EFTERÅR 2020

Kig ind!
Vi har gode oplevelser
på hylderne

Vi følger Covid-19
retningslinjer
Hos Hjørring Bibliotekerne kan du trygt
møde op til arrangementer og besøge
bibliotekerne. Vi følger myndighedernes retningslinjer, og sørger for
ekstra rengøring, opfordrer til at holde
afstand og stiller håndsprit til rådighed.
Vi tager naturligvis situationen seriøst,
og tilpasser deltageres antal til
arrangementer, så retningslinjer
overholdes.
Vi glæder os til at se dig.
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Kig ind!
Hjørring
Bibliotekerne
er åbne igen
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EFTERÅR 2020
PÅ HJØRRING
BIBLIOTEKERNE
Som hos alle andre, har den seneste tid hos os også
budt på ændringer, aflysninger, nye vaner, andre måder at
arbejde på og genopåbning af Hjørring bibliotekerne med
en del nye tiltag i forhold til begrænsning af smittespredning.
Hos Hjørring Bibliotekerne er vi rigtig glade for, at det
endelig er muligt at byde velkommen til åbne biblioteker,
nye arrangementer og et nyt program for efteråret.
Efteråret byder på spændende foredrag, blandt andet
om kvartlivskrise, om at styrke dit barns ro og læring og
en af landets bedste forfattere, Iben Mondrup leverer et
nærværende og levende foredrag.
I en tid med omstillingsparathed, har vi arbejdet på et
program, der indeholder noget af det, vi gik glip af i foråret,
men også faste indslag og nye tiltag. Vi glæder os!
God læselyst og se altid mere på vores hjemmeside.
Benthe Hansen
Bibliotekschef
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EFTERÅR 2020
PÅ HJØRRING BIBLIOTEKERNE
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Et anderledes foredrag................ 16
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Mest for børn
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Oktober
Morgensang................................. 18
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Mest for børn
Yoga for de små yogis................. 22 ●
Naturforedrag............................. 22
Musik med Anne Møller............... 23 ●
Musik med Anne Møller............... 25 ●

November
Forfatter Iben Mondrup............... 26
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Bogcafé...................................... 29 ●
Morgensang................................ 29
Den glemte inkvisition................ 30
Bogcafé...................................... 32 ●
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bibliotekarens anbefalinger........ 32 ●
Styrk dit barns ro, læring og
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Strik & Lyt.................................... 36
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EFTERÅR 2020
PÅ HJØRRING BIBLIOTEKERNE
Mest for børn
Jul med Skrallebang................... 34
Julefortællinger i pejsestuen...... 35
Årets børne- og
ungdomsbøger.............................37

Udstillinger
Illustrator Viki Munksgaard......... 40
Æ Synnejysk Sprochmesteskaf... 40
Foto2010...................................... 41

Vi har sat en prik, hvis
arrangementerne afholdes på
ét af vores lokalbiblioteker:

● Hirtshals
● Løkken
● Sindal
● Vrå

Øvrige
Samarbejde og tilbud.................. 42
Brug dit bibliotek......................... 46

Bestil dine billetter
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du bestille billet på forhånd for at deltage i arrangementet, også til dem der er gratis. Giv besked på tlf. 72 33 48
20, hvis du ikke får brug for dine gratis billetter alligevel. Så kan andre få
glæde af dem. Husk at medbringe dine billetter på din smartphone eller på
print.
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Åbning
Bibliotekerne er igen åbne for
selvbetjening i ubemandet tid, og det
er igen muligt at bruge bibliotekets
computere og printere. Se vores
åbningstider for bemandet og
ubemandet tid på vores hjemmeside
under de lokale biblioteker.
www.hjbib.dk/biblioteker

Husk de gode
bøger til senere
Nu kan du sætte bøger på
huskelisten, og få en samlet liste over
materialer, når du har tid til at læse
dem. Listen går på tværs af App og
hjemmeside – og første gang, du
logger ind på hjemmesiden, vil
huskeliste på Appen og på hjemmesiden synkronisere med hinanden.
Det er ret smart og det er en ret god
hjælp, når du falder over titler, du helt
sikkert skal huske næste gang, du
mangler godt læsestof.

