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Et nyt år venter
Først en TAK til alle, der kiggede ind og oplevede biblioteket
i efteråret på trods af de forskellige forholdsregler. Vi er klar
over, at det krævede en ekstra indsats for hver enkelt. Men til
gengæld var det også en ekstra stor glæde, at vi igen kunne
mødes til fælles oplevelser - høre de andres spørgsmål, høre
de andre grine eller mærke forbavselsen, ja mærke verden,
som videnskabsjournalisten Tor Nørretranders skrev en bog
om.
Hos os på biblioteket kan du mærke den danske, slesvigske og
nordiske kultur og naturligvis kultur i bred forstand.
Der vil helt sikkert være sundhedsmæssige forholdsregler i
foråret, og ud fra disse vil vi skabe gode rammer, hvor bl.a.
planlægning spiller en endnu større rolle, end den plejer.
Vær derfor opmærksom på, at der er tilmelding eller køb af
billet på forhånd til alle arrangementer, og eventuelt også
dokumentationskrav mv. Det er nødvendigt, for at vi kan
afvikle arrangementer efter gældende regler.

Biblioteket byder velkommen - brug gerne vores
arrangementer som inspiration til læsning eller til at opdage
andre dele af den danske kultur. Vi har altid nye og aktuelle
bøger på hylderne, skiftende udstillinger, og vi fortæller gerne
om alle vores digitale tilbud. Mangler du plads i rejsekufferten,
så se nærmere på eReolen.dk, hvor du finder lydbøger,
e-bøger og podcast, eller følg os på Facebook eller Instagram.
Vi opfordrer også til at gå på opdagelse på vores spændende
hjemmeside og finde både ballet- og operaforestillinger samt
verdens største samling af koncerter.
Vi får heldigvis mange opfordringer fra foreninger om
at afholde fælles arrangementer, men du kan også som
sydslesviger komme med idéer, og vi vil med glæde se på
dem.
Du er også velkommen til at deltage i vores brugermøder to
gange om året, hvor de helt store emner og de små, praktiske
detaljer bliver taget op - det er spændende og altid i en
hyggelig ramme, for hvad ville dansk kultur være uden hyggen.

Velkommen – også til nye brugere!
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Parkering i Flensborg

Bliv opdateret på programændringer og tilføjelser via vores
elektroniske nyhedsbrev. Tilmeld dig på: http://eepurl.com/
bw-7mr.

Kolofon

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

Bibliotekets arrangementer er åbne for alle, og derfor også
offentlige begivenheder, hvor der kan blive taget billeder.
Ved at deltage accepterer man således, at der kan blive
taget billeder til offentliggørelse i aviser, hjemmeside eller
lignende. Såfremt du ikke ønsker dette, må du konkret gøre
os opmærksomme på det i starten af arrangementet.

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

01/2022. Udgivet af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
December 2021. Oplag: 13.000. Design og layout: Casper
Schack. Redaktion: Lene Lund. Tryk: Flensborg Avis AG. Der
tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer.

Tilskud

Tilskud til gennemførelse af arrangementerne er givet af
blandt andet Folketingets Sydslesvigudvalg, Sydslesvigsk Oplysningsforbund, Flensborg By og delstatsregeringen i Kiel.
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Flensborg Bibliotek
Mandag 10. januar kl. 19:00

Nationalt selvforsvar

Tanker om Danmarks fremtid
I 2020 udkom en debatbog, som samtidig er en biografi
om Martin Henriksen, medlem af Sydslesvigudvalget.
Bogen handler om Martin Henriksens liv og oplevelser
i politik. Den er samtidig et bidrag til debat om Dansk
Folkepartis og det borgerlige Danmarks fremtid.
I samarbejde med partifællen Chris Bjerknæs fortælles
både gode begivenheder i politik, men også dårlige sider
med f.eks. politibeskyttelse og trusler. Bogen er også
en del af diskussionen om, hvordan DF kan styrkes og
samtidig præge det borgerlige Danmark i endnu højere
grad. Desuden handler den om familiepolitik, retspolitik,
skattepolitik, socialpolitik m.m.
Der er tale om et partsindlæg i samfundsdebatten. Martin
Henriksen præsenterer bogen, og dernæst er der debat
om situationen/udfordringerne i
Danmark.
Fri entré. Begrænset antal pladser.
Tilmelding til biblioteket:
dcb@dcbib.dk

Findes også som e-bog & netlydbog på
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Flensborg Bibliotek
Fredag 14. januar kl. 15:00

Dronningens 50-års
Regeringsjubilæum
Ved Frederik 9.’s død den 14. januar
1972 overgik tronen til Hendes Majestæt
Dronning Margrethe 2. Tronskiftet blev
bekendtgjort den 15. januar fra balkonen
på Christiansborg Slot af statsminister
Jens Otto Krag.
Med valgsproget "Guds hjælp, Folkets
kærlighed, Danmarks styrke" har Dronningen gennem et halvt århundrede været
statsoverhoved for Danmark, Færøerne
og Grønland. Dronningen har repræsenteret Danmark udadtil og været et samlingspunkt indadtil.
Dronningens 50-års Regeringsjubilæum
vil blive markeret og højtideligholdt med
en række begivenheder i midten af januar,
hvor den kongelige familie, repræsentanter for det officielle Danmark og en række
udenlandske gæster vil deltage. Derudover vil jubilæet i løbet af 2022 blive
markeret med begivenheder flere steder
i landet. Dronningen vil i forbindelse med
regeringsjubilæet i en række interviews,
tv-dokumentarer og bogudgivelser fortælle om sit liv og virke.
I ugen omkring jubilæet skal Dronningen blandt andet åbne udstillingen En
Dronnings Smykkeskrin på Amalienborgmuseet, til festforestilling i Det Kongelige
Teater og gallataffel på Christiansborg
Slot. Og som ofte ved festlige lejligheder
træder Dronningen og den kongelige
familie ud på balkonen på Christian IX’s
Palæ på Amalienborg kl. 12. Flere af begivenhederne transmitteres i tv.

Dronningen og Sydslesvig

Dronningen har flere gange været på officielt besøg i Sydslesvig første gang i 1978
og senest i 2019, hvor Kongeskibet lå i
havnen, og både mindretallet og flertalsbefolkningen fulgte Dronningens besøg

rundt i landsdelen. Ja, hele Danmark
fulgte begivenheden i TV.

Den kreative dronning
på biblioteket

Dronningen har siden 1970 beskæftiget
sig aktivt med en række kunstneriske
udtryksformer som maleri, kirketekstiler, akvareller, grafik, bogillustrationer,
découpager, scenografi og broderi. En
stor del af disse værker har været vist på
udstillinger i Danmark og i udlandet – og
også på Dansk Centralbibliotek i 1998.
Dronningen deltog i åbningen af udstillingen på biblioteket. Det var en stor begivenhed, at det lykkedes at få udstillingen
i stand.

Farverigt jubilæumslogo

I forbindelse med jubilæet udgives der et
officielt logo, som er udviklet af Designbureauet Kontrapunkt.
Det farverige jubilæumslogo er skabt af
designer og grundlægger af Kontrapunkt
Bo Linnemann. Christian 5.’s re-designede krone, der er fra 1671, er at finde i
jubilæumslogoet. Skrifttypen er inspireret
af strøg fra en pensel og er dermed en
reference til Dronningens eget kunstneriske virke og udtryksform.

Jubilæumslagkage

I Sydslesvig er mange begejstrede for
Danmarks Dronning Margrethe. Dronningens besøg i det danske mindretal i
september 2019 var en kæmpe succes og
til stor glæde for små og store.
Nu kan sydslesvigerne være med til at
fejre Dronningens jubilæum.
Bibliotekschef Jens M. Henriksen tager
imod og underholder med anekdoter - og
så skal vi selvfølgelig have en rigtig jubilæumslagkage.
Fri entré. Begrænset antal pladser.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk
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Flensborg Bibliotek
Mandag 17. januar kl. 16:30

Husum Bibliotek
Torsdag 10. februar kl. 11:00

De kalder mig en nazi-spion
I efteråret 1946 var journalisten og Berlin-korrespondenten Jacob Kronika ved at
blive valgt til SSF’s første formand. Men
pludselig måtte han forsvare sig mod luftige anklager om, at han under krigen havde
været spion for det nazistiske regime, og
derfor valgte han at trække sit kandidatur.
Men hvem var Jacob Kronika, og hvilken
betydning havde han for mindretallet?
Historiker Mogens Rostgaard Nissen fra
Forskningsafdelingen fortæller om Jacob
Kronika, men allerede her er en kort
præsentation.

Mindretallets repræsentant

Jacob Kronika (1897-1982) blev født i
Broager, men flyttede som helt lille til
Flensborg med sine forældre. Han er
et ikon inden for sydslesvigsk og dansk
pressehistorie. Han var tilknyttet de
danske mindretalsaviser fra begyndelsen
af 1920’erne, til han i 1963 gik på pension
som chefredaktør på Flensborg Avis.
Samtidig var han fra 1932 korrespondent i
Berlin for flere aviser. Desuden var han op
gennem 1930’erne og under Anden Verdenskrig det danske mindretals semi-officielle repræsentant i Berlin, hvor han
på mindretallets vegne forhandlede med
forskellige regeringsmyndigheder.
6

På kant med briterne

Efter krigens afslutning var han fortsat
journalist i Tyskland, hvor han af de britiske militærmyndigheder var akkrediteret
som krigskorrespondent. Samtidig var han
en meget aktiv foredragsholder i Danmark
og i Sydslesvig med et klart budskab om,
at der skulle gennemføres en ny folkeafstemning, så Flensborg og Sydslesvig
fremover kunne komme til at tilhøre
Danmark. Endelig var han på vej til at blive
valgt til formand for mindretallets hovedforening, Sydslesvigsk Forening (SSF),
men trak til sidst sit kandidatur på grund
af de britiske myndigheders modstand
imod ham. Han havde stor gennemslagskraft, ikke mindst i Danmark, og han blev
i stigende grad et problem for briterne,
som ønskede ro i Sydslesvig. Derfor gik
de britiske besættelsesmyndigheder efter
Kronika og forlangte, at han helt stoppede
sit politiske engagement, hvis han fortsat
ville være krigskorrespondent i Tyskland.

Forfatteren Kronika

Ved siden af sin korrespondentvirksomhed skrev han flere bøger, og i 1926 debuterede han med skuespillet Enten-Eller,
der handlede om grænselandsproblemer.

I 1935 udgav han romanen Revolution,
der handlede om tilstandene i Berlin op
til Hitlers magtovertagelse. I 2014 udkom
en samlet udgave af Berlins Undergang og
Interneret i Moskva, som er Kronikas dagbogsoptegnelser fra den 25. februar 1945
til den 3. august 1945. I første del skildrer
han Berlins undergang, som han oplevede
på nærmeste hånd, mens man i bogens
anden del kan læse om, hvorledes han
sammen med andre skandinaver bliver
sendt til en interneringslejr i Moskva.

