerydning langs den jyske 
vestkyst i løbet af sommeren 1945. Det er en historisk film, 
der er baseret på virkelige hændelser.

John Jensen, museumsinspektør ved Varde Museum, har 
inden for det seneste år undersøgt, hvorfor tyske soldater 
blev sat til at rydde miner i Danmark i månederne efter 
den tyske kapitulation, og hvordan arbejdet forløb. Under-
søgelsen er baseret på nye kilder. John Jensen er meget 
kritisk over for grundfortællingen i filmen.

Under sandet vises som en del af foredraget.

Arrangeret i samarbejde med Forskningsafdelingen.
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Ugedag

Klokk
en

Tite
l

Sted
Side

Dato

 DET SKER I FLENSBORG

JANUAR
10 ON 15:00 Władysław Szpilman: Pianisten Flensborg Bibliotek 4

13 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36

16 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

16 TI 19:30 BIFFEN: Du forsvinder Flensborghus 14

17 ON 19:00 Maleren Per Kirkeby Flensborg Bibliotek 6

18 TO 15:00 BIFFEN for børn: Filmen 
om Kaptajn Underhyler Flensborg Bibliotek 34

19 FR Udstillingsstart: Berit 
Dröse – Alf Becker Flensborg Bibliotek 18

19 FR 16:00 Fede fredagsfortællinger Flensborg Bibliotek 38

23 TI Udstillingsstart: Nordspor – på 
sporet af Nordens ungdomsliv Flensborg Bibliotek 18

23 TI 10:00 Tre enere i kunsten 
- Paul Gauguin Flensborg Bibliotek 5

23 TI 15:00 BIFFEN for børn: Filmen 
om Kaptajn Underhyler Flensborg Bibliotek 34

23 TI 16:00 Minerydning i Danmark i 
1945 - film og foredrag Flensborg Bibliotek 19

31 ON 16:00 Gade og Schumann Flensborg Bibliotek 22

31 ON 19:00 Maleren Michael Kvium Flensborg Bibliotek 6

FEBRUAR
01 TO 16:00 Månedens bedste bøger & Den 

sorte dag ved Moulin-sous-Touvent Flensborg Bibliotek 16

03 LØ 11:00 BIFFEN for børn: Villads fra Valby Flensborg Bibliotek 34

06 TI 10:00 Tre enere i kunsten 
- Vincent van Gogh Flensborg Bibliotek 5

06 TI 19:00 Mindfulness Flensborg Bibliotek 10

09 FR 15:00 Fastelavnsfest med 
trylleshow og koncert Flensborg Bibliotek 37

10 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36

13 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

13 TI 19:30 BIFFEN: Således også på jorden Flensborghus 14

15 TO 15:00 BIFFEN for børn: Lego Ninjago Flensborg Bibliotek 34

15 TO 16:00 Lyst til lyrik? Flensborg Bibliotek 23

16 FR 16:00 Fede fredagsfortællinger Flensborg Bibliotek 38

19 MA 09:00 Magisk mandag Flensborg Bibliotek 37

20 TI 10:00 Tre enere i kunsten 
 - Henri de Toulouse-Lautrec Flensborg Bibliotek 5

20 TI 15:00 BIFFEN for børn: Lego Ninjago Flensborg Bibliotek 34

20 TI 19:30 Om ånd, dannelse og fællesskab Flensborghus 24

20 TI 19:30 Med håbet som drivkraft Harreslev Danske 
Skole 23

21 ON 15:00 William Shakespeare:  
Henrik den Femte Flensborg Bibliotek 4

21 ON 19:00 Malerne Katrine Ærtebjerg, 
Eske Kath og Adam Saks Flensborg Bibliotek 6

24 LØ 11:00 Auktion Flensborg Bibliotek 24

27 TI 19:00 Glad, sund og slank Flensborg Bibliotek 11

MARTS
01 TO 16:00 Månedens bedste bøger & 

”Hertugræve og køkkenharer" Flensborg Bibliotek 17

03 LØ 11:00 BIFFEN for børn: Sikke et cirkus Flensborg Bibliotek 34

06 TI 15:00 Tosset med perler Flensborg Bibliotek 32

06 TI 16:00 Premiere på dokumentarfilm 
om Karl Otto Meyer Flensborg Bibliotek 25

12 MA 10:00 ABC koncert med Sille og Palle Flensborg Bibliotek 32

13 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

13 TI 19:30 BIFFEN: Sameblod Flensborghus 15

