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er Guds gave
Foredrag med  
Thomas Blachman 

Lotte Garbers 
Mød forfatteren  
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PÅ HJØRRING BIBLIOTEKERNE

Vi er glade for at se dig igen! 
Corona-pandemien satte verden i stå og alting på pause – dog 
ikke brugen af bøger og film, der har oplevet stor medvind under 
pandemien. Det glæder vi os selvfølgelig over på biblioteket, 
for det viser, at litteraturen har en vigtig funktion, ikke mindst i 
svære tider. Men vi er også virkelig glade for at slå dørene op og 
igen være dit lokale samlingspunkt for kultur, debat og viden. 

Programmet, som vi præsenterer her, er en buket af spændende 
forfattersamtaler, inspirerende foredrag, debatskabende 
arrangementer og sjove, kreative aktiviteter. Vi tilrettelægger 
arrangementerne ud fra, hvad vores lånere interesserer sig 
for, og hvad der er oppe i tiden. Dette sæsonprogram rummer 
derfor foredrag om så forskellige emner som børn med angst, 
epidemier, det gode liv, investeringer og så naturligvis – i dette 
valgår – demokrati. Vi byder på debatarrangementer for voksne, 
børn og unge i anledning af kommunal- og regionsrådsvalget i 
november – og vi viser udstillinger om bl.a. FN’s 17 Verdensmål, 
der er aktuelle i tidens fokus på klima og grøn omstilling. 

Hjørring Bibliotekerne omfatter fem biblioteker, der har hver 
deres kendetegn og lokale tilhørsforhold. I den kommende 
sæson ser vi spændt frem til, at lokalbiblioteket i Vrå bliver 
en del af det nye Vrå Skole og Børnehus. Det nye læringshus 
bliver med sin kombination af skole, børnehave, vuggestue, 
idrætscenter og bibliotek et fantastisk kraftcenter i lokal- 
samfundet, som vi glæder os meget til at indgå i. Bagest i 
programmet her finder du en oversigt over lokalbibliotekerne 
og en artikel om Vrå Skole og Børnehus.   

Vel mødt tilbage på biblioteket, hvor vi selvfølgelig tilbyder 
trygge rammer, der overholder de til enhver tid gældende 
regler fra myndighederne.

Benthe Hansen
Bibliotekschef
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PROGRAMOVERSIGT

Bestil dine billetter
Husk at du skal bestille billet på forhånd for at deltage i arrangementer, 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.

● Løkken

● Sindal

● Vrå

● Hirtshals 

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

Læs også artiklerne
Til børn og deres voksne ....................................... 20 
Café Lige efter bogen ............................................ 37
Musik mellem linjerne ........................................... 52
Find dit lokale bibliotek ......................................... 78
Nyt kulturelt samlingssted .................................... 82
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GODE
NYHEDER

På kulturtur med 
Katten Katharina 

Katten Katharina er Hjørrings nye turistguide i børne- 
højde! Den hyggelige hånddukke inviterer børn i  
alderen 4 år og opefter på en gåtur til 10 af byens  
kulturhistoriske stoppesteder – bl.a. de to løve- 
hoveder ved Løveapotekets indgang, uglen i døren 
over Sparekassen Vendsyssel eller Tyrebrønden ved 
Amtmandstoften. Gåturene er koblet til et lærings-
forløb, som børnehaver kan bestille – bl.a. på Hjørring 
Bibliotek, hvor vi fortæller historien om tyren ved 
tyrebrønden. Som familie kan I også sagtens selv gå 
turene ud fra bykortet og bruge samtale-spørgsmålene 
i folderen om Katten Katharina. Bykort og folder kan 
findes på hjbib.dk. 

Katten Katharina er resultatet af et samarbejde 
mellem Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel 
Kunstmuseum, Hjørring Kommune, Børnehaven  
Multiverset og Hjørring Bibliotekerne.

Øget sikkerhed på 
computerne

Inden for de seneste år har der desværre været tilfælde 
af IT-kriminalitet, hvor borgere fik stjålet personlige 
oplysninger, når de brugte de offentlige computere 
på landets biblioteker. Selvom vi ikke har oplevet 
hacking på Hjørring Bibliotekerne, vil vi selvfølgelig 
gøre en ekstra indsats for at sikre dig tryghed, når 
du bruger vores computere. Derfor har vi nu blokeret 
for adgangen til USB-porte på Hjørring Bibliotekernes 
computere ved simpelthen at pakke computerne 
ind i en ekstra kasse – hackere bruger nemlig typisk 
USB-adgangen til at tappe fortrolige oplysninger. Det 
har desværre den konsekvens, at du ikke længere kan 
bruge USB-stik på bibliotekets PC’ere. Vi opfordrer 
dig i øvrigt til at genstarte computeren, hver gang du 
skal bruge den, og lukke ned, når du er færdig. På den 
måde bidrager du selv til at øge sikkerheden for dine 
oplysninger.     

Bogsalg i METROPOL

METROPOL ShoppingCenter, hvor Hjørring Bibliotek 
har til huse, har fokus på genbrug den sidste uge af 
september 2021 – og biblioteket er selvfølgelig med.  
Vi sælger brugte bøger fra et af centerets butikslokaler. 

Kom og gør et godt køb!

Se vores hjemmeside for nærmere information.

eReolen har nye varer  
på hylden 

Bruger du eReolen – bibliotekernes samling af e-bøger, 
netlydbøger og podcasts? Det er gratis, og der er et hav 
af gode titler inden for både skønlitteratur og fagbøger. 
Du kan downloade eReolens app til telefonen eller finde 
den via en browser. 
eReolen er for nyligt opgraderet med bl.a.: 

·  Kategorier, der gør det nemmere for dig at overskue 
indholdet.