Slesvig i fokus

Udover foredraget om Jacob Kronika
præsenterer historiker Marco Petersen et
udvalg af interessante og aktuelle bøger
fra Den Slesvigske Samling, som rummer
den største samling af litteratur fra området mellem Kongeåen og Ejderen. Der er
både faglitteratur og skønlitteratur – på
dansk, frisisk, tysk sønderjysk og plattysk.
Fri entré. Begrænset antal deltagere.
Tilmelding senest dagen før.
I Flensborg til dcb@dcbib.dk
I Husum til Rita Jacobsen - rhj@dcbib.dk

Slesvig Bibliotek
Mandag 24. januar kl. 16:30

Under samme måne forfatteren Karsten Skov
Den 26. januar 1945 flygter Erika og hendes familie i al
hast fra hjemmet nær Königsberg. De kæmper sig mod
vest, væk fra de sovjetrussiske tropper. En måned senere
er familien splittet op, og Erika og hendes mor ankommer beskidte, sultne og trætte til Danmark. De bliver
indkvarteret hos medlemmer af det tyske mindretal i
Sønderborg. Her møder Erika den unge dansker Carl.
Han er medlem af det tyske mindretal, hvor man har en
forventning om, at mindretallets unge melder sig som
frivillige til Waffen-SS og kampene på østfronten. Men
Carl har ikke lyst til at melde sig.
Mere end 70 år efter krigen møder Karsten Skov Carl og
Erika. De fortæller deres historie, som Karsten Skov bruger som grundlag til sin nye roman Under samme måne.
Forfatteren Karsten Skov fortæller om sit forfatterskab,
der oftest tager udgangspunkt i den dansk/tyske fortælling. Han vil kort komme ind på sine romaner Knacker
og Enkeland, der begge foregår under 1. verdenskrig, for
derefter at fortælle om baggrunden for og tilblivelsen af
flygtningeromanen Under samme måne.
Entré: € 7,-. Forsalg på biblioteket.
Køb billet på biblioteket på forhånd.
Begrænset antal deltagere.

Findes også som netlydbog på
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Flensborg Bibliotek
Tirsdag 18. januar kl. 19:00

Livestream: Slesvig Bibliotek
Tirsdag 18. januar kl. 19:00

Den Danske Vinhistorie
Hvor længe har danskerne egentlig drukket vin? Var det hele befolkningen eller
kun konger og adelsfolk, der havde råd
til at smage de liflige dråber? Og hvorfor
skulle Christian IV bruge 35.000 glas til
sin kroning i 1596? Disse og mange andre
spørgsmål presser sig på, når man begynder at grave i vinhistorien.

danmarkshistorien fra middelalderen og
frem til i dag. Der ligger et kæmpemæssigt forskningsarbejde bag, uden at det på
nogen måde tynger teksten”, skrev Jytte
Kjær Schou fra litteratursiden.dk

udbredt i hele riget, men også hvordan vi
har levet med vin helt fra middelalderen
og op til i dag. Egentlig var det noget, jeg
fandt i Rigsarkivet for nogle år siden. Jeg
fandt en kæmpestor kilde, om hvor i riget
man kunne købe vin ind, og også andre

Vor tids vinkultur og -forbrug bliver sat
ind i det store kulturhistoriske perspektiv,
og foredraget kommer også forbi nutidens apps, vinsmagningskurser og slutter
af med et kig ud i fremtiden ved besøg
hos den første generation af danske
vinbønder.

ting som te, kaffe og chokolade, og det
er derfor, jeg har skrevet serien Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie - for at
fortælle om os danskere og nydelsesmidler, og så finder man jo alle mulige sjove,
mærkelige og nye historier,« fortæller Annette Hoff på Den Gamle Bys hjemmeside.
( Den Danske Vinhistorie - Den Gamle By )

Øresundstolden

Det er utroligt, hvad historikeren har
kunnet udlede af arkivalier som Øresundstolden, skifteprotokoller, varelister og
arkæologiske fund. Øresundstolden er en
af hovedkilderne til den danske vinhistorie. I mere end 400 år blev alle handelsskibe, der passerede gennem Øresund,
registreret og fortoldet.
I Den Danske Vinhistorie er Annette Hoff
gået på jagt efter fortællingerne om
danskerne og vores forhold til vin fra middelalder helt op til i dag. En skat af hidtil
ukendt viden er gravet ud af arkivernes
gemmer, og der er vinnyt fra alle lag i det
danske samfund.

Fra middelalder til
mobiltelefoner

Rødderne til nutidens vinkultur stikker
dybt. De røber blandt andet, hvorfor vi
siger Skål!, og hvorfor hovedparten af
befolkningen først for alvor gik i gang med
at drikke vin for lidt over 50 år siden.
Bogen Den Danske Vinhistorie er ”et
ualmindeligt velskrevet og gennemresearchet stykke dansk kulturhistorie, der
belyser mange aspekter af vinens plads i

Foredrag ved seniorforsker Annette
Hoff fra Den Gamle By i Aarhus. Annette
Hoff forsker og skriver bøger om dansk
kulturhistorie og har blandt andet skrevet
Den danske vinhistorie, som er den fjerde
i serien Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, hvor forfatterens tre første bøger
handlede om den danske te-, kaffe- og
chokoladehistorie.
Annette Hoff er dr.phil. i historie og blev i
2018 optaget i Det Danske Gastronomiske Akademi.

Et fund satte
historikeren i gang

»Jeg har fundet nogle kilder, som fortæller ting vi ikke anede før om os danskere
og vin. Noget om hvordan det er blevet

Rosenborgvinen

I bogen fortælles blandt andet historien
om Rosenborgvinen: »Annette Hoff forfølger i denne nye overdådige bog om alle
tiders danske vinkultur Rosenborgvinens
historie ned i de dybeste arkivskuffer og det er ganske vist: De syrlige dråber,
ministre og kongelige indtager nytårsdag i
Christian den Syvendes Palæ, er autentiske levn fra enkedronning Sophies hof
på slottet i Nykøbing Falster i 1590'erne;
rhinskvin, der indtil for nylig lagredes i de
oprindelige egetræsfade, som har rejst
fra kældrene i Nykøbing via et svensk skib
med plyndringsgods i 1659 og kældrene
under Københavns Slot for at ende på den
nuværende plads under Rosenborg. En
fantastisk historie - og blot én af mange!«
(Christian Kaaber på Historie-online.dk)
Entré: € 7,- inkl. et glas vin
Forsalg på biblioteket.
Arrangeret i samarbejde med Foreningen
Norden i Sydslesvig & Sydslesvigs
Folkeuniversitet.
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Flensborg Bibliotek
Torsdag 3. februar kl. 19:00

Kvinde kend din historie
Foredrag ved historiker Gry Jexen, som
har skrevet bogen Kvinde Kend Din Historie – spejl dig i fortiden.
I bogen skriver Gry Jexen om 50 danske
kvinder, der har levet i løbet af de sidste
500 år og hvilken betydning, de har haft
for kvinders udvikling i Danmark. Det er
kvinder, som har haft stor betydning, men
ikke har fået den plads, de fortjener.

Karin Michaëlis
sparkede i gang

Forfatteren Karin Michaëlis (1872-1950),
som er beskrevet i bogen, kickstartede
projektet. Gry Jexen havde aldrig hørt om
hende, da hun researchede for tv-kanalen
DR-K. Hun fandt ud af, at Michaëlis var
den bedst sælgende forfatter i udlandet
i sin samtid. Hun solgte blandt andet
500.000 eksemplarer af Den farlige alder i 1910 i Tyskland på bare seks uger, og
hun stod bag aktionen, hvor wienerbørnene kom til Danmark efter 1. verdenskrig.

Lyder titlen bekendt?

Så er det måske, fordi du husker Kvinde
kend din krop fra 1975.
»Kvinde kend din historie er en hyldest til
klassikeren fra 70’erne, som er et meget
vigtig projekt, fordi det handler om, at
man får et større handlerum, når man
kender sig selv. I Kvinde kend din krop er
det i forhold til kroppen. I min bog er det
det samme i forhold til historien. Det, vi er
lavet af, er biologi og kultur. Det er vigtigt,
at vi reflekterer over, hvad vi er formet
af,« fortalte Gry Jexen til Gyldendal
Stream. (gyldendals-bogklub.dk)

»Vi har alle brug for historisk bevidsthed.
Vi er formet af historien. Vi er som folk og
nation formet af de store begivenheder,
krige, kriser og politiske beslutninger. Men
som mennesker er vi måske mere formet
af hverdagen og de temaer, som går
gennem vores alles liv. Det ville jeg gerne
skrive om. Uanset om vi bliver gift og får
børn, så er det noget, vi forholder os til.
Derfor valgte jeg at dele op i livstemaer
og valgte 5-6- kvinder inden for hvert
tema,« fortæller Gry Jexen om bogen.
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En af forfatterne til Kvinde kend din krop,
debattøren Suzanne Giese, er omtalt i
bogen. En anden er en ukendt kvinde fra
heden i Jylland:
»Jeg skriver om 50 kvinder i historien. Det er et forsøg på at give historisk
bevidsthed og indblik gennem portrætter.
Men jeg kunne have skrevet om 1.000
kvinder eller endda mange flere, det er
også begrænsningens kunst,« siger hun.

I foredraget kommer Gry Jexen blandt
andet ind på, hvorfor det er så vigtigt, at
vi får kvinderne skrevet ind i vores fælles
historie for at skabe ligestilling. Hvorfor er
kvinderne overhovedet skrevet ud?

Det startede med Instagram

Det hele begyndte med instagramprofilen Kvinde Kend Din Historie i 2018. På
profilen poster Gry Jexen kvinder fra
historien og sætter dem samtidig ind i
deres rette historiske kontekst. Bogen er
en videreudvikling af instagramprofilen og
Jexens podcast af samme navn, hvor hun
fortæller læserne og lytterne om inspirerende kvinder, der har levet i Danmark og
haft betydning for kvinder i dag.
Podcasten Kvinde Kend Din Historie vandt
i 2020 Podcastprisen for Årets Nørderi
for at formidle et særligt emne på en
inspirerende og indlevende måde. Kvinde
kend din historie er illustreret af Thit
Thyrring.
Entré: € 7,Forsalg på biblioteket.
Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med
Den slesvigske Kvindeforening.

Findes også som e-bog på
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Flensborg Bibliotek
Mandag 28. februar kl. 16:00

Sønderjysk søfarts historie
Historisk Samfund for Sønderjyllands har udgivet hovedværket
Sønderjysk søfarts historie.
Forfatterne behandler hele det historiske Sønderjylland mellem
Kongeåen og Ejderen fra de ældste tider til i dag. Gennemgående spillede søfarten en større rolle for Sønderjylland end for
naboregionerne, Danmark i nord og Holsten i syd.
Tobindsværket bygger såvel på den eksisterende viden som på
nye grundlæggende studier og afdækker, hvordan søfart var et
traditionelt vigtigt erhverv i Sønderjylland og i sin storhedstid
rummede fremgangsrige maritime miljøer, avanceret skibsbygningsteknik og maritime netværk, hvis tråde rakte ud til selv de
fjerneste steder på kloden.

Søfarende fra landsdelen har søgt deres lykke og udkomme i
den store verden, enten som kaptajner, styrmænd eller menige
matroser. Søfarten prægede især kysterne, fra Marstal i øst
over Sønderborg, fjordegnen og Aabenraa med Løjt Land videre til Højer og Rømø på vestkysten - og tilsvarende i Sydslesvig.
Søfartsmuseer i Aabenraa, Flensborg, Husum samt Marstal
og bevarede anlæg som skibsværftet på Kalvø, museumshavnen i Flensborg og Ejderkanalen vidner stadig om en maritim
storhedstid i 1700- og 1800-tallet. Men også i århundrederne
forud og efter byder sønderjysk søfart på interessante historier, der rækker fra oldtidens både fra Hjortspring og Nydam til
1900-tallets coasterfart.
Arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for
Sønderjylland, Sydslesvigs Amtskreds.
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Tre af forfatterne fortæller om søfarten:

Skibe i øst, søfolk i vest
1600-1814

Den sønderjyske søfart var allerede i
begyndelsen af 1600-tallet præget af
sit engagement i fragtfarten, og sønderjyderne forstod at udnytte mulighederne i forbindelse med både deres eget
transportbehov og de behov, der opstod
af andre steders transportbehov. Efter
flere tilbageslag i løbet af 1600-tallet, tog
søfarten i 1700-tallet et opsving, der på
østkysten gav sig udtryk i store hjemmehørende flåder i byerne, mens vestkystens
søfolk søgte hyre i store havnebyer som
Hamborg og Amsterdam.
Foredrag ved Mette Guldberg, arkivleder
ved Ribe Byhistoriske Arkiv

Entré: € 6,- . Forsalg på biblioteket.
Begrænset antal deltagere.