14 ON 19:00 Grænseløs lidenskab Flensborg Bibliotek 12

15 TO 15:00 BIFFEN for børn: Kidnapning Flensborg Bibliotek 35

15 TO 19:00 Fristaden Christiania Flensborg Bibliotek 27

17 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36

19 MA 09:00 Magisk mandag Flensborg Bibliotek 37

20 TI 15:00 BIFFEN for børn: Kidnapning Flensborg Bibliotek 35

21 ON 17:00 Brugerråd Flensborg Bibliotek 26

21 ON 19:00 Mød forfatteren Carsten Jensen Flensborg Bibliotek 28

24 LØ 11:00 Pip Gok Påskeskæg Flensborg Bibliotek 33

APRIL
04 ON 15:00 Ray Bradbury: Fahrenheit 451 Flensborg Bibliotek 4

05 TO 16:00 Månedens bedste bøger 
& Slesvig i fokus Flensborg Bibliotek 17

10 TI 19:30 BIFFEN: Gud taler ud Flensborghus 15

13 FR 16:00 Fede fredagsfortællinger Flensborg Bibliotek 38

18 ON 19:00 Mød forfatteren Anne-
Cathrine Riebnitzsky Flensborg Bibliotek 29

19 TO 15:00 BIFFEN for børn: Den utrolige 
historie om den kæmpestore pære Flensborg Bibliotek 35

21 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36

21 LØ 11:00 BIFFEN for børn: Den utrolige 
historie om den kæmpestore pære Flensborg Bibliotek 35

23 MA 09:00 Magisk mandag Flensborg Bibliotek 37

24 TI 15:00 BIFFEN for børn: Den utrolige 
historie om den kæmpestore pære Flensborg Bibliotek 35

MAJ
03 TO 16:00 Månedens bedste bøger Flensborg Bibliotek 16

08 TI 19:30 BIFFEN: Their finest hour Flensborghus 15

14 MA 09:00 Magisk mandag Flensborg Bibliotek 37

15 TI Udstillingsstart: Harald 
Diercksens kunstnerplakater Flensborg Bibliotek 18

15 TI Udstillingsstart: 
To gange Lundbye Flensborg Bibliotek 18

15 TI 15:00 Sjippe-tov-lig tirsdag Flensborg Bibliotek 32



15 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

15 TI 19:30 Præstegårdskultur. 
Livet i præstegården ... Flensborghus 30

16 ON 20:00 Sange på grænsen Flensborg Bibliotek 30

18 FR 16:00 Fede fredagsfortællinger Flensborg Bibliotek 38

26 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36

JUNI
15 Udstillingsstart: 100% fremmed? Flensborg Bibliotek 18

15 FR 15:00 Vilde Valdes Gilde Flensborg Bibliotek 38

19 TI 16:00 Hjælp til IT Flensborg Bibliotek 7

23 LØ 11:00 Dolas dukketeater Flensborg Bibliotek 36

28 TO O Høj Manner 
-  havnefest i Flensborg Flensborg Bibliotek 39

JULI
10 TI Udstillingsstart: Elektronisk lys 

og musik - i mere end 100 år Flensborg Bibliotek 18

 DET SKER I SLESVIG

JANUAR
18 TO 19:00 BIFFEN: Du forsvinder Slesvighus 14

24 ON 15:00 BIFFEN for børn: Filmen 
om Kaptajn Underhyler Slesvig Bibliotek 34

29 MA 16:30 Bag om matador - Danmark 
i 1930'erne og 1940'erne Slesvig Bibliotek 22

29 MA 17:30 Slesvig i fokus Slesvig Bibliotek 30

31 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

FEBRUAR
15 TO 19:00 BIFFEN: Således også på jorden Slesvighus 14

21 ON 15:00 BIFFEN for børn: Kidnapning Slesvig Bibliotek 35

28 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

MARTS
01 TO 19:00 Folkeoprør i Sydslesvig i 1797-98 Slesvig Bibliotek 25

14 ON 10:00 Dolas dukketeater 
med forårsstykker Slesvig Bibliotek 36

15 TO 19:00 BIFFEN: Sameblod Slesvighus 15

APRIL
04 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

12 TO 19:00 BIFFEN: Gud taler ud Slesvighus 15

MAJ
02 ON 19:00 Månedens bedste bøger Slesvig Bibliotek 17

16 ON 14:00 Hjælp til IT Slesvig Bibliotek 7

 DET SKER I HUSUM

JANUAR
13 LØ 10:30 Livlig Lørdag Husum Bibliotek 36

26 FR 19:30 Musikalsk ølsmagning  
med Esben Langkniv Husumhus 19