Kulturfrikadeller
på vej
Sammen med kommunens andre
kulturinstitutioner, planlægger
Hjørring Bibliotekerne at gennemføre
”Kulturfrikadeller”.
Programmet er klar i slutningen af
september.
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ARRANGEMENTER

11

EFTERÅR

SEPTEMBER 2020

Morgensang
Sangvælger Pia
Schnoor
På Hjørring bibliotekerne arbejder vi
med FNs 17 verdensmål.
Til vores morgensang har
sangvælgerne fået til opgave at vælge
sange, der på en eller anden måde
relaterer til et verdensmål.
Denne gang har Pia Schnoor valgt
Verdensmål nr. 4 - Kvalitetsuddannelse
og vil gennem personlige oplevelser
begrunde og relatere til de sange, vi
skal synge. Kom og bliv klogere på ét
af verdensmålene, mens du synger dig
glad og nyder en kop kaffe.
Arrangementet er flyttet ind i salen,
så vi kan holde den fornødne afstand,
mens vi synger.
Hjørring Bibliotek
Fredag d. 4. september
kl. 09.00 - 09.30
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
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EFTERÅR

SEPTEMBER 2020

Sjov med
Ordtrolden
Forfatter Maria Rørbæk fortæller
om det mærkelige, behårede
væsen, der stikker børn, så
de kommer til at gentage ord.
F.eks. alle ord med L, bandeord
eller ord, der betyder mad.
Med udgangspunkt i bogen
Ordtrolden fortæller forfatteren
inddragende, f.eks. om Anton,
der en dag gentager ”marsvin,
marsvin”, ”sukker, sukker” og
”tunge, tunge” og for at få den
rigtige modgift skal gætte de
ord, han gentager – og det skal
han nå inden solen står op!
Undervejs vil der være ordsange
og ordlege med udklædning.
For børn mellem 3 og 8 år.

Hirtshals Bibliotek
Fredag d. 18. september kl. 10.30
Hjørring Bibliotek
Fredag d. 18. september kl. 16.00
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage i
arrangementet.
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EFTERÅR

SEPTEMBER 2020

Klassikerdagen
Årets klassiker
Ole Lund
Kirkegaard
Jo, det er for børn – og barnlige
sjæle, for årets klassiker er Ole Lund
Kirkegaard. Vi fejrer den kendte og
elskede børnebogsforfatter, der har
glædet så mange børn og voksne
gennem generationer.
Dagen byder på oplæsning for både
store og små.
Hjørring Bibliotek
Tirsdag d. 22. september
Kl. 9, kl. 10, kl. 11 for de 5-8-årige.
Kl. 16 er det de voksnes tur til at
nyde et par af Ole Lund Kirkegaards
klassiske fortællinger og høre om
det banebrydende forfatterskab, der
indeholder bøger, der stadig læses
med stor fryd af børn og voksne her
40 år senere.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
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EFTERÅR

SEPTEMBER 2020

Læseoplevelser
For dig, der gerne vil dykke ned i et
litterært værk sammen med andre.
Kvinder uden mænd - Shahrnush
Parsipur med Maria og Bo.
Hjørring Bibliotek
Mandag d. 28. september kl. 16.00
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
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EFTERÅR

SEPTEMBER 2020

Et anderledes foredrag
Med Niels Honoré
Altædernes guide til en sundere hverdag i samarbejde med FOF.
Niels Honoré er foredragsholder, fysioterapeut, forfatter, blogger og hjemmehjælper.
Kom med til et sjovt og anderledes foredrag om sundhed og trivsel. Baseret på
den nyeste forskning arbejder Niels med sundhed, forebyggelse og trivsel på den
sjove måde - og forsøger især at gøre den danske mand lidt sundere. Kvinder
er særligt velkomne til Niels’ foredrag, så de med ny indsigt i mandens simple
hjerne (siger Niels!) kan øge sandsynligheden for at hjælpe manden! Niels Honoré
stiller også spørgsmål ved - hvem gider i længden være slave af sundhedselitens
livsstilsbudskaber om stenalderkost, ironman-træning, kæmpeklunker-kettlebells
og andre trends, der ødelægger Netflix- og Champions League-aftener eller truer
dit forhold til Weber-grillen og gode venner, Ben and Jerry. Nej, vel? Ingen er så
perfekte. Langt de fleste af os har i virkeligheden svært ved at finde motivationen
til noget, der er så ultimativt og komplekst som at ændre vaner.
Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 30. september kl 19.00
Billetter koster 150 kr. og skal bestilles på hjbib.dk
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EFTERÅR