Verden ligger åben.
Sønderjysk søfart 1814-1920
Englandskrigene havde givet den sønderjyske langfart et alvorligt knæk, så efter
freden i 1814 begyndte en omfattende
genopbygning. Områdets to førende
søfartsbyer var Flensborg og Aabenraa,
og foredraget vil belyse, hvorledes de
slog ind på hver deres vej i bestræbelserne på at komme igen. I anden halvdel af
1800-tallet ændredes søfartens grundlæggende betingelser med dampskibenes
indtagelse af verdenshavene. Foredraget
slutter med 1. Verdenskrig, hvor sønderjysk søfart blev hårdt ramt med opbringelser af skibe og internering af søfolk.
Foredrag ved Mikkel Leth Jespersen,
museumsinspektør ved Museum
Sønderjylland.

Fra fragtfart til fritidssejlads.
Tiden efter 1920

Genforeningen i 1920 gjorde den danske
handelsflåde større. Sønderjyllands
søfartsbyer blev danske, men placeringen i grænselandet gav erhvervet et
særpræg. Det så man i teglværksfarten
på Flensborg Fjord. Det mærkede man
på sindelaget - navnlig under Anden
Verdenskrig - og det oplevede man, da
smør- og spritbåde dukkede op. Men det
meste svandt efterhånden ind, og sønderjysk søfart forvandledes fra fragtfart til
fritidssejlads.
Foredrag ved Karsten Hermansen,
museumsinspektør ved Marstal
Søfartsmuseum.
Sømands- og søfartssange
Karsten Hermansen sætter sig til klaveret
og akkompagnerer sangerne Jakob Møller
og Rikke Dupont, som underholder med
sømands- og søfartssange.
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Foto: Les Kaner

Flensborg Bibliotek
Torsdag 10. marts kl. 17:00

Brugermøde
Biblioteket inviterer alle brugere af biblioteket til et
møde ved Trappen i Udlånet.
Formanden for bestyrelsen, Christian Jürgensen, byder
velkommen. Dernæst orienterer Gertrud Termansen,
som er brugernes repræsentant i bestyrelsen. Bibliotekets ledelse fortæller om aktuelle emner, udviklingsprojekter og følger op på efterårets brugermøde.
Brugerrådet mødes to gange om året.
Vi serverer pizza og et glas vin eller vand efter mødet.
Dernæst er der mulighed for at deltage i foredraget om
Margrete I.
Tilmelding til brugermødet: dcb@dcbib.dk
Husk at købe billet til foredraget.
Findes også som e-bog & netlydbog på

14

Flensborg Bibliotek • Livestream på Slesvig Bibliotek,
Husum Bibliotek & Fællesbiblioteket Egernførde
Torsdag 10. marts kl. 19:00

Margrete I

Forfatteraften med Anne Lise Marstrand-Jørgensen
I 2020 udgav Anne Lise Marstrand-Jørgensen romanen Margrete I, som er et
psykologisk drama om en af middelalderens mest betydningsfulde kvinder.
Allerede som tiårig blev Margrete (1353-1412) gift med Norges
23-årige konge og sendt hjemmefra.
Hun var Valdemar Atterdags yngste
datter, og hendes opgave i Norge
var at føde en arving til den norske
trone og knytte de to riger tættere
sammen. Da Valdemar Atterdag
døde, lykkedes det Margrete at få
valgt sin femårige søn til konge af
Danmark. Hun regerede på hans
vegne og havde tidligt et ønske
om at samle Norden til ét rige,
som hun skulle stå i spidsen for.

Det føltes som
et maraton

For Anne Lise Marstrand-Jørgensen var det en stor udfordring at få skrevet romanen.
Selv om hun har skrevet
flere historiske romaner,
blev hun overrasket over
opgavens enorme omfang.
Fra idéen opstod på Gyldendal, til romanen udkom
gik der syv år, og hun
nåede at skrive en anden
roman undervejs. Det var
svært at kommer ind under huden af Margrete
I. Forfatteren fortæller,
at hun følte, at hun blev
kastet af, at Margrete
ikke ville tages op:
» Da jeg gik i gang,
tænkte jeg, at værre
var det heller ikke.
Danmark og Middel-

alderen måtte være overskueligt, men det
holdt overhovedet ikke stik. Det har været
ekstremt krævende. Det har været en af
de mest researchkrævende bøger, jeg
har lavet. Jeg skulle igennem alle de her
myter og ekstremt mange kilder. Det har
været enormt komplekst. Det føles som at
have løbet et maraton.«

At forstå Margrete

Men ikke kun det faktuelle har krævet
energi, fortæller forfatteren:
»Den historiske research har været
afgørende, men jeg har diskuteret endnu
mere med mig selv, hvad der driver hende.
Hun vokser op under specielle forhold,
hvor hun bliver gift som 10-årig, sendt
hjemmefra og vokser op under streng
disciplin. Hvorfor knækker hun ikke? Hvorfor kæmper hun for, at sønnen skal blive
konge, og hvorfor sætter hun sig selv i spil
og trodser normen?«

forvalter sit moderskab. Og politisk er
hun også spændende. Det er hende, der
skaber et fælles nordisk rige. Og se i dag,
hvor meget det fælles nordiske fylder.
Vi taler næsten samme sprog. Når vores
dronning i dag kalder sig Margrethe II, er
det i respekt for Margrete I.« Citaterne er
fra interview på Gyldendal.dk: Livtag med
en dronning (gyldendal.dk)

Margrete I er stadig relevant

Anne Lise Marstrand-Jørgensen har skrevet flere romaner om kvinder, kærlighed,
magt og tro blandt andet Hildegard om
den tyske nonne, læge og komponist
Hildegard af Bingen samt Dronningen af
Saba & Kong Salomon.

Historien om Margrete I rækker ud over
hendes samtid. Det er en roman om, hvordan en ung kvinde trodser rammerne for
et kvindeliv i middelalderen og sætter sig
for at bruge magten til at skabe fred. Det
er et gribende psykologisk portræt af en
usædvanlig politisk begavelse, der bliver
ved med at fascinere på tværs af århundreder; en fortælling om middelalderens
Norden, om ensomhed og drift, kærlighed,
tro og overtro.
At Margrete I og hendes liv er relevant i
dag, er Anne Lise Marstrand-Jørgensen
slet ikke i tvivl om:
»I alle de historiske bøger, der findes i dag,
så fylder mændene mest. Jeg synes, det
er vigtigt at få kvinderne frem. Margrete
er interessant, fordi hun forholder sig til
ting, der også er aktuelle i dag; Hvilken ret,
hun har til at bestemme og hvordan hun

Anne Lise Marstrand-Jørgensen modtog
DR Romanprisen i 2021 for Margrete I.

Entré: € 7,- / Streaming gratis
Forsalg på biblioteket.
Begrænset antal deltagere.
Tilmelding til streaming senest
mandag den 7. marts.
I Slesvig til slesvig@dcbib.dk
I Husum til Rita Jacobsen - rhj@dcbib.dk
I Egernførde til K. Ehmsen - keh@dcbib.dk
Arrangeret i samarbejde med Jaruplund
Højskole, Den slesvigske Kvindeforening
& Foreningen Norden i Sydslesvig.
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Fælles om læsning
Fællesskaber kan være mange ting. Holdsport, byture, vandreture eller læseklubber.

ville have valgt på hylden. Ofte bliver litteratur en større oplevelse, når den deles med andre.

Start en læseklub eller læsekreds

Om du bruger ordet læseklub eller læsekreds er underordnet.
Det er kun et spørgsmål om, hvad man synes passer bedst til
ens læsegruppe. Er I en gruppe, der ønsker at starte en læseklub, så kan I få starthjælp på biblioteket. Vi laver også gerne en
sæsonplan for læseklubben.
Gad vide, om nedlukningen ikke betyder, at mange bliver mere
bevidste om fællesskabets betydning? Flere vil måske mødes
i små grupper, som har et afgrænset formål. Det kan være en
læseklub, som er et helt særligt fællesskab, hvor deltagerne
kommer til at tale om væsentlige emner. Alle, som vil oprette
en læseklub, kan få hjælp på Dansk Centralbibliotek. Vi tilbyder
over 50 sæt, som egner sig til læsekredse.

Bøger til læseklubber

En roman er ikke bare én roman

Kom med i en læseklub

Man får ofte et andet syn på en roman, efter den har været under behandling i læseklubben. Netop dét er styrken ved at læse
sammen med andre. Man opdager nye vinkler og facetter under
samtalen, og man kommer til at læse noget, som man ikke selv

Vil du gerne dele din læseoplevelser med andre eller læse noget, du ikke plejer at læse? Så er en læseklub måske noget for
dig. Kontakt bibliotekar Lene Lund (ll@dcbib.dk) på Flensborg
Bibliotek for tilmelding eller mere information.

Nordisk Råds litteraturpris

DR Romanklubben

Litteraturprisen gives til et skønlitterært værk, som opfylder høje litterære
og kunstneriske krav og er skrevet på
et af de nordiske sprog. Fra offentliggørelsen i februar til uddelingen i
november læses hver måned en af de
nominerede romaner.

DR og Litteratursiden.dk vælger seks
romaner ud af det brede udvalg af danske romaner, der er udkommet i løbet
af året. Fra december til maj læser vi
hver måned en af de seks nominerede
romaner. DR Romanklubben udpeger
tre romaner ud af de seks kandidater,
som skal med i finalen om DR Romanprisen. Vinderen findes i juni 2022. Du
melder dig til hele sæsonen.

Læs nogle af de bøger, som er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris i
2022.

Foreningen Norden leder klubben.

Bibliotekets læseklub
i Flensborg

Bibliotekets læseklub i Flensborg læser
især romaner af nordiske forfattere.

Krimi-klubben

Bibliotekar Helle Post styrer klubben
gennem mord og uopklarede sager.
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Ofte kan det være svært at få fat i de nyeste udgivelser i flere
eksemplarer, men der er meget at vælge imellem i bibliotekets
store samling af sæt, som egner sig til læseklubber. Se hvilke på
bibliotekets hjemmeside under temaet ”Læsekredse”. Bibliotekets egne sæt kan lånes i 45 dage og nogle i en længere
periode.

DR Romanklubben er for dig, der er
interesseret i ny litteratur og gerne vil
diskutere den med andre.

Klassikerklubben

I hver sæson læses én forfatter - debutromanen, en biografi, og et hovedværk.
Thore Bruun Jensen leder klubben.

Læs lydbøger

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

Læs nordisk – Danmark

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

Læsekreds online

Hvis du ikke har mulighed for at komme
til biblioteket er online-læsekredsen
måske noget for dig?

Max. 35

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

Flensborg Bibliotek
Mandag 14. marts kl. 19:00

Hører du overhovedet efter!?

Om at leve med ADHD som voksen
For få år siden fik forfatteren og tidligere
minister, Manu Sareen, stillet diagnosen
ADHD. Det første han tænkte var: ”Hvordan kan jeg have en børnesygdom?” Men
han blev klar over, at rigtig mange voksne
mennesker lever med ADHD. Han ville
ønske, at han havde kendt til sin diagnose
tidligere i livet, så uroen, melankolien og
det indre kaos havde en forklaring.

At være anerledes

Manu Sareen fortæller om at leve et
liv med ADHD uden at vide det. Om en
grundlæggende ensomhed, der knytter
sig til at føle sig anderledes og om de
enorme omkostninger, det har haft for
ham at overskride egne grænser igen
og igen og aldrig at kunne sige nej til en
udfordring. Han fortæller også om styrkerne ved ADHD; jernviljen, gåpåmodet og
kreativiteten.