29 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

FEBRUAR
01 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek 17

05 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

10 LØ 10:30 Livlig Lørdag Husum Bibliotek 36

12 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

19 MA 15:00 BIFFEN for børn: Lego Ninjago Husum Bibliotek 34

21 ON 14:00 BIFFEN for børn: Lego Ninjago Husum Bibliotek 34

26 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

MARTS
01 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek 17

05 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

10 LØ 10:30 Livlig Lørdag Husum Bibliotek 36

12 MA 13:00 Hokus-Pokus-Krokusfest Husum Bibliotek 33

15 TO 11:00 Helga Küssner fortæller Husum Bibliotek 26

26 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

APRIL
05 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek 17

12 TO 11:00 Slesvig i fokus Husum Bibliotek 30

16 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

23 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

30 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

MAJ
03 TO 11:00 Månedens bedste bøger Husum Bibliotek 17

09 ON 10:00 Dolas dukketeater Husum Bibliotek 36

14 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

17 TO 14:00 Hjælp til IT Husum Bibliotek 7

28 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

JUNI
04 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8

18 MA 16:30 Hyggetime på Husum Bibliotek Husum Bibliotek 8
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Bag om Matador 
 - Danmark i 1930’erne 
og 1940’erne
 Mandag 29. januar 2018  16:30  Slesvig Bibliotek

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, 
hvordan forholdene var i Danmark i perioden. Og til at 
diskutere, hvor velegnet serien er til fortælle Danmarkshi-
storien ud fra. Mogens Rostgaard Nissen fra Forsknings-
afdelingen fortæller. Fri entré.

Arrangeret i samarbejde med Forskningsafdelingen.

En time omkring flyglet 

Gade og Schumann
 Onsdag 31. januar 2018  16:00 
 Flensborg Bibliotek  Entré: € 5,-

Niels W. Gade blev født i 1817 og var komponist, dirigent 
og organist og var gennem mere end fyrre år den domine-
rende skikkelse i det danske musikliv.

Hanne Hokkerup sidder ved flyglet, og Troels Torstein spil-
ler klarinet.

Hanne underviser i Aabenraa Musikskole og er organist i 
Holbøl Kirke

Troels er uddannet ved Det fynske Musikkonservatorium 
og spiller i Sønderjyllands Symfoniorkester.



Lyst til lyrik?
 Torsdag 15. februar 2018  16:00 
 Flensborg Bibliotek  Entré: € 6,-

Vil du gerne vide mere om at læse digte og høre mere om 
digtere gennem tiden? Tidligere universitetslektor, Else 
Kjær, giver en indføring i at læse digte – lige fra folkeviser 
til Søren Ulrik Thomsen.

Arrangeret i samarbejde med 
Sydslesvigs Folkeuniversitet.

Med håbet som drivkraft
 Tirsdag 20. februar 2018  19:30 
 Harreslev Danske Skole  Entré: € 12,-

En fortælling om politik, fremskridt og verdens tilstand.

Villy Søvndal er tidligere udenrigsminister og formand for 
SF. I 2016 udgav han i samarbejde med Ole Sønnichsen 
Med håbet som drivkraft, som er fortællingen om en nøj-
som opvækst i Vestjylland, om store rejser ud i verden som 
ung, og om international politik bag facaden. Det er histo-
rien om verdens tilstand i dag – og om, hvor den bevæger 
sig hen, hvis vi kæmper for det.

Entré: € 12,- dog € 10,- for medlemmer.