SEPTEMBER 2020

Strik & lyt
Med Lone Due Bak
Kom og lyt – vi læser højt eller
fortæller en historie.
Har du lyst til at medbringe et
håndarbejde, er du meget velkommen
til det.
Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 30. september kl. 16.00
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
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EFTERÅR

OKTOBER 2020

Morgensang
Sangvælger Jens Guldsmed
Thomsen
På Hjørring bibliotekerne arbejder vi med FNs 17
verdensmål.
Til vores morgensang har sangvælgerne fået til opgave at
vælge sange, der på en eller anden måde relaterer til et
verdensmål.
Denne gang har Jens Guldsmed Thomsen valgt
Verdensmål nr. 14 - Livet i havet og vil gennem personlige
oplevelser begrunde og relatere til de sange, vi skal synge.
Kom og bliv klogere på ét af verdensmålene, mens du
synger dig glad og nyder en kop kaffe.
Arrangementet er flyttet ind i salen, så vi kan holde den
fornødne afstand, mens vi synger.
Hjørring Bibliotek
Fredag d. 2. oktober kl. 09.00 - 09.30
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du bestille billet på
forhånd for at deltage i arrangementet.
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EFTERÅR

OKTOBER 2020

Som man siger
One man-sprogshow med
sprogforsker Michael Ejstrup
Hvert år holder Michael Ejstrup over 50 velbesøgte foredrag i
hele landet, og han er kendt som ekspert på P4 og Aftenshowet.
Vi sætter ord på alle nuancerne, alle fordommene og den
stolthed, som knytter sig til vores fælles, levende talesprog
Det er en vigtig, men overset del af vores identitet. Ghettodansk
og dialekter, bandeord og børnesprog, slang og sådan, som man
taler på gaden. Alt sammen er det en del af det talte Danmark.
Hjørring Bibliotek
Mandag d. 5. oktober kl. 19.00
Billetter koster 50 kr. og skal bestilles på hjbib.dk
19

Hjørring Bibliotek
Tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.
Billetter skal bestilles på hjbib.dk
I samarbejde med FOF.
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Skæv og finurlig
historieformidling
Af Michael Frederic Hvid Hawkings,
cand.mag. i historie
Konceptet ”Unyttige Historiefacts” bygger på en alternativ
formidling af historie, hvor det er historiens fodnoter, som bliver
bragt i fokus. Det vil sige, at det ofte er, for de fleste ukendte,
men sjove, interessante og forfærdende historier, der kommer
frem. Formålet er at gøre historien interessant og relevant og
få os til at tænke over, hvad historien kan – og selvfølgelig er
underholdningsværdien i fokus.
Konceptet bygger på Facebook-siden
www.facebook.com/unyttigehistoriefacts
Unyttige Historiefacts findes også på Twitter og Instagram,
selvstændig hjemmeside og flere bøger er udgivet.
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EFTERÅR

OKTOBER 2020

Naturforedrag
Med Vicky Knudsen
– kendt fra 1 døgn,
2 hold, 3 dyr

Yoga for små
Yogis
Med Maiken
Gesche Nickel
Gennem rim og remser, historier, sang
og leg introducerer Maiken yogaens
klassiske øvelser for de mindste
børn. Yogaundervisning for de små
er bygget op omkring et tema, hvor
øvelserne leges ind.
For de 2-5-årige og deres voksne.
Sindal Bibliotek
Torsdag d. 8.oktober kl. 09.30
Torsdag d. 15. oktober kl. 09.30
Gratis billetter til både barn og voksen
skal bestilles på www.hjbib.dk.
Max. 6 billetter pr. bestilling.
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Vicky Knudsen er uddannet biolog
og har ud over utallige foredrag og
naturture deltaget som ekspert i
en række naturprogrammer. Hun er
nok mest kendt fra det populære
tv-program; ”1 døgn, 2 hold, 3 dyr”.
Vicky har stor kærlighed til naturen
og hendes smittende begejstring gør
hende til en fantastisk formidler til
alle aldersgrupper ud fra hendes viden
om alt det, der kryber, kravler, flyver
eller svømmer. Ingen går fra hendes
foredrag uden at være blevet klogere,
fascineret og mere nysgerrig på den
natur, vi møder lige uden for døren.
For alle børn fra 6 år, forældre eller
bedsteforældre
Hjørring Bibliotek
Mandag d. 12. oktober kl. 14.00
Billetter koster 50 kr. og skal bestilles
på hjbib.dk