Uforklarlige valg

Sareen har skabt sig en politisk karriere
og et fint forfatterskab med over 20
bøger. Men på trods af succeserne, er
der også en anden side. Diagnosen har
kostet ham dyrt både professionelt og
privat: forliste ægteskaber, tabte jobs og
venskaber. Flere gange har han truffet
afgørende valg i livet, som bagefter har
været uforklarlige for ham selv, og han har
siddet tilbage dybt forundret og forvirret
med et smertefuldt sind.

Sindet var skrøbeligt

Sareen har været minister for ligestilling,
kirke og nordisk samarbejde fra 2011-2014
samt minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fra 2014-2015.
Om optakten til ministerposten fortæller
han: »Jeg fik et godt valg, og jeg vidste,
at Margrethe Vestager måske ville ringe
og spørge, om jeg ville være minister.
Men jeg vidste også helt intuitivt, at hvis
hun spurgte, ville risikoen, for at det ville

gå galt, være stor. Jeg aftalte med min
daværende kone, at hun skulle hjælpe
mig med at sige nej, hvis hun ringede. Vi
vidste efterhånden begge, at sindet var
skrøbeligt, egoet var villigt, og evnen til at
mærke, hvornår jeg havde brug for at sige
stop, ikke var til stede«.

Skældud fra morgen til aften
Når han tænker tilbage på sin tid i folkeskolen og sin tid som barn generelt, bliver
han ked af det på den lille drengs vegne.
Han ville ønske, at nogen havde taget
ham i hånden og hjulpet ham. Lært ham,
hvordan han kunne mestre den ADHD,
som prægede ham, selvom der skulle gå
mange år, før det gik op for nogen. Også
derhjemme mødte han modstand for sin
måde at være på. Han fik skæld ud for sine
impulsive handlinger. For at glemme tiden.
For at virke fraværende. Skældud fra
morgen til aften, fortalte han til Magasinet
Helse i 2021.

Manu Sareen udgav i 2021 bogen Hører
du overhovedet efter?!: fortællinger om at
leve med ADHD.
Foredraget er en del af Hjerneugen også
kaldet Brain Awareness Week, som er en
international kampagne. Det handler om
at dele viden, så alle bliver endnu klogere
på hjernen. For hjernen er fantastisk, men
kan også give problemer. Ca. 400.000
danskere har udfordringer med hjernen.
Entré: € 7,-. Begrænset antal deltagere.
Forsalg på biblioteket.
Foredraget kan streames til din egen stue.
Tilmelding til Lene.Lund@dcbib.dk senest
d. 10. marts. Pris: € 7,Arrangeret i samarbejde med DSH - Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig
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Flensborg Bibliotek
Torsdag 31. marts kl. 17:00

Hvad gør vi ved klimaet?
Overalt er der fokus på klimaet, og hvad der skal gøres for at
mindske de skader, mennesket forvolder.
I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Målene skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig
udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
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17 Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom
og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og
bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig
økonomisk vækst.

Dirch Lind

Hvad kan du gøre?

Redder vi klimaet ved at droppe flyvning?
Er el-biler bedre? Er plastik en af de største synder? Er det rigtigt at 1/3 af verdens
mad går til spilde?
Det kan være svært at overskue, hvad
du selv kan gøre, og hvad der er bedst at
gøre, når man vil leve mere klimavenligt.
Hvor hjælper det at gøre noget? Hvilke
indsatsområder giver den største effekt
på landsplan? Og hvilke indsatsområder
batter mest i din egen hverdag?
Hvordan gør jeg Verdensmålene til ”mine
mål” – og hjælper klimaet?

Karin Østergaard

Klimavenlig og
bæredygtig kost

Det rette valg af fødevarer er en væsentlig
del at en bæredygtig livsstil, da fødevareproduktion blandt andet står for 20-30 %
af verdens drivhusgasudledning og beslaglægger ca. halvdelen af jordens dyrkbare
og beboelige areal, samtidig med at ca.
70% af jordens ferskvandsforbrug går til
landbrugsproduktion.
Men hvad er egentlig en bæredygtig kost?
Er klimavenlig kost også bæredygtig på
alle parametre? Og skal vi alle sammen
blive veganere, hvis vi vil spise klimavenligt? Med udgangspunkt i FAO’s definition
på bæredygtig kost vil foredraget blandt
andet give svar på disse spørgsmål.

Foredrag ved underviser Dirch Lind.

Der bliver serveret et let klimavenligt
traktement.
Entré inkl. let traktement: € 8,Køb billet på biblioteket på forhånd
også af hensyn til servering.

Foredrag ved Karin Østergaard, der er uddannet cand.brom. og arbejder som lektor
på VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen, hvor bæredygtig fødevareproduktion
er et af hendes hovedområder.

Markus Floris Christensen

Klimaangst

Menneskeheden står i dag over for en
række eksistentielle trusler. Først og fremmest klimakrisen, som har fremkaldt et
helt nyt angstbegreb, nemlig: klimaangst.
Flere og flere unge mennesker lider i dag
af klimaangst, som er en angst, der opstår
på baggrund af de dårlige nyheder, vi hører hver dag omkring klimaforandring.
Hvad er klimaangst? Hvem rammes af
denne angstform? Hvordan kommer den
til udtryk i nyere litteratur. Markus Christensen vil give et rids over de litterære
fremstillinger af klimaangst for at undersøge, hvordan de kan gøre os klogere på
én af tidens vigtigste emotioner. Litteraturen viser os ikke blot rædslerne ved de
kommende katastrofer. Litteraturen viser
os, hvordan vi kan genskabe forholdet til
verden, når truslerne banker på menneskehedens dør.
Oplæg ved Markus Floris Christensen;
cand.mag., videnskabelig medarbejder og
ph.d.-studerende ved Europa-Universität
Flensburg med et projekt om angst i nordisk litteratur.
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Flensborg Bibliotek
Onsdag 30. marts kl. 19:00

Danmark mellem stormagterne frem mod 9. april 1940
Besættelsen af Danmark den 9. april 1940
er en af de mest traumatiske begivenheder i Danmarkshistorien.

udviklede trusselsopfattelsen sig over tid
efter udbruddet af krigen i september
1939?

I vinteren 1940 troede de fleste danskere, at truslen kom fra syd. Besættelsen
cementerede, at Tyskland var arvefjenden
og det blev kun understreget i løbet af ”de
fem forbandede år”. Få timer efter den
næsten kampløse overgivelse begyndte
diskussionen om ansvaret for begivenhederne den 9. april. Et uomgængeligt
aspekt i denne diskussion har været de
advarsler regeringen fik i de første dage i
april 1940.

Efter Vinterkrigens udbrud rykkede Norden ind i stormagternes skudfelt.

Norden i stormagternes
skudfelt

Dette foredrag vil se regeringens perception i et længere tidsperspektiv fra april
1939, da Danmark fik tilbuddet om en
ikke-angrebspagt med Tyskland. Hvordan
20

Briternes plan

Storbritanniens politik blev med god
grund opfattet som en trussel mod Danmarks suverænitet. Det var briternes plan
at sende en stor flåde ind i dansk farvand
i foråret 1940 for åbne en ny front og
inddrage de skandinaviske lande i krigen.
Foredraget vil belyse, at det blev et
spørgsmål om liv og død for Danmark at
kunne fortsætte handlen over Nordsøen
mellem kontrabandelister, miner og tyske
ubåde. Dette blev en altopslugende diplomatisk kamp for Danmark, som prøvede
at sikre landets politiske og økonomiske

selvstændighed. Faren lå i, at Vestmagterne fik provokeret Hitler til at begynde en
aktion mod Skandinavien, som kunne rive
Danmark med. Truslen om en tysk besættelse blev opfattet som sekundær og blev
først konkret i begyndelsen af april 1940.
Foredrag ved Steen Andersen, seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, som
har skrevet Der er intet foruroligende for
Danmark.
Entré: € 6,Forsalg på biblioteket.
Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs
Folkeuniversitet & Forskningsafdelingen
ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Slesvig Bibliotek
Mandag 25. april kl. 16:00

En kulturrejse langs den jyske vestkyst
Billeder, sange og fortællinger
I selskab med nogle af den jyske vestkysts
kendte forfattere, som Jens Rosendal,
Hans Adolph Brorson, Kaj Munk, K. L.
Aastrup og Thøger Larsen, begiver vi os
på en cykeltur langs den jyske vestkyst. Med udgangspunkt i Nationalpark
Vadehavet cykler vi ad den nationale
cykelrute, der går fra Rudbøl til Skagen.
I ord, billeder og sang ser vi naturens og
kulturens mangfoldighed og oplever det
unikke kystlandskab med marsk, klitter,
klitplantager og byer, der bærer præg af
havets og sandstormenes ødelæggende
kræfter.

Mette Nørup og Poul Nørup holder af at
vandre og cykle: »Her er det muligt at
bevæge sig gennem landskabet og opleve
det stilfærdige skift mellem dialekt, sprog,
kultur, religion og historie. Stille og roligt
ændrer landskabet sig. Der er tid nok, så
man får sjælen med. Denne rejseform er
fantastisk og oplevelsen meget intens,«
fortæller de.
Fri entré.
Begrænset antal deltagere.
Tilmelding til slesvig@dcbib.dk

Billedforedrag med sang ved organist
Mette Nørup og lærer Poul Nørup fra
Esbjerg.
Ægteparret Nørup på tur i Europa.
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Flensborg Bibliotek
Fredag 13. maj kl. 16:00

Meet the Artist:
Hallgrim Hansegård (N)

For første gang i folkBALTICAs historie er det ikke en
musiker, men derimod en danser, der indtager rollen som
huskunstner. Den norske danser og koreograf Hallgrim
Hansegård er en exceptionel kunstner, som med stor
mod overskrider fysiske, mentale og kulturelle grænser.
Hansegårds kunst tager udgangspunkt i den stærke
norske folkelige dans ”halling-dans”, som han lader møde
blandt andet break dance og den brasilianske Capoeira-dans i et kontemporært udtryk.

Dans til fest og i kamp

Hansegård blev født i 1980 i fjeldene omkring Valdres i
en familie af minearbejdere og hyrder. Han lærte den lokale dans og musik af egnens gamle mestre og har siden
taget den vidt omkring.
Hans imponerende CV tæller blandt andet værker, som
er fremført i mere end 30 lande, sølvprisen i Prix Italia
2013, optræden i verdensomspændende computerspil
Age of Conan, en sejr i det europæiske Melodigrandprix
2009 med sangeren Alexander Rybak, huskunstner ved
Bergen Festspillene, 100 millioner visninger på Youtube
og forestillinger, som er censurerede af den katolske
kirke i Italien. Desuden har han med dansen som middel
været aktiv i kampagner mod unges misbrug af narkotika og engageret sig i sagen for flygtninges vilkår samt i
kampen mod racisme.
Hansegård fortæller om sit liv, om sin kærlighed til dansen og viser også eksempler på sin dans.
Interview på engelsk ved festivalleder, Torge Korff.
Oversættelse, hvis ønskes. Fri entré.
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Flensborg Bibliotek
Lørdag 21. maj kl. 12:00-15:00

Byttebørs
Gør noget for bæredygtigheden - tag det, du kan
bære med til biblioteket, og byt med en anden.
Samtidig med at tingene får nyt liv i stedet for at blive
smidt væk, lærer vi hinanden at kende. Alle genstande
kan medtages, og DSH - Foreningen af Aktive Kvinder
i Sydslesvig vil være værter og sørge for, at man
kan komme rundt og se ved de enkelte borde.
Der kan sættes op fra kl. 10.
Fra kl. 12 - 15 er der ”Byttebørs” med
kaffe og kage til alle deltagere.
Gratis adgang. Tilmelding til dcb@dcbib.dk
Kaffe og kage kan købes.

DEN BOG,
DER SLET
IKKE var
DIG ...
Slesvig Bibliotek
Tordag 9. juni kl. 18:00

... og som du nu ikke
kan glemme igen
På eReolen får du lidt mere
end det, du ledte efter.
Bliv overrasket allerede i dag.