Billetsalg: DCB, SSF, Union Bank i Harreslev og ved indgangen.

Arrangeret i samarbejde med SSF Harreslev 
og SSF Flensborg by.
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Auktion
 Lørdag 24. februar 2018  11:00 
 Flensborg Bibliotek • Fri entré

Biblioteket sælger ud af gammelt, godt og udtjent.

Har du også effekter, som du vil have under hammeren?

Kontakt Karl Fischer fi@dcbib.dk senest 24. januar.

Læs mere på www.dcbib.dk,  hvor du kan se effekterne i 
kataloget fra den 19. februar. Det trykte katalog kan lige-
ledes afhentes på biblioteket fra den 19. februar.

Om ånd, dannelse 
og fællesskab
 Tirsdag 20. februar 2018  19:30 
 Flensborghus  Entré: € 5,-

Foredrag ved professor i idéhistorie Hans Jørgen Schanz. 
Hans Jørgen Schanz har i 2017 udgivet bogen Ånd. Heri 
forklarer han, hvorfor han mener, at naturvidenskabernes 
tunnelblik har slået Grundtvigs folkeånd af banen og ud-
ryddet begrebet dannelse.

Arrangeret i samarbejde med SSF, Flensborg 
Kirkehøjskole, DSH - Foreningen af Aktive Kvinder 
i Sydslesvig og Den slesvigske Kvindeforening.
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Karl Otto Meyer - i kamp 
for frihed, sandhed og ret
 Tirsdag 6. marts 2018  16:00  Flensborg Bibliotek

Ny dokumentarfilm om Karl Otto Meyer, som døde for 
to år siden. Journalist og dokumentarinstruktør Jesper 
Clemmensen har, i tæt samarbejde med filmproducent 
Lars Feldballe Petersen og Mogens Rostgaard Nissen 
fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, lavet filmen.

Filmen fortæller om Karl Otto Meyers liv, fra han var barn 
i Flensborg i 1930’erne til hans død i Skovlund i 2016. Der 
vises mange ikke tidligere viste optagelser, der kombi-
neres med personlige billeder og filmklip og med andres 
beretninger om ham.

Nyd et glas vin efter filmen.

Folkeoprør i 
Sydslesvig i 1797-98
 Torsdag 1. marts 2018  19:00 
 Slesvig Bibliotek  Entré: € 6,-

I 1797-98 greb en folkelig protestbevægelse Sønderjyl-
land. Det begyndte i Nordfrisland og bredte sig østpå. 
Menighederne protesterede mod, at statsmagten foretog 
ændringer i gudstjenesten. Uroen blev så stærk, at stats-
magten i København blev bange og lod folk stemme om 
kirkereformen. Resultatet blev kaotisk.  

Foredrag ved Lars N. Henningsen, tidligere leder af Stu-
dieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg. 
Foredraget tager afsæt i Lars N. Henningsens nye bog 
Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 
1790’ernes Slesvig.

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet.

Premiere på 

dokumentar



Brugerråd
 Onsdag 21. marts 2018  17:00 
 Flensborg Bibliotek

Biblioteket inviterer igen alle brugere til møde i Brugerrå-
det, som mødes to gange årligt.

Vi starter ved Trappen med en kop kaffe. Klokken 17:15 
byder formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen, 
velkommen. Dernæst orientering ved Gertrud Terman-
sen, som p.t. er brugernes repræsentant i bestyrelsen. 
Bibliotekets ledelse fortæller om aktuelle emner og 
udviklingsprojekter. 

Vi serverer pizza og et glas vin eller vand.

Efter mødet er der mulighed for at deltage i foredraget 
med Carsten Jensen (se side 28).

Helga Küssner fortæller
 Torsdag 15. marts 2018  11:00 
 Husum Bibliotek • Fri entré

Under de store bombardementer i Hamborg i 1943 bliver 
Helga Küssner evakueret til Oberfranken, hvorfra hun i 
1945 kommer til Sydslesvig. Hendes møde med nabolan-
det i nord giver hende et ganske andet liv end forventet. 