EFTERÅR

OKTOBER 2020

Live
tegneserietegning
Med tegner
Kim Larsen

Musik for de små
Med Anne Møller
Sangerinden Anne Møller tager
guitaren med, spiller og synger for de
½-3årige.
Kom og vær med til en hyggestund i
musikkens tegn.
Løkken Bibliotek
Mandag d. 12. oktober kl. 09.15
Gratis – Pga. risiko for coronasmitte
SKAL du bestille billet på forhånd for at
deltage i arrangementet.

Den lokale tegneserietegner
Kim Larsen, vil sidde midt i
biblioteksrummet og skabe en
tegneserie. Hele dagen, vil du kunne
følge med, når Kim lader sig inspirere
af omgivelserne og stemningen på
biblioteket samt sætningen ”En dag
på Hjørring Bibliotek.”Kim vil bruge den
hundredår gamle animationsteknik
"rotoscoping", hvor han vil tage
fotos på biblioteket og tegne ovenpå
dem digitalt. En teknik Disney f.eks.
brugte på Snehvid tilbage i 1937. Som
besøgende på biblioteket, er du meget
velkommen til at kigge med over
skulderen på den kreative tegner, og
stille spørgsmål. Du kan også følge
med på bibliotekets storskærm, hvor
arbejdsprocessen vises dagen igennem.
Senere vil tegneserien kunne læses på
Hjørring Bibliotekernes hjemmeside.
Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 14. oktober kl. 10.00-17.00
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EFTERÅR

OKTOBER 2020

Kvartslivskrise på
Caminoen
Ved Simone Jespersen
Et foredrag om at vandre sig til svar på livets
store spørgsmål. Som forvirret firetyveårig
tog Simone en stor beslutning. Hun sagde
sit job op som kommunikationsmedarbejder
i et godt firma til fordel for en 800 kilometer
lang gåtur. I forsøget på at gøre noget
drastisk og anderledes ved sin tilværelse,
satte hun sig for at gå Den Franske Camino
fra Saint-Jean Pied de Port i Frankrig til
Santiago de Compostela i Spanien. Helt
alene. I foredraget fortæller hun om sine 800
kilometer på Den Franske Camino med både
personlige anekdoter, indlevende billeder og
praktiske vandretips.
24

Hirtshals Bibliotek
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00
Billetter koster 50 kr. og skal
bestilles på hjbib.dk

EFTERÅR

OKTOBER 2020

Bogcafé
Jeg har lige læst
Hjørring bibliotekernes læseglade
personale Lars, Kirsten og Bo
anbefaler de bøger, de har læst i løbet
af året.
Mød op, få inspiration, drik en kop
kaffe eller te – og få styr på dine
næste læsestunder.

Musik for de små
Med Anne Møller
Sangerinden Anne Møller tager
guitaren med, spiller og synger for de
½-3årige.
Kom og vær med til en hyggestund i
musikkens tegn.

Hjørring Bibliotek
Lørdag d. 24. oktober kl. 10.30
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

Løkken Bibliotek
Fredag d. 23. oktober kl. 09.15
Gratis – Pga. risiko for coronasmitte
SKAL du bestille billet på forhånd for
at deltage i arrangementet.
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Forfatter Iben Mondrup
– et nærværende og
levende foredrag
Iben Mondrup fik sit store gennembrud med den
anmelderroste roman GODHAVN om tre børns
opvækst i en lille nordgrønlandsk by i starten af
1980’erne. Romanen vandt DR-romanprisen 2015.
KARENSMINDE, udkom i 2016, er en selvstændig
fortsættelse af GODHAVN og romanen vandt
Blixenprisen 2017 for årets skønlitterære udgivelse.
Seneste udgivelse i 2020 er TABITA. I foredraget
fortæller Iben Mondrup om arbejdet med romanen,
og om en tid i den dansk-grønlandske historie, hvor
grønlandske børn kunne bortadopteres til danske
familier uden videre.
Forfatteren er en garvet foredragsholder og
ikke bleg for at bruge sin egen livshistorie i sine
foredrag, noget som gør hendes optrædener
nærværende og levende. Med sit indgående
kendskab til det grønlandske samfund, er hun
yderligere en oplagt ressource for de mange
danskere, som har Grønland som interesseområde.
Arrangementet er støttet af
Statens kunstfond.
Hjørring Bibliotek
Tirsdag d. 10. november kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.
Billetter skal bestilles på hjbib.dk
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EFTERÅR