Spis dit ukrudt

Foredrag & mad med
Anemette Olesen
Anemette Olesen er kendt for sine mange bøger om
urter, haver og mad. Hun fortæller om ”det grønne guld”:
alle de gode spiselige, vilde planter, som vi normalt luger
ud af vores have.

TUSINDVIS AF
E-BØGER OG
LY D B Ø G E R F R A
B I B L I OT E K E R N E

Ud af friske buketter vil vi sammen lave en lækker salat,
som vi vil nyde med lidt brød til og et glas hvidvin. Tag en
lun sweater med. Vi sidder ude i Ansgarhusets have!
Anemette Olesen har blandt andet skrevet: Urtete fra
natur og have, Spis dit ukrudt: naturens spisekammer,
Spiselige vilde planter: med opskrifter og Mit grønne
apotek: naturens lægeurter.
Entré: € 7,-. Forsalg på biblioteket.
Kun med tilmelding på forhånd til: slesvig@dcbib.dk
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IT og digitale tilbud
Hjælp til IT

eReolen

Vil du i gang med at læse bibliotekets e-bøger eller høre netlydbøger? Har du problemer med din pc, mobil eller tablet?

Få hjælp til at komme i gang med eReolens lydbøger, e-bøger
og podcasts. Ved bibliotekar Michael Juul Olsen.

Bibliotekar Michael Juul Olsen er klar med råd og vejledning.
Fri entré. Begrænset antal pladser.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek

Tirsdag 18. januar kl. 16:00
Tirsdag 15. februar kl. 16:00
Tirsdag 15. marts kl. 16:00
Tirsdag 10. maj kl. 16:00
Tirsdag 21. juni kl. 16:00

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

Flensborg Bibliotek

Tirsdag 22. februar kl. 16:00

Dansk Centralbibliotek giver adgang til mange anvendelige hjemmesider, databaser og apps, som man måske ikke selv får øje på. Bibliotekar Kristian Ehmsen præsenterer og vejleder i et udvalg af de e-resurser og
digitale tilbud, som biblioteket tilbyder og giver adgang til inden for sprog- og historie-området.

E-resurser og digitale
tilbud om sprog

E-resurser og digitale
tilbud om historie

Der er især fokus på e-resurser, som online ordbøger og kurser
med øvelser og grammatik. Der bliver særligt lagt vægt på
hjemmesiderne Ordbogen.com, Dansk her og nu, Sproget.dk,
Seismo og Den Danske Ordbog.

Der er især fokus på e-resurser omkring historie, hvilket kan
handle om fortiden, litteratur, slægtsforskning og meget mere.
Der bliver særligt lagt vægt på hjemmesiderne Historiensverden.dk, Arkiv.dk, danmarkshistorien.dk, Danmarkshistorien og
Dansk litteraturs historie på lex.dk.

Fri entré. Begrænset antal pladser.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk senest d. 20. januar.

Flensborg Bibliotek

Mandag 24. januar kl. 17:00

Dertil introduceres Ancestry, Archion og MyHeritage, som er
slægtsforskningsdatabaser, som kan tilgås ved tidsbestilling af
forsknings-pc på biblioteket
Fri entré. Begrænset antal pladser.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk senest d. 3. februar.

Flensborg Bibliotek

Mandag 7. februar kl. 17:00
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Biblioteket anbefaler
Hver eneste uge udkommer der mange nye bøger og lydbøger. Bibliotekarerne holder skarpt øje med
alle nye udgivelser og finder frem til de materialer, som kort tid efter kan lånes på bibliotekerne og i
bogbusserne i Sydslesvig. Et lille udpluk af de nye gode romaner og biografier præsenteres hver måned
på biblioteket i Flensborg med bibliotekar Lene Lund som vært.
Fri entré. Begrænset antal deltagere. Tilmelding til biblioteket: dcb.dcbib.dk

Slesvig Bibliotek: Livestream
Husum Bibliotek: Livestream
Facebook Live (online)
Onsdag 26. januar kl. 16:00

Året der gik
Bibliotekarerne Karl Fischer og Lene Lund fortæller om nogle
af de gode bøger, de har læst det sidste års tid. De har læst
romaner, krimier og biografier og måske også nogle af de
samme? Kan de blive enige om, hvilke bøger der er gode, eller
er der nogle, de er helt uenige om?

Flensborg Bibliotek

Mandag 21. februar kl. 16:00
Efter et par måneders pause forventer vi
at have en del nye bøger, så denne gang
præsenterer også bibliotekar Martin
Præsteskov nye bøger.

Flensborg Bibliotek

Mandag 21. marts kl. 16:00
Bibliotekar Helle Post har forsøgt at
løse utallige gåder i de krimier, hun har
læst i den seneste tid. Måske er det lykkedes at opklare nogle mord? Hun lover
ikke at afsløre for meget, men fortæller
gerne om nogle af de bedste krimier,
hun har læst.

Flensborg Bibliotek

Onsdag 18. maj kl. 16:00
Gennem mange år fortalte Karl om bibliotekets nyeste bøger,
og for nogle år siden overtog Lene præsentationen. Nogle af
bøgerne er tidligere blevet præsenteret til de månedlige ”Biblioteket anbefaler”.

Bibliotekets unge vikar Kristian Ehmsen
fortæller om nogle af de gode bøger,
han har læst. Han kan lide fantasy og
horror. Vil du på besøg i den eventyrlige
eller grufulde verden, så lad ikke denne
chance forpasse!

Se samtalen mellem de to bibliotekarer som livestream i Husum og Slesvig, hvor du også kan låne nogle af de anbefalede
bøger.

Flensborg Bibliotek

Tilmelding to dage før til livestream:
Slesvig: slesvig@dcbib.dk
Husum: rhj@dcbib.dk

Onsdag 29. juni kl. 16:00
Bibliotekschef Jens M. Henriksen anbefaler nogle af de bøger, som han finder
særligt interessante, og mon ikke han
præsenterer en række utraditionelle
titler fra både den skøn- og faglitterære
verden?
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Med foredragsserien ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab” har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben. Niveauet er højt, og du vil
blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Foredragsserien arrangeres af Fakultetet
Natural Science, Aarhus Universitet og Carlsbergfondet.
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Flensborg Bibliotek
Tirsdag 8. februar kl. 18:55

Flensborg Bibliotek
Tirsdag 22. februar kl. 18:55

Fremtidens natur

Den sovende hjerne

Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige
livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu naturen.
Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og
om konsekvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke
løsninger skal vi satse på?

Hvad sker der i hjernen, når vi sover, og hvorfor er søvn
nødvendig for helbredet? Med afsæt i den nyeste forskning
dykker vi ned i søvnens mysterium – herunder de gavnlige
effekter af de fire søvnfaser og hvilke søvnråd, der faktisk er
værd at lytte til.

Ved professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for
Biologi, Aarhus Universitet.

Ved lektor i neurobiologi Birgitte Rahbek Kornum, Institut
for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet.

Lorem ipsum

Find Offentlige foredrag på

www.ofn.au.dk

Del dine oplevelser #ForedragLive

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

Flensborg Bibliotek
Tirsdag 1. marts kl. 18:55

Flensborg Bibliotek
Tirsdag 15. marts kl. 18:55

Klimaforandringerne

Ekstrem fordøjelse

Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? Hvordan
afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? Få svarene fra én af
forfatterne til FN’s klimarapporter. Han vil endvidere forklare
vigtige atmosfæreprocesser og dele af videnskaben bag
rapporternes resultater.

Slanger trives - modsat os mennesker - med at æde enorme
måltider efter lang tids faste. Hør hvordan forskere med
udgangspunkt i slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver
at blive klogere på, hvordan dyr og mennesker overlever
langvarig faste.

Ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen,
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Biologi,
Aarhus Universitet.
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Kunsthistoriker Grethe Bay præsenterer i tre billedforedrag

Fynboerne - en ny epoke i dansk kunst
på Fyn. Centrale medlemmer var Fritz Syberg og hustruen Anna Syberg, Johannes
Larsen og hustruen Alhed Larsen samt
Peter Hansen, Poul S. Christiansen og
Jens Birkholm

Grethe Bay
Fynboerne er betegnelsen for den gruppe
fynske malere, der i perioden 1880-1920
med få undtagelser boede og arbejdede

Med Fynboerne er vi i selskab med
malere, hvis foretrukne motiver var årets
gang i naturen, dyrene på marken, fuglene
på vandet og menneskene i hjemmet, i
naturen og i arbejdet. Deres skildringer
er præget af en umiddelbar og spontan iagttagelse af livet, menneskene og
landskabet, og man mærker en stor glæde
ved at arbejde med farven, lyset og det atmosfæriske. De var alle med undtagelse af
Birkholm og de kvindelige malere elever
af maleren Kristian Zahrtmann, der som
lærer evnede at understøtte og udvikle
den enkelte elevs personlige udtryk både
i valg af motiv og i malemåde. Hans store
kærlighed til Italien trak også eleverne
derned, og derved tilførtes dansk kunst
en perlerække af italienske motiver i en
periode, hvor opmærksomheden ellers
var rettet mod Frankrig. Fynboerne udgør
en væsentlig del af det oprør mod Kunstakademiets enevældige styring af dansk

kunst, som fandt sted i disse år. Oprøret
resulterede blandt andet i oprettelsen af
Kunstnernes frie Studieskoler med bl.a.
P.S. Krøyer som lærer, senere Zahrtmanns
skole og i 1891 i oprettelsen af Danmarks
første kunstnersammenslutning, Den Frie
Udstilling.
Med Fynboerne indtrådte en ny epoke i
dansk kunst præget af friluftsmaleriets
blik for lyset i farven og for gengivelsen af
det atmosfæriske i naturen. Oliemaleriet
var den dominerende teknik, men også
akvarellen blev dyrket som selvstændigt
billedudtryk, ligesom træsnittet og tegningen med pen og blyant blev det.
I tre billedforedrag i foråret og tre i efteråret 2022 vil kunsthistoriker Grethe Bay
præsentere kunstnerkolonien, de enkelte
medlemmer, menneskene og malerne.
På efterårets program kommer Peter
Hansen, Jens Birkholm, billedhuggeren
Kai Nielsen, Anna Syberg, Alhed Larsen og
Christine Swane.

Fynboerne forår:
Hold 1
Tirsdag

01.02.

Maleren og underviseren Kristian Zahrtmann og Poul S. Christiansen

Tirsdag

15.02.

Fritz Syberg

Tirsdag

01.03.

Johannes Larsen

Hold 2
Tirsdag

08.02.

Maleren og underviseren Kristian Zahrtmann og Poul S. Christiansen

Tirsdag

22.02.

Fritz Syberg

Tirsdag

08.03.

Johannes Larsen

Foredragsrækkerne udbydes i samarbejde med Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig til € 21 pr. række.
Tilmelding til Anna-Louise Holste. Telefon: +45 23 70 90 55 eller mail: alholste@gmail.com
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Kristian Zahrtmann
(1842-1917)
Piger som bærer kalk,
1883
Olie på lærred
65x76 cm
Den Hirschsprungske
Samling

Fritz Syberg
(1862 – 1939)
Den første Forårsdag
Anna Syberg og
sønnen Ernst,
1896-1910
Olie på lærred
169 x 142 cm

Poul S. Christiansen
(1855–1933)
Fra Asmild Klosterskov ved Viborg,
1901
Olie på lærred
94 x 125 cm
Faaborg Museum

Fritz Syberg
(1862 – 1939)
Den første sne,
1905
Olie på lærred
78.6 x 101.4 cm
Statens Museum for
Kunst

Johannes Larsen
(1867 – 1961)
Svanerne letter Fiil
sø, 1914
Olie på lærred
134 x 221 cm
Fyns
Kunstmuseum.
Odense
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Foto: Tom Nybroe

Flensborg Bibliotek
Mandag 21. februar kl. 19:00

Mød kunstneren Per Arnoldi

En aften om dansk kunst, kommunikation og tysk politik
Per Arnoldi er en af de mest kendte
kunstnere i Danmark. Hans værker strækker sig fra maleri til skulptur over plakater.
Han debuterede allerede 1961 som
autodidakt på Charlottenborgs forårsudstilling og har siden udstillet i Danmark og
i udlandet og er blandet andet repræsenteret på MoMa i New York.