I 2016 udkom Helga Küssners bog Sorgens børn, hvori 
hun fortæller om en lille piges oplevelser i det krigshær-
gede Tyskland.
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Kirsten Larsen Fisker Mhoja fortæller om Christiania. Hun er op-
vokset i Sønderjylland og har boet på Christiania i 38 år. Her er 
hun medlem af Christianias Pressegruppe og Christianias Rund-
visergruppe og medarbejder på Christianias informationskontor.

Aftenen indledes af bibliotekschef Jens M. Henriksen, der vil give 
en kort introduktion til den politiske kamp om Christiania gen-
nem tiderne.

Entré: € 5,-
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Carsten Jensen har udgivet en række 
romaner, kritiske essays, artikler og 
rejsebøger og vil denne aften give et 
tilbageblik over sit forfatterskab. Fo-
kus vil især være på  Vi, de druknede 
og de to seneste udgivelser: romanen 
Den Første Sten og reportagebogen 
Krigen der aldrig ender – reportager 
fra Afghanistan.

I 2006 udkom Vi, de druknede, som 
er en beretning om fire generationer 
af sømænd og deres familier fra skip-
perbyen Marstal. Den første sten fra 
2015 er en barsk fortælling om, hvad 
krig gør ved mennesker, som lever 
tæt sammen i konstant livsfare, om 
venskaber, forræderi og katastrofer.

I 2016 udsendte Carsten Jensen 
sammen med norske Anders Ham-
mer bogen Krigen der aldrig en-
der – reportager fra Afghanistan. I 
2013 og 2016 rejste de to sammen 
til landet for at besøge skoler, ho-
spitaler, retsbygninger og fængsler 
og ikke mindst for at tale med nog-
le af de mennesker, der har været 
og stadig er dybt berørt af krigen.

Forlæggeren Johannes Riis beskri-
ver Carsten Jensen således: ”Han er 
med god grund kendt og frygtet som 
en velfunderet, skarp og uforfærdet 
samfundsdebattør med skånselsløst 
blik for magthavernes, især politiker-
nes, begrænsninger og fejltagelser”.

Entré: € 7,-
Billetsalg på biblioteket
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Anne-Cathrine Riebnitzsky er uddannet fra Forfat-
terskolen i 1998 og gik derefter ind i hæren, hvor 
hun uddannede sig til sprogofficér. Denne uddan-
nelse har hun brugt som tolk, soldat og senere som 
rådgiver for Udenrigsministeriet i Afghanistan. 
Riebnitzskys tid i Afghanistan har haft afgørende 
betydning for hendes forfatterskab. I 2010 udgav 
hun biografien Kvindernes krig om sit arbejde med 
afghanske kvinder og to år senere udkom hendes 
debut som romanforfatter, Den stjålne vej, hvor 
fokus er på voldtægt af drenge i Afghanistan. Ro-
manen Forbandede yngel er baseret på hendes 
opvækst med vold og omsorgssvigt i en familie på 
Fyn. Hun har siden sagt: ”Livet er blevet konstant 
bedre siden min barndom”. Den seneste roman 
er Orkansæsonen og stilheden, som handler om 
præsten Monica, der møder forskellige mennesker, 
som alle står over for store valg.

Hun har modtaget priser som BogForums Debu-
tantpris og Boghandlernes Gyldne Laurbær og har 
været nomineret til en række andre priser, blandt 
andet Weekendavisens Litteraturpris, DR Roman-
prisen og Martha prisen.

29

Entré: € 7,-
Billetsalg på biblioteket
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Sange på grænsen
 Onsdag 16. maj 2018  20:00  Flensborg Bibliotek 
 Entré: € 7,-

60 korsangere synger grænselandets folkelige sange på 
dansk, sønderjysk, tysk, frisisk og plattysk. Korleder er 
operasanger, komponist, korinstruktør Stig Möglich Ras-
mussen.

Sangkoret indgår i projektet Sange på grænsen/Lieder 
kennen keine Grenzen.

Sange på grænsen  støttes af KursKultur med midler fra 
partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det dan-
ske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. 
Dette projekt finansieres med midler fra Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling. Sange på Grænsen støttes af 
Mads Clausens Fond.

 Tirsdag 15. maj 2018  19:30
 Flensborghus  Entré: € 5,-

Ved museumsformidler og forfatter Kirsten 
Eriknauer, som har udgivet bogen Livet i 
præstegården - en livsform under forandring.