NOVEMBER 2020

Læseoplevelser
For dig, der gerne vil dykke ned i et
litterært værk sammen med andre.
Gennem glasvæggen - Henning
Jensen med Bo og Fredrik
Hjørring Bibliotek
Mandag d. 9. november kl. 16.00

Strik & lyt
Kom og lyt – vi læser højt eller
fortæller en historie.
Har du lyst til at medbringe et
håndarbejde, er du meget velkommen
til det.
Hirtshals Bibliotek
Onsdag d. 4. november 16.00
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
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Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

EFTERÅR

NOVEMBER 2020

Bogcafé
Jeg har lige læst
Hjørring bibliotekernes læseglade
personale Bo, Mette og Tina anbefaler
de bøger, de har læst i løbet af året.
Mød op, få inspiration, drik en kop
kaffe eller te – og få styr på dine
næste læsestunder.
Løkken Bibliotek
Onsdag d. 4. november kl. 16.00
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

Morgensang
Sangvælger
Peter Duetoft
På Hjørring bibliotekerne arbejder vi
med FNs 17 verdensmål.
Til vores morgensang har
sangvælgerne fået til opgave at vælge
sange, der på en eller anden måde
relaterer til et verdensmål.
Denne gang har Peter Duetoft valgt
Verdensmål nr. 10 – Mindre ulighed
og vil gennem personlige oplevelser
begrunde og relatere til de sange, vi
skal synge. Kom og bliv klogere på ét
af verdensmålene, mens du synger dig
glad og nyder en kop kaffe.
Arrangementet er flyttet ind i salen,
så vi kan holde den fornødne afstand,
mens vi synger.
Hjørring Bibliotek
Fredag d. 6. november
kl. 09.00 - 09.30
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
29

DEN GLEMTE
INKVISITION
VED LEKTOR LARS ANDERSEN
30

Hjørring Bibliotek
Tirsdag d. 17. november kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.
Billetter skal bestilles på hjbib.dk
I samarbejde med
slægtshistorisk forening.

Forbryderbander, kriminaldommere og
1800-tallets hemmelige retsvæsen.
I samarbejde med slægtshistorisk forening
Lars Andersen fortæller om 1800-tallets gale
og geniale forhørsdommere. De jagtede brutale
forbrydere og uskyldige tjenestepiger. Grundloven
fra 1849 lovede bod og bedring i stedet for
mishandling. Først i 1919 trådte Danmark med
retsreformen ud af enevældens og politistatens
skygge.
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EFTERÅR

NOVEMBER 2020

Bogcafé
Jeg har lige læst
Hjørring bibliotekernes læseglade
personale Adda, Frederik og Randy
anbefaler de bøger, de har læst i løbet
af året. Mød op, få inspiration, drik en
kop kaffe eller te – og få styr på dine
næste læsestunder.
Hirtshals Bibliotek
Tirsdag d. 17. november kl. 19.00
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

Bogcafé
Jeg har lige læst
Hjørring bibliotekernes læseglade
personale Adda, Randy og Tina
anbefaler de bøger, de har læst i løbet
af året. Mød op, få inspiration, drik en
kop kaffe eller te – og få styr på dine
næste læsestunder.
Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 18. november kl. 16.00
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
32

Bibliotekarens
bedste
anbefalinger
Med Kirsten
Gundersen
Sindals lokale bibliotekar kommer
med sine bedste anbefalinger - det er
både god inspiration og en hyggelig
aften.
Sindal Bibliotek
Mandag d. 23. november kl. 19.00
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

EFTERÅR

NOVEMBER 2020

Styrk dit barns ro,
læring og livsmod
Af Anette Prehn,
sociolog og forfatter
Går dit barn i baglås – over, at
skoleopgaverne er for svære eller han/
hun ikke "har lyst" til udfordringer?
Har dit barn svært ved at finde ro i
hverdagens forskellige rammer? Melder
vreden eller raserianfaldene sig hurtigt i
familien?
Børn kan have stor glæde af, at voksne
omkring dem forstår sig på hjernens
spilleregler. Derfor er Anette Prehn på
en mission: Hun vil styrke børns ro,
læring og livsmod - gennem at formidle
forskning enkelt og brugbart for deres
voksne.
Foredraget er publikumsinddragende og
varieret – med en kombination af oplæg,
videoeksempler, refleksion, eksempler
fra hverdagen og praktiske idéer.

Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 25. november kl. 19.00
Billetpris: 150 kr.
Billetter skal bestilles på hjbib.dk
I samarbejde med FOF.
33

EFTERÅR

DECEMBER 2020

Jul med SKRALLEBANG
- Altid til børn
Julen kommer med SKRALLEBANG! Eller i hvert fald med alverdens nisser,
julemanden som ikke kan finde sit tøj, og en hyggelig julekoncert, der kan få
alle i julehumør. Vi garanterer bjældeklang og stjernedrys.
SKRALLEBANG spiller aktive koncerter for børn og deres voksne - så på med
nissehuen og julehumøret - syng, dans og leg julen ind sammen med dine
voksne og SKRALLEBANG.
For børn i alderen 2-7 år og deres voksne.
Hjørring Bibliotek
Lørdag d. 28. november kl. 11.00
Gratis billetter til både barn og voksen skal bestilles på hjbib.dk

34

EFTERÅR

DECEMBER 2020

Julefortællinger
i Pejsestuen
I december måned hygger vi med
julefortællinger i pejsestuen. Vi står
for oplæsning, fortællinger og måske
lidt julesang. Det sker på onsdage på
Hjørring Bibliotek.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 2. december
kl. 09.30 for 1-3 årige
Kl. 10.00 for 3-6årige
Onsdag d. 9. december
Kl. 09.30 for 1-3 årige
Kl. 10.00 for 3-6årige
Onsdag d. 16. december
Kl. 09.30 for 1-3 årige
Kl. 10.00 for 3-6årige
35

EFTERÅR

DECEMBER 2020

Læseoplevelser
For dig, der gerne vil dykke ned i et
litterært værk sammen med andre.
En lykkelig slutning - Maren Uthaug
med Bo og Frederik
Hjørring Bibliotek
Mandag d. 7. december kl. 16.00

Nye
håndarbejdsbøger
Med Randy
Chemnitz
Dideriksen
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Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

Strik & lyt
Med Lone Due Bak

Randy fra Hirtshals bibliotek vil
sætte fokus på nye bøger inden for
håndarbejde og give god inspiration.

Lyt til en skøn historie, og har du lyst
til at medbringe dit håndarbejde er du
velkommen til det.

Hirtshals Bibliotek
Tirsdag d. 1. december kl. 16.00

Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 9. december kl. 16.00

Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.
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Morgensang
Sangvælger
Jørgen Bing
På Hjørring bibliotekerne arbejder vi
med FNs 17 verdensmål.
Til vores morgensang har
sangvælgerne fået til opgave at vælge
sange, der på en eller anden måde
relaterer til et verdensmål.
Denne gang har Jørgen Bing valgt
Verdensmål nr. 15 - Livet på landet
og vil gennem personlige oplevelser
begrunde og relatere til de sange, vi
skal synge. Kom og bliv klogere på ét
af verdensmålene, mens du synger dig
glad og nyder en kop kaffe.
Arrangementet er flyttet ind i salen,
så vi kan holde den fornødne afstand,
mens vi synger.
Hjørring Bibliotek
Fredag d. 4. december
kl. 09.00 - 09.30
Alle er velkommen.
Pga. risiko for coronasmitte SKAL du
bestille billet på forhånd for at deltage
i arrangementet.

Årets børne- og
ungdomsbøger
Steffen Larsen har i mange år været
litteraturanmelder på både Politiken
og Børn & Bøger. Han tager pulsen på
årets børne- og ungdomslitteratur,
og kommer omkring billedbøger,
børnebøger, ungdomsbøger og
tegneserier. Steffen Larsen fortæller
også om retninger og tendenser inden
for børne- og ungelitteratur.
Vi byder på kaffe/te, frugt og chokolade.
Alle med interesse for børne- og
ungelitteratur er velkommen.
Hjørring Bibliotek
Onsdag d. 16. december kl. 14.30-16.30
Billetpris: 150 kr.
Bestil din billet på www.hjbib.dk eller
tilmeld dig med EAN eller CVR til gitte.
larsen@hjoerring.dk, så sender vi
elektronisk faktura.
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Æ Synnejysk
Sprochmesteskaf
Prøv den interaktive oplevelsesinstallation, der sætter fokus på
Genforeningen og ’æ sproch’.