Rød, gul og blå

Arnoldi er kendt for et stramt og let genkendeligt form- og farvesprog. Som maler
bruger han altid grundfarverne – rød, gul
og blå på en bund af sort.
Hans gennembrud som professionel
plakattegner kom med design af plakater
for DSB i 1975. Han har lavet plakater og
logoer for institutioner og virksomheder
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verden rundt. Han arbejder som kunstnerisk rådgiver, blandt andet i forbindelse
med opførelsen af Operaen på Holmen i
København, hvortil Arnoldi har designet
logo og scenetæppe.
I mange år har han arbejdet med udsmykninger og sammensætninger for arkitekterne Foster+Partners. I samarbejde med
den engelske arkitekt Norman Foster har
han præget Forbundsdagen i Berlin.

Solo

Per Arnoldi er noget så sjældent som en
folkekær nutidskunstner, som er kendt af
de fleste. Mange vil huske ham fra DR TV,
hvor han blandt andet lavede programmet Kunstquiz. I 2017 udgav han sin egen
historie i erindringsværket Solo.

Han har blandt andet modtaget IG-prisen
1982, Toulouse Lautrec-prisen 1985, N. L.
Høyen medaljen 1991, Eckersberg-medaillen 2000 samt Modersmål-prisen i 2011.
Hør Per Arnoldi fortælle om samarbejdet
med Tyskland, hvordan kunst og kommunikation kan hænge sammen og om dansk
kunst og kultur i det hele taget. Det hele
krydret med fortællinger og oplevelser
gennem karrieren.
Entré: € 7,Forsalg på biblioteket.
Begrænset antal deltagere.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs
danske Kunstforening.

Flensborg Bibliotek
Torsdag 5. maj kl. 19:00

Verner Panton – Farver en ny verden
Verner Panton (1926-1998) er en af dansk
designhistories mest radikale og toneangivende designere. Hans opsigtsvækkende brug af farver, former og materialevalg,
der trodsede alle normer og traditioner,
gjorde den danske arkitekt verdenskendt.

Er den gode smag også
en følelse af velvære?

Verner Panton fremstod som antitesen
til funktionalismens stringente formsprog
med sin fabulerende og kulørte tilgang
til design. Han drømte om at bo med alle
sanser ved at udfordre vanetænkning
inden for design. Med spektakulære og

farvemættede indretninger af virksomheder og private hjem ville Panton tilbyde en
sanserig og foranderlig oplevelse for øjne,
næse, ører, krop og sind. En oplevelse,
som var mærkbar for vores velvære.
Panton blev dermed en vigtig eksponent
for måden, hvorpå vi i Danmark tænker
æstetik, formgivning og funktion. Han
satte en dagsorden, der både dengang og
i dag definerer og udfordrer den kollektive
forståelse af, hvad god smag er.

pointer i forhold til design, kultur og
velvære – og få indsigt i, hvordan designhistoriker Sara Staunsager har forsket i
projektet og kurateret udstillingen.

Med udstillingen på Trapholt giver vi ordet
til Verner Panton. Hør, hvordan Verner
Panton selv præsenterer sine centrale

Entré: € 7,Forsalg på biblioteket.

være. Panton ønskede med sine designs
at inspirere os til at bo mere sanseligt.

Tag med til Trapholt og få en rundvisning i
udstillingen om Verner Panton lørdag den
7. maj. Afgang fra Havnen overfor Skibsfartmuseet kl. 9.30. Forventet hjemkomst
kl. 15.30.

Oplæg ved Sara Staunsager, samlingsinspektør ved Trapholt. Oplægget er
arrangeret med afsæt i udstillingen
Verner Panton – Farver en ny verden, der
kan opleves på Trapholt indtil 14. august
2022.

Flensborg Bibliotek
Lørdag 7. maj kl. 9:3015:30

Tag med til
Trapholt
Farverigt og sanseligt

Verner Panton – Farver en ny verden viser
fem årtiers farverige designunivers inden
for møbler, lamper og tekstiler, men også
ind i sanselige miljøer, f.eks. Fantasy Landscape; et 48 m2 stort møbellandskab af
bølgende ekstravagante former i stærke
intense farver. Med installationer som
denne brød Panton med alle traditionelle
idéer om indretning: gulve, vægge, lofter
og møbler formet til én organisk enhed.
I installationen Lyset og Farven, som
Verner Panton skabte til en udstilling på
Trapholt i 1998, føres man gennem otte
rum, der med hver deres farvetema tilbyder en nærværende og sanserig oplevelse,
der gør, at man mærker kropsligt, hvordan
hver enkelt farve fysisk påvirker ens vel-

1000 m2 i Pantons univers

Udstilling er en af de største præsentationer af Pantons arbejde. Omkring 1000m2
er dedikeret til Pantons spektakulære
univers fra farver til former, fra stram
geometri til organisk skulpturelt, fra hans
første designs til de sidste, fra unika designelementer til møbler og installationer,
man må sidde, ligge, gå, flyde og flyve i.

Tur til Trapholt: € 25,Begrænset antal deltagere.
Køb billet til Trapholt senest 23. april på
Flensborg Bibliotek.
Forsalg på biblioteket.
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Flensborg Bibliotek
Fredag 21. januar - Lørdag 19. februar
ÅBNING: Torsdag 20. januar kl. 20:00

Bovbjerg & Gerlif
– maleri og keramik
fra Viborg
Annette Gerlif og Helle Bovbjerg fra
Viborg viser deres værker.

Anette Gerlif • Uden titel • 100 x 100 cm

Billedkunstner Annette Gerlif er uddannet fra Århus
Kunstakademi i 2008. Hun arbejder med maleri,
grafik, tegninger, collager og installationer.
Hendes kunst er i udgangspunktet karakteristisk
ved den åbenlyse interesse for den konkrete, fysiske
verdens forskellige rum og arkitektoniske formationer.
Iagttagelserne kan spores direkte på billedfladen,
hvor de forenkles, arrangeres og gøres flade, så de
fremstår som abstraktioner og mønstre i dialog
med linjer og taktile brud, der skaber modvægt,
åbninger og forskydninger i billedrummet.
Keramiker Helle Bovbjerg er uddannet på
Designskolen Kolding i 1990. Hun fortæller:

Helle Bovbjerg • Tekanne • 21 x 15 x 12 cm

»Med inspiration fra industrielle havnemiljøer arbejder
jeg med abstrakte arkitektoniske skulpturer og mindre
serier af funktionel keramik. At gå på opdagelse på
havnen er min drivkraft og grobund for at skabe nye
inspirationer til nye værker. Inspirationen fra de enorme
containerskibe, det internationale og filosofiske aspekt
af havnen som metafor, optager mig, samt konkrete
linjer og detaljer. Formmæssige sammenhænge
mellem de indre og ydre rum i værkerne, er noget
jeg vægter højt i mit arbejde med leret. Både hvad
angår funktionelle og skulpturelle arbejder«.
Hans Henrik Jacobsen fra Viborg
Kunstforening introducerer udstillingen.
Fri entré. Tilmelding til åbningen: sdk_flens@sdkflens.org.
Udstillingen kan ses mandag-fredag fra 11-17 og lørdag
11-14 i tidsrummet fra 21. januar - 19. februar.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvig
danske Kunstforening.
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Helle Bovbjerg • Bollard • 5 x 5 cm

Flensborg Bibliotek
Fredag 20. maj - Lørdag 18. juni
ÅBNING: Torsdag 19. maj kl. 19:30

Ulrik Møller, Lars
Bjerre og Sofie Hertz

Ulrik Møller • Centrumpladsen i Vester Aaby •
2017 • 190 x 240 cm • Olie på lærred

Ulrik Møllers værker er mere end blot naturalistiske
landskaber. I udgangspunktet har de motivisk, teknisk
og kunsthistoriske referencer til en lang tradition inden
for landskabsmaleriet og den naturalistiske gengivelse
af det umiddelbart sete, men værkerne viser sig at være
hemmelighedsfyldte eksistentielle stemningsmalerier.
Lars Bjerre arbejder i krydsfeltet mellem maleri og
installation og har skabt en betydelig samling detaljerede
fortællingsserier, der omfatter både malede lærreder i
stor skala og komplementære skulpturelle tilføjelser. Lars
Bjerres værker indeholder ofte referencer til naturen
og dens evige manipulation af menneskeheden.
Sofie Hertz formulerer om sit arbejde: En form
skabes i ler. Der bruges tid med den.

Lars Bjerre • Sutsko

Så skilles den ad, dekonstrueres eller destrueres om man
vil. Flere former skabes i den samme type ler. Adskillige
tiltag akkumulerer former og billeder. Toner og materialitet
ændres. Kameraet fastholder. Fotografiet skilles ad med
snit og lag. (Uddrag fra SOFIE HERTZ : enter with a gaze)
Tilmelding til åbningen: sdk_flens@sdkflens.org
Udstillingen kan ses mandag-fredag fra 11-17 og
lørdag 11-14 i tidsrummet fra 20. maj - 18. juni.
Arrangeret i samarbejde med Sydslesvig
danske Kunstforening.

Sofie Hertz • Heart Bone Ribbon • 40 x 60 x 10 cm
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Flensborg Filmklub

Flensborghus

Flensborghus

Pagten (DK, 2021)

Hvor kragerne vender (DK, 2021)

Det er 17 år siden, Karen Blixen opgav eventyret i Afrika og
vendte tilbage til Danmark til et liv i ruiner. Ødelagt af syfilis
og knust over at have mistet sin farm og sit livs kærlighed
genopfinder hun sig selv som en kunstnerisk superstjerne. Nu, i
en alder af 63, er Karen Blixen verdensberømt, men lever også
et liv i isolation, indtil hun møder den 30-årige digter Thorkild
Bjørnvig. Sammen indgår de en pagt: Hun lover at gøre ham
til en stor kunstner mod, at han skal adlyde hende ubetinget,
uanset prisen.

Hvor kragerne vender er et humoristisk drama om Laura, der
har lagt afstand til sin familie på landet for at leve et kunstnerisk bohemeliv som forfatter i København. Da Laura vender
tilbage til sin hjemstavn for at deltage i broderens bryllup,
opdager hun, at han skal giftes med barndomsfjenden Catrine.
Laura indser, at Catrine har overtaget hendes plads i familien
og mærker nu et stærkt ønske om at få den tilbage.

Tirsdag 25. januar kl. 19:30

Medvirkende: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, Nanna
Skaarup Voss, Asta Kamma August, m.fl.; Instruktør: Bille
August; Spilletid: 115 min.
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Tirsdag 22. februar kl. 19:30

Medvirkende: Rosalinde Mynster, Bodil Jørgensen, Jens Jørn
Spottag, m.fl.; Instruktør: Lisa Jespersen; Spilletid: 91 min.

Flensborg Filmklub, i daglig tale kaldet ”Flensborgbiffen”, er dannet på en bred basis i Sydslesvigsk Forenings (SSF) regi. I arbejdsgruppen bag filmklubben sidder repræsentanter for bla. SSF, Dansk Centralbibliotek & Dansk Kirke i Sydslesvig.
Hver aften bliver indledt af et kort oplæg om filmen, og der bydes på ostebord og rødvin til € 7,-

Flensborghus

Flensborghus

Margrete den første (DK, 2021)

Ternet Ninja 2 (DK 2021)

Året er 1402, og en kvinde står i spidsen for et nyt nordisk
storrige. Margrete I har samlet Danmark, Norge og Sverige i
en union, som hun egenhændigt styrer gennem sin adoptivsøn, Kong Erik. Unionen er omgivet af fjender, og Margrete
planlægger derfor et ægteskab mellem Erik og den engelske
Prinsesse Philippa. En alliance med England vil kunne styrke
Kalmarunionen og sikre den mod angreb. Men en konspiration
er undervejs, og den sætter Margrete i et umuligt dilemma, der
kan koste hende alt.