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

29.
januar

Mandag

 17:30

12.
april

Torsdag

 11:00

Historiker og leder af Den Slesvigske Samling, Klaus 
Tolstrup Petersen, præsenterer et udvalg af gode og 
aktuelle bøger om Slesvig/Sønderjylland. Fri entré.
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Tosset med perler
 Tirsdag 6. marts 2018  15:00  Flensborg Bibliotek

Perler i alle farver står klar, når der skal laves påskeæg og 
påskemonstre. Du bestemmer, om det er hyggeligt eller 
uhyggeligt påskepynt, der skal hænge i stuen!

Fra 6 år. Fri entré.

Sjippe-tov-lig tirsdag
 Tirsdag 15. maj 2018  15:00  Flensborg Bibliotek

Krudtugler og englebørn inviteres til vild eftermiddag på 
biblioteket.

Fra 6 år. Fri entré.

 Mandag 12. marts 2018  10:00  Flensborg Bibliotek • Fri entre.

Det bliver en legende og lærerig oplevelse fyldt med finurlige og 
sjove børnerim, når vi synger fra Dina Gellerts ABC-bog. Bogen i 
kæmpestørrelse har flotte og farverige tegninger. Vi synger os 
igennem en eventyrlig rejse med Annas badeand fra A til Å.

Familiekoncert for børn fra 3-8 år og voksne. Skoleklasser er 
også meget velkomne. Der er plads til 120 børn.

Tilmelding senest den 8. matrs til sc@dcbib.dk.
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Hokus-Pokus-
Krokusfest
 Mandag 12. marts 2018  13:00 
 Husum Bibliotek • Fri entré

Husum Bibliotek og Husum danske Børnehave har 
dyrket deres egne krokus og fejrer det med en kro-
kusfest. Vi hygger os og slutter af med en koncert.

Koncert med Sille og Palle

Rockende og rullende, lyttende og lullende, 
kravlende og savlende, dansende og drøm-
mende, medvirker de små verdensborgere i en 
spillevende koncert, der præcenterer forskelli-
ge musikgenrer.

Koncert fra ca. 2 år. Ingen tilmelding.

 Lørdag 24. marts 2018  11:00 
 Flensborg Bibliotek

Kom og tril med ÆG på trappen 
og find ÆG i børnebiblioteket, spis 
firkantede ÆG og sol-ÆG og leg 
med HØNSEringe.

Lav kreative og skæve påsketing 
med Vivian Johansen.

For børnefamilier. Fri entré. 
Ingen tilmelding.
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Filmen om Kaptajn 
Underhyler
 Torsdag 18. januar 2018  15:00  Flensborg Bibliotek
 Tirsdag 23. januar 2018  15:00  Flensborg Bibliotek
 Onsdag 24. januar 2018  15:00  Slesvig Bibliotek

En vild familiekomedie om de to vanvittigt fantasifulde spas-
magere, Jimmy og Otto, der ved hjælp af hypnose får deres 
rektor til at tro, at han er en entusiastisk, dog lidt dum, super-
helt ved navn Kaptajn Underhyler.

USA, 2017. Genre: Action, Komedie. Instruktør: David Soren. 
Medvirkende: Jonas Schmidt, Caspar Phillipson, Lars Thies-
gaard, Malte Milner Find. Spilletid: 89 min. FSK: Fra 0 år.

Villads fra Valby
 Lørdag 3. februar  11:00  Flensborg Bibliotek

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 bety-
der, at han tit løber ind i problemer. Nu skal den nye skoleelev 
også tage stilling til klassekammerater, en sød pige - og hans 
nye klasselærer.

Filmen er baseret på Anne Sofie Hammers serie om Villads. 

Danmark, 2015. Genre: Børnefilm, Komedie. Instruktør: Frede-
rik Meldal Nørgaard. Medvirkende: Luca Reichardt Ben Coker, 
Iben Dorner.. Spilletid: 78 min. FSK: Fra 0 år.