Illustrator Viki
Munksgaard
Velkommen til et vildt fantasifuldt
univers!
Illustrator Viki Munksgaard udstiller
sine fantasifulde og magiske værker i
maj måned.
Viki Munksgaard er vild med Fantasy,
har en Master i Illustration fra
Designskolen i Koldning og skaber
fortællinger igennem tegninger med
positivitet og den gode historie.
Værkerne skabes primært med
vandfarver, blæk, tusch og
farveblyanter, men også med akryl
på malerier i en større skala. Der er
som regel en stor detaljerigdom at
udforske i billederne, ligesom glæden
også altid er en fast bestanddel.
September 2020

Med ’Æ Synnejysk Sprochmesteskaf’
har DR Syd ønsket at skabe en
interaktiv, engagerende og fysisk
eventoplevelse, som markerer
genforeningen på tværs af Danmark.
Det er især interessant for dem, der
ikke i forvejen har et kendskab eller
nært forhold til begivenheden. Derfor
har vi udviklet en interaktiv oplevelse
med en sprogmaskine, hvor brugerne
kan dyste mod hinanden i sønderjyske
ord ”æ sproch” på hurtighed og
rigtighed – og finde ud af, om de mon
æ tumbe kloch elle tumbe ring te
synnejysk. Gennem sproget skaber vi
nysgerrighed, begejstring og viden om
Sønderjylland og genforeningen. De
100 sønderjyske ord i spillet er blevet
udvalgt i samarbejde med P4 Morgen
Syds lyttere, som har indsendt over
250 bud på sønderjyske ord. Udover
at dyste i sønderjysk, kan deltagerne
også få viden om Genforeningen på
en visuel historievæg. Gennem en
QR-kode leder væggen også brugeren
ind til yderligere digitalt indhold med
svar på ’10 hurtige spørgsmål om
Genforeningen’.
26. oktober – 12. november
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Foto2010
Foto2010 startede op som klub i 2010.
Klubben har jubilæum i år, og det markerer vi med udstillingen på Hjørring Bibliotek.
I 2009 og 2010 var vi en flok glade amatører på kursus i fotografi. Efter kurset var vi en
gruppe, der valgte at fortsætte som klub.
Formålet med klubben er at lære og udfordre hinanden med kameraet.
Klubben mødes hver 14. dag og er nu ca. 30 medlemmer i de lejede lokaler, hvor
vi underviser hinanden, mødes med andre foto-klubber og får input udefra. Andre
gange tager vi ud og tager billeder udenfor i samlet flok. Vi evaluerer efterfølgende på
billederne og holder “foto-battle” én gang om året. Vi holder udstillinger en gang om
året.
01. oktober – 14. november
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Nyhed!
Genåbning af
Café lige efter bogen
Med masser af erfaring, gode ideer og nye
tiltag åbner kok og tjener Per vores café som
driftsansvarlig. Og I kan godt glæde jer! Der kommer
nye børnevenlige lækkerier på Børnebrættet til de
mindste. Der vil være fokus på den gode service,
hurtig servering og selvfølgelig dejlig mad med
blandt andet tapas, dagens varme ret, sandwich
og smørebrød.
Vi glæder os til at byde jer velkommen tilbage i
bibliotekets hyggelige cafe.
Caféen kan kontaktes på tlf. 72 33 48 88
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Sprogsporet
Hjørring Bibliotekerne anbefaler Sprogsporet, som er en
fantastisk ressource i forhold til sprogudvikling.
www.Sprogsporet.dk er bibliotekernes fælles indsats, som
understøtter tidlig sprogstimulering og læsefærdigheder.
Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-7 år.
På Sprogsporet findes masser af viden og inspiration til at
arbejde og lege med sproget og læselyst i familien såvel som
institutionen.
På sitet kan man finde mange informationer om barnets
sproglige udvikling, og hvordan man som forældre eller
professionelle støtter barnets sprogudvikling.
Her kan man f.eks. finde digitale boglister, gode apps, guide til
materialer på forskellige sprog samt rim og remsebøger.
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Hjørring Børnebibliotek
anbefaler følgende
5 bøger til sproglege
med børnene:
For de 1-3 årige
Lotte Salling:
Hvem er jeg? - rim med de mindste.
Billedbog med otte smådyr, der skal gættes
ud fra korte rim og et udsnit af et billede af
de otte dyr. Løft flappen og se, om du kan
gætte hvilket dyr, der beskrives og illustreres.
Lotte Salling:
Krible krable rim for de små.
Billedbog med sjove rim om insekter for de mindste og med gode ideer
til aktiviteter samt rim- og ordlege, der kan øge børnenes sproglige og
lydlige opmærksomhed og nysgerrighed.
Fagtesange for de yngste.
Billedbog med fagtesange: Børnesangene synges, mens man bevæger
fingre, arme, ben eller hele kroppen.
For de 3-6 årige
Ina Victoria Haller:
Den lille bog om store følelser.
Billedbog om børns følelser. Sammen med Pelle og Ronja oplever vi alt
fra vrede til latter, mens de er til børnefødselsdag. Med introduktion og
forslag til dialogisk læsning.
Marianne Iben Hansen:
Axel elsker biler
Billedbog med rimet tekst. Axel er en bilglad lille auto-and. Hans lille
andehjerte banker for alt med hjul, og i fantasien kører han væk på
et gammelt løbehjul. Han kommer senere ud og køre med elefanten i
dens BMW, og eventyret fortsætter med biler på et værksted og med at
invitere hele andefamilien ud på køretur.
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Vores lokaler er
dine lokaler