Da skurken Philip Eberfrø bliver løsladt fra det thailandske
fængsel, må Aske og den ternede ninja finde en måde at fange
ham på, før han slipper væk. Derfor rejser Aske, dukken og hele
familien til Thailand, hvor et stort eventyr - og onkel Stewart
- venter. På hjemmefronten kæmper Aske samtidig med
forholdet til Jessica, som måske mere er på udkig efter en ”bad
boy”. Den oprindelige Ternet Ninja solgte mere end 938.000
billetter i de danske biografer og 2’eren har været et næsten
lige så stort hit.

Medvirkende: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, m.fl.; Instruktør: Charlotte Sieling; Spilletid:
121 min.

Medvirkende: Anders Matthesen, Louis Næss-Schmidt & Emma
Sehested Høegh; Instruktører: Anders Matthesen & Thorbjørn
Christoffersen; Spilletid: 86 min.

Tirsdag 22. marts kl. 19:30

Tirsdag 26. april kl. 19:30
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Biffen for børn

Bjørnene fra Sicilien (FR, 2019)

Luca (US, 2021)

En gruppe bjørne bor i bjergene på Sicilien. Da bjørnen Tonio,
søn af bjørnenes konge, en skæbnesvanger dag skylles ned
af floden og fanges af en gruppe mennesker, efterlader det
bjørnekongen ude af stand til at passe sine pligter. Da vinteren
kommer og frarøver bjørnene deres fødekilder, beslutter kongen sig for at tage til menneskenes by for at finde mad og lede
efter Tonio. Men kan bjørnene og menneskerne mon enes? Det
bliver starten på en uforglemmelig rejse fyldt med forunderlige
væsner, en ond hertug, magi og magtkampe mellem bjørne og
mennesker.

Luca er en sprudlende, musikalsk og farverig spillefilm fra Disney og Pixar, der foregår i en smuk by ved den italienske riviera.
Vi følger den unge dreng Luca Paguro, der oplever en uforglemmelig sommer fyldt med is, pasta og endeløse scooterture. Luca deler disse eventyr med sin nye, bedste ven Alberto,
men al deres sjov trues af en yderst hemmelig hemmelighed:
De i virkeligheden ganske harmløse havuhyrer, der lever i en
helt anden verden under vandets overflade!

Filmen er baseret på roman af samme navn, forfatter: Dino
Buzzati.
Danske stemmer: Henrik Prip, Mikkel Boe Følsgꜳrd, Fanny
Leander Bornedal, Lars Brygmann, Robert Hansen, Søren Sætter-Lassen, m.fl.; Instruktør: Lorenzo Mattotti; Spilletid: 82 min.;
I Tyskland: Tilladt fra 6 år (FSK)
Tilmelding til
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk

Slesvig Bibliotek
38

Onsdag 12. januar kl. 14:00

Danske stemmer: Bertil De Lorenzi, Ulla Jessen, Laurids Skovgaard Andersen, Ann Hjort, m.fl.; Instruktør: Enrico Casarosa;
Spilletid: 95 min.; I Tyskland: Tilladt fra 0 år (FSK)
Tilmelding til:
Flensborg Bibliotek: Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek

Tirsdag 18. januar kl. 15:00

Slesvig Bibliotek

Onsdag 30. marts kl. 14:00

Fri entré. Begrænset antal pladser.

Buster Oregon Mortensen

Min nabo Totoro (JP, 1988)

(DK, 2021)

De to søstre, Mei og Satsuki, flytter på landet med deres
kærlige, men nogle gange ogswwå lettere distræte fra. Da den
yngste pige falder ned i et dybt hul i jorden, vækker hun et af
underskovens fabeldyr til live. Sammen med den vidunderlige,
flyvske og rare ’skovvogter’ - Totoro, begiver børnenen sig ud
på de mest fantastiske flyveture gennem og over skovene, bl.a.
i en blød, tolvbenet kattebus, hvor dyrets øjne fungerer som
billygter.

Buster er en 11-årig dreng, der elsker at trylle og være sammen
med sin familie. Sammen med sin gamle ven Hr. Larsen, øver
Buster sig på at vinde sommerens talentkonkurrence, men
klassens populære dreng gør alt, hvad han kan for at forpurre
tryllenummeret, og samtidig stille ham i dårligt lys.
Medvirkende: Manfred Weber Cortzen, Magnus Millang, Ibi
Støving, m.fl.; Instruktør: Martin Miehe-Renard; Spilletid: 96
min.; I Tyskland: Tilladt fra 0 år (FSK)
Tilmelding til
Flensborg Bibliotek: Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk
Husum Bibliotek: Inge Marie B. Elechukwu - imbe@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek

Instruktør: Hayao Miyazaki; Spilletid:86 min.; I Tyskland: Tilladt
fra 0 år (FSK)
Tilmelding til
Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek

Tirsdag 22. marts kl. 15:00

Tirsdag 22. februar kl. 15:00

Slesvig Bibliotek

Onsdag 23. februar kl. 14:00

Husum Bibliotek

Mandag 25. april kl. 14:00
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Flensborg Bibliotek
Fredag 25. februar kl. 15:00-17:00

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

Fasten forsvandt,
men festen bestod

Fastelavn stammer fra den katolske tid.
Inden påske skulle man faste i 40 dage,
og fastelavnen var en fest, som blev holdt
inden man gik ind til den strenge tid uden
blandt andet kød, fed mad og lækkerier.
Selvom fasten tabte meget af sin betydning efter reformationen i 1536, blev
fastelavnsfesten ved med at eksistere.

Forberedelse til påske

Fastetiden var en fysisk og åndelig forberedelse til påsken og genopstandelsens
mirakel. Fastelavn, på tysk:”fastelabend”,
det vil sige, ”faste-aften” var aftenen før
fasten. Et andet dansk ord for festen var
”faste-lag”.

Groft brød og fisk

Før reformationen i 1536 var fastetidens
mad groft brød, fisk og lignende. Før
fastens start ville man naturligvis - så vidt
pengepungen tillod det - gerne smovse
i lidt af dét, der snart ville være forbudt,
i over en måned: fint brød, kød og fede
spiser. Efter reformationen blev fasten i
katolsk forstand afskaffet, men fastelavnen blev bibeholdt som folkelig skik

Fedt, hvidt og flæsket

Det er madtraditionerne, der har sat præg
på dagenes navne: Søndagen blev til ”flæske-søndag” og tirsdagen kaldtes ”hvide
tirsdag” eller ”fede tirsdag”. Det ”hvide”
skal forstås som mælkespiser. Nogle
kilder nævner, at alle dagene kaldtes for
”flæskedagene”. Askeonsdag gik det løs
med fasten for almindelige mennesker,
hvorimod de gejstlige oprindeligt begyndte allerede fastelavnsmandag.
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Kattekonge fik skattefrihed

Helt frem til 1800-tallet var der en levende kat i tønden. At katten blev ”slået af”
tønden betød helt konkret, at tønden blev
slået i stykker, og at den skrækslagne kat
slap fri og flygtede. I folketroen var katten
et lidt ”mistænkeligt” dyr, der var forbundet med det onde. Ved tøndeslagningen
blev katten - og dermed det onde - jaget
væk. Efterhånden gik man over til at have
en kattefigur, for eksempel lavet af gamle
klude.
Den karl, der slog katten ud af tønden
blev ”kattekonge” og kunne vælge sig en
dronning blandt pigerne. Der var meget
prestige forbundet med at blive kattekonge, og på Amager fik han endda skattefrihed i det kommende år.

Hvornår er det fastelavn?

Fastelavnssøndag falder altid mellem 1. februar og 7. marts og det er søndagen, som
ligger syv uger før påskedag. Og påskedag
er altid den første søndag efter den første
fuldmåne efter forårsjævndøgn.

U står for utroligt

Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars
U sit store trylleshow, og måske kommer
Lars U’s fætter fra Texas forbi. Slip legen
løs og lad jer forbløffe, samtidig med at I
får et godt grin.
Kom gerne udklædt.
For børn fra 0-10 år.
Fri entré.
Tilmelding til
Bente Schwarzbach: bsc@dcbib.dk senest
11. februar.
Begrænset antal deltagere.
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Flensborg Bibliotek
Lørdag 26. marts kl. 11:00-13:00

PåskePlim og PåskeskÆG

En festlig, skæv og anderledes påskefest for børnefamilier
Vivian Johansen fører an i løjerne med at
klippe og kreere finurligt påskepynt, hvor
alle kan være med.
Børnene triller ÆG på trappen, og der er
andre sjove PÅSKEoverraskelser - og det
er ÆGGE for sjov!
Fri entré.
Tilmelding til Inge Marie B. Elechukwu imbe@dcbib.dk.

Hvornår falder påsken

Påsken ligger på forskellige datoer fra år
til år. Datoen er afhængig af jævndøgn og
fuldmåne, og flere andre helligdage retter
sig efter påsken. Det gælder fastelavn,
Store Bededag, Kristi Himmelfart og
Pinse. Påske kommer fra den jødiske fest,
pesach, som markerer jødernes udfrielse
fra Egypten.

Hvorfor holder vi påske?

I dag forbindes Påsken med ferie, påskefrokost og påskeæg. Men Påsken er også
den fest, hvor kristne mindes Jesu død
og fejrer hans opstandelse. Det er den
vigtigste, kristne højtid. Men det er også
en tid fyldt med folkelige skikke. De fleste
af dem har noget med æg at gøre, for ægget står symbolsk for både frugtbarhed,
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sundhed og nyt liv.

Påskeæg

Historien bag påskeæggets oprindelse
handler både om religion og folklore. På
den ene side er påskeægget et symbol
på kristendom og Jesus’ opstandelse på
grund af måden, kyllingen prikker sig ud af
ægget på, men samtidig handler traditionerne bag påskeæggene også om mange
folketraditioner.
De første eksempler på æggets særstatus,
ses allerede i 1660’ernes litteratur, hvor
Leonora Christina, der var fængslet for sin
mands landsforræderi, skriver, at hun fik
farvede æg påskeaften. Desuden har æg
siden 1600-tallet haft en stor betydning
og er blevet forbundet med frugtbarhed.
Nogle kirkegængere gav præsten æg i
gave, andre lagde æg i plovfuren, fordi
man mente, at det ville sørge for en frugtbar høst.

Høns lagde ikke æg
i vinterhalvåret

Før i tiden lagde høns ikke æg i vinterhalvåret, hvilket har været med til at give dem
en høj status gennem historien. Dengang
var ægget en markør på, at det var blevet
forår, og æg var dengang en stor delikatesse.

Påskelege

Det var ikke ualmindeligt, at børn, karle
og piger fik et bestemt antal æg, som de
kunne lege med om foråret. De trillede
kogte æg ned ad bakker, forsøgte at ramme andres eller målte, hvis æg der rullede
længst.
Senere begyndt man at gemme æg fra
påskeharen i haven eller i påskereder, og
først i 1900-tallet begynder man at producere sukker- og chokoladeæg.
»Det er i begyndelsen af 1900-tallet, at
vi ser påskeharen i Danmark og først i
Sønderjylland eller i miljøer, hvor man har
en tilknytning til den tyske kultur. Haren
er en tysk tradition, der går helt tilbage til
slutningen af 1600-tallet, men her hos os
danskere, er det relativt nyt, og vi skal nok
frem til mellem 1950’erne og 1960’erne,
før vi for alvor ser, at familien har gemt
æg, som børn skal finde, ude i haven eller
andre steder, fortæller Charlotte Jensen
fra Nationalmuseet til videnskab.dk.
I dag vil de fleste børn nok blive skuffet,
hvis påskereden er fyldt med kogte æg.