Lego Ninjago
 Torsdag 15. februar  15:00  Flensborg Bibliotek
 Mandag 19. februar  15:00  Husum Bibliotek
 Tirsdag 20. februar  15:00  Flensborg Bibliotek
 Onsdag 21. februar  14:00  Husum Bibliotek

Den unge Lloyd er sammen med vennerne Kai, Cole, Jay, Zane 
og Nya hemmelig kriger, der, ført an af Kung Fu Master Wu, 
bekæmper al slags ondskab. Især den snedige Lord Garmadon, 
som tilfældigvis også er Lloyds far, er en trussel, der må stand-
ses før hele Ninjago City ødelægges.

En episk kamp mellem far og søn er uundgåelig, men det kræ-
ver en del af Master Wu’s seje, udisciplinerede og kulørte team 
af moderne ninjaer. Hver især må de lære at styre deres egoer, 
og stå sammen for at frigøre deres sande kræfter og opnå de-
res fulde potentiale.

Danmark, 2017. Genre: Action, Familiefilm. Instruktør:Charlie 
Bean, Paul Fisher, Bob Logan. Medvirkende: Dave Franco, Ju-
stin Theroux, Jackie Chan, Fred Armisen. Spilletid: 97 min. FSK: 
Fra 6 år.

Sikke et cirkus
 Lørdag 3. marts  11:00  Flensborg Bibliotek

Cirkusdirektøren Kaj og hans datter Ramona elsker livet i og 
uden for manegen og ikke mindst deres brogede cirkusfamilie. 
Da Ramona opdager et spor i sneen, og en masse mystiske ting 
sker uden forklaring, bliver hun klar over, at nogen holder øje 
med hende.

Samtidig begynder cirkusdirektøren at blive bange for, at et 
andet cirkus ved navn Suverænum vil overtage hans elskede 
livsværk. Nu må cirkuspigen med hjælp fra alle sine fantastiske 
venner komme til bunds i mysteriet og afsløre en stor hemme-
lighed. Også selvom hemmeligheden kan ændre Ramonas liv 
for altid. Dansk børne- og familiefilm.

Danmark, 2017. Genre: Familiefilm. Instruktør: Lotte Svendsen. 
Medvirkende: Viola Martinsen, Rasmus Bjerg, Rosemarie Lar-
sen, Mikkel Lomborg. Spilletid: 90 min. FSK: Fra 0 år.
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Kidnapning
 Onsdag 21. februar  15:00  Slesvig Bibliotek
 Torsdag 15. marts  15:00  Flensborg Bibliotek
 Tirsdag 20. marts  15:00  Flensborg Bibliotek

Den danske familiefilm er baseret på Bjarne Reuters børne-
bog, der er den første i serien om Bertram. Otteårige Bertram 
og hans familie bliver hvirvlet ind i et kidnapningsforsøg af en 
millionærsøn på grund af deres småkriminelle Onkel Georg. Men 
selvfølgelig går det ikke helt, som kidnapperne havde håbet på.

Danmark, 2017. Genre: Familiefilm. Instruktør: Frederik Meldal 
Nørgaard. Medvirkende: Luca Reichardt Ben Coker, Alfred Lar-
sen, Samuel Hallas, Mette Pedersen. Spilletid: 81 min. FSK: Fra 
6 år.

Den utrolige historie om 
den kæmpestore pære
 Torsdag 19. april  15:00  Flensborg Bibliotek
 Lørdag 21. april  11:00  Flensborg Bibliotek
 Tirsdag 24. april  15:00  Flensborg Bibliotek

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

Danmark, 2017. Genre: Adventure, Familiefilm. Instruktør: Amalie 
Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski. Medvirkende: 
Alfred Bjerre Larsen, Liva Elvira Magnussen, Peter Frödin, Henrik 
Koefoed. Spilletid: 78 min. FSK: Fra 0 år.
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Dola begejstrer de mindste med dukkete-
ater. 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 bibliote-
ket. Dukketeatret er sprogligt og indholds-
mæssigt tilrettelagt for gruppen.

OBS! Begrænset 

deltagerantal 

i Flensborg. 

Tilmelding til 

biblioteket senest 

en uge før.