Biblioteket på
din smartphone

På Hjørring Bibliotekerne mødes
mennesker. Mød andre og indgå i
fællesskaber i det åbne biblioteksrum
i forbindelse med vores egne
aktiviteter og arrangementer, eller
kom og brug vores lokaler og grupperum til møder og fælles interesser.
Har du brug for arbejdsro, kan du
booke ét af vores studierum. Gå ind
på www.hjbib.dk under “Biblioteket
tilbyder”, og læs hvordan du gør.

Husk, at du kan få hele biblioteket
samlet i én app:
Biblioteket. Appen er meget nem at
bruge, overskuelig og let at gå til.
Den giver dig overblik over både
lånerstatus, dine reserveringer og dine
mellemværender. Du kan selvfølgelig
søge, reservere og forny alt det du vil.

Bøger på sprog fra
den store verden

Find Biblioteket i AppStore eller i
Google Play, vælg din kommune og
log ind med dit CPR-/lånernummer og
pinkode – og så er du faktisk i gang.
Du skal ikke til at oprette dig på ny,
kun hvis du ikke allerede er oprettet
som låner. Det kan du desuden også
gøre via appen.

Fjorten gange årligt modtager vi
bøger til både børn og voksne, både
fag- og skønlitteratur, på sprogene
arabisk, tigrinya, persisk, russisk og
vietnamesisk.
Der er sjældent gengangere i
leveringerne. De, der indsamler
materialet, har et meget spændende
arbejde med at opspore forskellige
udgivelser, da de kan komme fra
lande, hvor litteraturen er svært
tilgængelig. Det har fx været svært at
skaffe bøger på tigrinya, og man har
derfor rejst til områder tæt på Eritrea
for at indsamle bøger til de danske
biblioteker.

Du kan også få påmindelser på,
hvornår du skal aflevere dine
materialer. Hvis du alligevel glemmer
det, kan du betale dit gebyr direkte i
appen med MobilePay.

Du kan også søge på tværs af både
fysiske og digitale materialer og med
ét klik hoppe videre ind på eReolens
app (hent den, hvis ikke du allerede
har gjort det!), hvis du har fundet en
e-bog eller en lydbog, du gerne vil
låne.
Kontakt gerne personalet på dit
bibliotek, hvis du har spørgsmål eller
brug for hjælp.
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Hjørring Bibliotek
Østergade 30
9800 Hjørring
Tlf. 7233 4800

Sindal Bibliotek
Torvegade 15
9870 Sindal
Tlf. 7233 4870

Hirtshals Bibliotek
Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals
Tlf. 7233 4850

Vrå Bibliotek
Sdr. Vråvej 1
9860 Vrå
Tlf. 7233 4880

Løkken Bibliotek
Harald Fischers Vej 30 B
9480 Løkken
Tlf. 7233 4885

Se vores
åbningstider på
www.hjbib.dk