Husum Bibliotek
Mandag 21. marts kl. 11:00-13:00

Krokusfest
De første blomster efter vinterens mørke lyser op og
varsler, at foråret er på vej. Mange tager på tur til slotshaven nær biblioteket i Husum for at se de smukke krokus
blomstre i alverdens farver. Men en helt særlig gruppe,
nemlig førskolebørnene kan tage på en rejse ud i verden
med Fredrik og hans bil – inde på Husum Bibliotek.
Bibliotekar Mette Lausten er rejsefører, når børnene
tager på en tur inspireret af Egon Mathiesens bog Fredrik
med bilen.
Fri entré. For 5-6-årige. Begrænset antal deltagere.
Tilmelding til imbe@dcbib.dk

Flensborg Bibliotek
Fredag 17. juni kl. 15:00-17:00

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

Babyrytmik

Kom og hyg jer med andre småbørnsforældre. Hver torsdag
formiddag er reserveret til babyer med forældre.

Træn din babys sanser, balance og grundmotorik med bevægelser til børnesange. Sange sætter gang i den tidlige sprogstimulering. Vi træner med gamle velkendte og nyere knapt så
kendte danske børnesange.

Dansk Sundhedstjenestes mødregrupper rykker ned på biblioteket hver torsdag. Det vil være muligt at få målt og vejet baby
samt få rådgivning af sygeplejersken omkring barnets normale
udvikling og behov.
Henover foråret vil der desuden være oplæg om for eksempel
tandsundhed, sprogstimulering og andet. Hold øje med vores
hjemmeside og facebookside.

Børnebibliotekar Mette Laustsen, som har flere års erfaring
inden for babyrytmik, står for arrangementet.
Der er babyrytmik den sidste mandag i måneden januar til og
med maj måned.
For 3-9 måneder gamle babyer med forældre.

Arrangeret i samarbejde med Dansk Sundhedstjeneste for
Sydslesvig.

Flensborg Bibliotek
Hver torsdag kl. 10-12.
Første gang 6. januar.

Tilmelding og spørgsmål til Mette Laustsen: mla@dcbib.dk
senest lørdagen før.
Fri entré. Begrænset antal deltagere.

Flensborg Bibliotek

Mandag 31. januar kl. 10:00
Mandag 28. marts kl. 10:00
Mandag 25. april kl. 10:00
Mandag 30. maj kl. 10:00

Slesvig Bibliotek

Mandag 7. marts kl. 10:00

Husum Bibliotek

Mandag 2. maj kl. 10:00
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Flensborg Bibliotek
Mandag 28. februar kl. 19:00

En aften med brætspil
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Brætspil har altid været et godt tidsfordriv, men det er blevet
utroligt populært at spille brætspil. Mange er startet med spil
som Ludo, Mølle, Dam og Matador, men der kommer hele tiden
nye spil til, og biblioteket har et væld af spil.

Copenhagen, Photosynthesis og Tokaido, som de to spilleværter Kristian Ehmsen og Martin Præsteskov gerne vil lære
deltagerne. Man kan dog altid spille et af alle de andre brætspil,
som biblioteket har.

Derfor inviterer biblioteket til en aften med brætspil og hygge.
Kom som familie, vennegruppe eller alene fra 14 år og op.
Der vil især være fokus på spillene Spyfall, Gloom, Santorini,

Fri entré. Fra 14 år. Begrænset antal pladser.
Tilmelding til biblioteket: dcb@dcbib.dk en uge før.

Dolas Dukketeater
eller bedsteforældre foran Dolas hjemmelavede dukker og dukketeater. De har
spændt ventet på frække Kasper eller en
prinsesse - og der kommer hele tiden nye
dukker og stykker til:
»Jeg har over 100 små stykker i mit
program, og der er flere i arbejde og
undervejs i mit hoved. Der er megen
inspiration at hente i børnebibliotekets
store billedbogs- og børnebogsamling.
Jeg tilrettelægger mine stykker efter
aldersgrupper, så de spænder fra 0 – 7 år.
Selvom jeg også har spillet på et Alderdomshjem for de ældre.«

Dola mærker gnisten

Selv om Dola er gået på pension, så fylder
dukketeateret stadig meget:

Kender du Dola?

30 år på biblioteket

»Da jeg i starten af 70-erne blev uddannet til pædagog, skrev jeg mit første
dukketeater-stykke og øvede det hjemme
hos mig selv med mine egne to piger
som publikum. I 1978 blev jeg ansat på
Dansk Centralbibliotek, hvor jeg begyndte at oprette et dukketeater og skrive
små stykker. Forestillingerne blev godt
modtaget af publikum, og for mig var det
en særlig oplevelse at kunne gøre det, jeg
havde lyst til.«

»Det var nok også en af grundene til, at
jeg blev på DCB i næsten 30 år. I alle de år
er der kommet mange nye stykker til, som
har fornøjet og glædet såvel små som
store sjæle.«

Dolas Dukketeater har glædet og fornøjet
generationer af små børn og deres forældre. Hun er nærmest blevet en institution
i mindretallet. Her fortæller Dola, om
starten på Dolas Dukketeater:

Dola arbejdede med forskellige opgaver
på børnebiblioteket i mange år. Hun ”bastlede” med børnene, lavede udstillinger,
udlånte og afleverede bøger, men en stor
del af hendes hjerte lå i dukketeateret:

Tusindvis af glade gæster

Der er ikke lavet en samlet opgørelse
over antal gæster, men der har været
mange tusinde, som har siddet på puder
på gulvet eller på skødet hos forældre

Flensborg Bibliotek

Lørdag 29. januar kl. 11:00
Lørdag 19. februar kl. 11:00
Lørdag 12. marts kl. 11:00
Lørdag 21. maj kl. 11:00
Tilmelding til:
Flensborg Bibliotek: dcb@dcbib.dk

»Nu hvor jeg er gået på pension, har jeg
mere tid til fortsat at lave det, jeg gerne
vil – nemlig at spille dukketeater. Det,
jeg allerbedst kan lide ved at spille for
publikum, er, at „gnisten“ er der. Det kan
jeg mærke, når jeg sidder bag teatret og
fornemmer, at jeg har mit publikum med.«

Sjovt og lidt uhyggeligt

Dola synes, at det er vigtig, at børn får
et modspil til den tid, de bruger foran
tablets, smartphones og fjernsyn Dét kan
være på gulvet foran ”Dolas Dukketeater”.
Og mon ikke de mange teatergæster kan
blive enige om, at det har været sjovt og
lidt uhyggeligt; men aldrig rigtig farligt. Og
så ender det altid godt.
Fri entré. Begrænset antal pladser.

Slesvig Bibliotek

Husum Bibliotek

Tilmelding til:
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk

Tilmelding til:
Husum Bibliotek: husum@dcbib.dk

Lørdag 26. marts kl. 11:00

Lørdag 5. marts kl. 11:00

Daginstitutioner har mulighed for at få en særforestilling på biblioteket. Kontakt Dolas Dukketeater: dos@dcbib.dk.
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Læseaften på biblioteket efter lukketid!
Er du en rigtig læsehest, og elsker du at fordybe dig i bøgernes
verden, så kom hyggeligt i stald mellem bogreolerne, når bibliotekerne i Flensborg, Slesvig, Husum og Egernførde inviterer til
læseaften.

Er du mellem 9 og 16 år og glad for at læse, så kom og vær med
fra kl. 16:00 til kl. 22:00.

Bibliotekets reoler bugner af gode bøger, vi giver adgang til alt
fra eReolen, og du kan også tage dine egne bøger med hjemmefra – bare det er på dansk.

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

Forældre har ingen adgang.

Fri entré. Begrænset deltagerantal.

Slesvig Bibliotek

Husum Bibliotek

Tilmelding til:
Thyra Joost: thj@dcbib.dk

Tilmelding til:
Inge Marie B. Elechukwu: imbe@dcbib.dk

Fredag 28. januar kl. 16:00-22:00

Flensborg Bibliotek

Fællesiblioteket Egernførde

Tilmelding til:
Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk

Tilmelding til:
Thyra Joost: thj@dcbib.dk

Fredag 11. februar kl. 16:00-22:00
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Fredag 4. februar kl. 16:00-22:00

Fredag 11. februar kl. 16:00-22:00

Slesvig Bibliotek
Lørdag 5. februar kl. 10:30
Husum Bibliotek
Lørdag 5. februar kl. 13:30

Auto-Otto
Tine Mynster og Auto-Otto besøger biblioteket. Auto
Otto er en ganske særlig onkel, og han har et ganske
særligt og vidunderligt værksted for alle, der elsker biler.
Tine, som er musikpædagog, synger og danser sig igennem musikkoncerten med både nye og velkendte sange
om biler. Der er sange om den vidunderlige Gravko, den
seje Falckmand og Skraldebilen, der henter alt det, vi går
og smider væk.
Velkommen til en forestilling skrevet af Tine Mynster
og Gunvor Bjerre. For børn ca. 2-8 år. Varighed ca. 40
minutter. Fri entré.
Tilmelding senest 3. februar til
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk
Husum Bibliotek: Inge Marie B. Elechukwu imbe@dcbib.dk

Slesvig Bibliotek
Lørdag 19. marts kl. 11:00

Vimmersbøl Danske Skole
Lørdag 19. marts kl. 15:00

Ud med sproget, nu kører toget

En højaktiv familiekoncert med Anne O & Kedde
Vi vil synge om, hvordan man siger hej på
forskellige sprog. Vi skal møde flamingoen
Flemming, der har gået til yoga. Vi tager
en tur til månen. Vi skal køre i biler i mange
forskellige farver. Vi skal også møde frøen
Ib og synge om den lille badeand, der selv
bader videre, når man har forladt badeværelset. Musikken er fra CD’erne: ”Hov Hov
– Musik for Sjov”, ”Hov Hov 2’eren” og ”Hov
Hov, Der’ Mere”.
Musik skal være sjov. Ellers er det ikke sjovt.
»Min mission er at give børn mulighed for
at opleve den levende musik i ord og toner,
som alle ved, er så vigtig for deres udvikling og indlæringsevne. Frøen Ib, Sneengle,
Månemanden, Mågen Bo....jeg har mange
”børn”.

Jeg har nu i over 25 år skrevet børnemusik, spillet koncerter, undervist i musik - og
afholdt kurser & foredrag for musikpædagoger over hele landet,« fortæller AnneO.
For børn fra 0-6 år og deres voksne. Varighed ca. 40 min. Fri entré. Begrænset antal
pladser.
Tilmelding til:
Slesvig Bibliotek: slesvig@dcbib.dk
Vimmersbøl Danske Skole:
Arno Paulsen - arno.prost@yahoo.de
Arrangeret i samarbejde med
Sprogforeningen i Sydslesvig.
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Søg blandt
mange
mio.
materialer

På bibliotek.dk kan du se, hvad der findes på alle danske
offentlige biblioteker - og afhente det på dit eget bibliotek

bibliotek.dk

Tænd
læselysten
Læsekompas.dk foreslår bøger,
der passer til dit humør

Tankevækkende

Lidenskabelig

PRØV DET!
SCAN EN
QR-KODE

Lån bøgerne som e-bøger eller lydbøger, eller bestil dem, og hent dem på biblioteket.

Flensborg Bibliotek
 Norderstraße 59

24939 Flensburg

 +49 (0)461 86 97 0

Slesvig Bibliotek
 Bismarckstraße 18a
24837 Schleswig

 +49 (0)4621 98 80 54

Husum Bibliotek
 Neustadt 81

25813 Husum

 +49 (0)4841 82 28 0

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

 +49 (0)4351 72 02 65