DOLAS

Dukketeater

17.
marts

Lørdag

 11:00

13.
januar

Lørdag

 11:00

26.
maj

Lørdag

 11:00

21.
april

Lørdag

 11:00

10.
februar

Lørdag

 11:00

23.
juni

Lørdag

 11:00

Vi klipper, klistrer, leger og har en sjov 
formiddag. Kom og vær med.

Der serveres lidt lækkert til ganen. Fri entré.

13.
januar

Lørdag

 10:30

10.
februar

Lørdag

 10:30

10.
marts

Lørdag

 10:30

14.
marts

Onsdag

 10:00

9.
maj
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Onsdag

 10:00
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14.
maj

Mandag

 09+10

19.
februar

Mandag

 09+10

23.
april

Mandag

 09+10

19.
marts

Mandag

 09+10

Oplev en stjernestund i det 
magiske fortællerum. Susanna 
fortæller, læser højt, synger og 
rimer med de allermindste børn 
og børn i børnehavealderen.

Skiftende indhold og temaer fra 
gang til gang.

Fri entré. For private og 
institutioner.

 9:00–9:45 for 0–3-årige

 10:00–11:00 for 3–6-årige

K
a jse ren og Trold m a nden

Den årlige fede fastelavnsfest i Flensborg star-
ter med et fornøjeligt og festligt musikalsk tryl-
leshow og koncert for børn og deres familier.
Kajseren og Troldmanden underholder med 
sanglege, trylleri. Der er en bugtaler, sørøvere 
og cowboys. Kort sagt: masser af sang og leg 
ved trappen fra kl. 15 til ca. 15.45.

Efter koncerten slår vi som vanligt katten af 
tønden i tre hold og kårer kattekonger og -dron-
ninger. Bagefter er der kaffe, saft og boller. 
For børn og familier. Voksne må også gerne 
være med. Vi opfordrer alle til at komme ud-
klædte. Ingen tilmelding. Fri entré.



 Fredag 15. juni 2018  15:00  Flensborg Bibliotek 

Den 15. juni er det Valdemarsdag, og Sankt Hans er lige 
om hjørnet. Kom til en fornøjelig sommerfest med lege, 
kage og sang i bibliotekshaven. 

Ifølge myten faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219, da 
Valdemar Sejr kæmpede i Estland, og siden 1912 har den 
15. juni været Valdemarsdag.

For børn, unge og ældre. Fri entré.

Oplev en ”stjernestund” i det magiske fortællerum. 
Susanna fortæller eller læser seje, sjove og fantastiske 
historier højt.

For børn fra 6-9 år. Fri entré.

For private og institutioner. Begrænset antal pladser.

18.
maj

Fredag

 16–17

19.
januar

Fredag

 16–17

13.
april

Fredag

 16–17

16.
februar

Fredag

 16–17
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OHØJ MANNER!

FLENSBURG AHOI

20 18

- Havnefest i Flensborg -

Biblioteket sætter alle sejl til og byder ind med  masser af 
kulturoplevelser og historier, når der afholdes havnefest i 
Flensborg. 

Hvad enten vinden suser, bølgerne står højt, eller solen skin-
ner, så har vi polleret træbenet og skurret dørken og møder 
op i højt humør.

Marstals Småborgerlige Sangforening synger, og på havneka-
jen har vi fisket de bedste historier fra de syv have frem.

Mød blandt andet Havkongen, Kaptajn Sorte Bill og Skonnert 
Andreas med træbenet, når de fortæller for børn og alle 
andre, der gider lytte …
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Flensborg Bibliotek
 Norderstraße 59 

24939 Flensburg

 +49 (0)461 86970

 MA–FR 09:00–19:00
LØ 09:00–14:00

Slesvig Bibliotek
 Bismarckstraße 18a 

24837 Schleswig

 +49 (0)4621 98 80 54

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

LØ 10:00–13:00 (01.09.–31.03.)

Husum Bibliotek
 Neustadt 81 

25813 Husum

 +49 (0)4841 82 28 0

 MA 12:00–18:00
ON & TO 10:00–16:00

LØ 10:00–13:00 (01.09.–31.03.)

Fællesbiblioteket Egernførde
 Hans-Chr.-Andersen-Weg 2 

24340 Eckernförde

 +49 (0)4351 72 02 65

 MA & ON 13:00–17:00