·  Ny reader og ny player, der viser og afspiller indholdet 
ekstra lækkert på din telefon, PC eller anden enhed. 

·  Personalisering, så du får anbefalet indhold, der 
lægger sig op ad dine interesser, og kan se, hvad du 
har lånt før.
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Morgensang: 
Highlights fra 
Højskolesangbogen

Den 19.  og nyeste udgave af Højskolesangbogen 
udkom i 2020 og rummer et væld af smukke, sjove og 
gode sange til forskellige lejligheder. Meget kendte 
og mindre kendte forfattere har skrevet teksterne – vi 
dykker ned i nogle af sangene

Sangvælger er Lone Due Bak fra Hjørring Bibliotekerne.
 
Hjørring Bibliotek
Fredag den 3. september kl. 09.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille  
billet på forhånd på hjbib.dk  

Læs med andre 
Inspiration for læsekredse!

Del dine læseoplevelser, følg med i aktuel litteratur 
og få nye vinkler på bøgerne! Er du allerede med i en 
læsekreds — eller kunne du tænke dig at deltage i en? 
Kom og hør mere om, hvordan det foregår!

Mette Eich-Høy og Kirsten Gundersen fra biblioteket 
fortæller om konceptet læsekredse og svarer på 
spørgsmål som: Hvordan kommer I i gang, hvor 
tit mødes I, og hvilken rolle spiller biblioteket? De 
præsenterer også de nye bogkasser, så etablerede 
læsekredse kan se, hvad der venter af spændende 
titler og nye navne.

 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 6. september kl. 19.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
 

EFTERÅR / VINTER AUGUST 2021 EFTERÅR / VINTER SEPTEMBER 2021 EFTERÅR / VINTER SEPTEMBER 2021 EFTERÅR / VINTER SEPTEMBER 2021

Læseoplevelser med 
Bo og Frederik 

Læseoplevelser er for dig, der gerne vil dykke ned i en 
aktuel bog sammen med andre og gå i dybden med 
den. 

Bo Gerner Nielsen og Frederik Christian Nielsen fra 
Hjørring Bibliotekerne deler en læseoplevelse og 
inviterer dig med ind i snakken. Det er en fordel at have 
læst eller lyttet til bogen på forhånd, men du er også 
velkommen til at bruge Læseoplevelser som inspiration 
til nye bøger.

Denne gang har vi fokus på “Den inderste kerne” af 
Lotte Kaa Andersen – en bog om seismologen Inge 
Lehmann og hendes banebrydende forskning i en 
mandsdomineret branche i 1930’erne. Med forlagets 
ord “en skæbnefortælling om lidenskab og videnskab, 
om sammenbrud og svære valg og om at turde gå sine 
egne veje.”

Hjørring Bibliotek
Mandag d. 30. august kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Som man siger
Oneman-sprogshow med 
sprogforsker
Michael Ejstrup

“Prå-li-hør-hær!” eller “Det er ornlig sygt!” Dialekter og 
bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk 
og gadeslang. Talesproget er mangfoldigt, og 
sprogforsker Michael Ejstrup kommer ud i mange 
kringelkroge i sit oneman-sprogshow.

Michael Ejstrup forsker i det danske sprog, er kendt 
som ekspert fra P4 og Aftenshowet og holder hvert år 
over 50 velbesøgte foredrag om sprog. Han sætter ord 
på alle nuancerne, alle fordommene og den stolthed, 
som knytter sig til vores fælles, levende talesprog. En 
vigtig, men overset del af vores identitet. 

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 1. september kl. 19.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
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Få mere ud af dine 
penge! 
Med Karsten 
Engmann Jensen, 
ejer og stifter af 
Pengeministeriet

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 15. september kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.
 
Billetter koster 75 kr.  
og skal købes på hjbib.dk

Giraffer kan ikke danse
Familie-yoga med 
Maiken Gesche Nickel

Vi skal lave yoga ud fra bogen “Giraffer kan ikke danse”. 
Det er historien om giraffen Gunnar, der som det eneste 
dyr i junglen ikke kan danse og drilles af de andre dyr, 
som alle er gode til hver deres dans. Med hjælp fra den 
lille fårekylling finder Gunnar til sidst sin egen melodi, 
og nu kan han danse helt på sin egen måde uden at 
efterligne andre.

For børn mellem 4 og 9 år.

Hjørring Bibliotek
Lørdag den 18. september kl. 10.30

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Får du nok ud af dine penge, overvejer du at handle med 
aktier, og vil du vide mere om at investere? Selv den mindste 
formue har ret til en god pleje. Du kan sagtens få meget mere 
ud af din opsparing, end det banken tilbyder. Det forklarer 
Karsten Engmann Jensen på denne foredragsaften. Du 
slipper for bankens minusrente og undgår, at banken tager af 
din formue, mens du sparer op.
 
Karsten Engmann Jensen er manden bag Klods Hans-
metoden, der anviser den mest effektive måde at handle 
aktier, effektivt, billigt og med overblik. Han er også manden 
der kan give dig nogle gode huskeråd til, hvordan du kan 
undgå bankens høje skjulte gebyrer. Og så er han manden, der 
kan forklare, hvordan du får det bedste ud af din pension, så 
du har frihed og tryghed om din økonomi mange år frem.
Karsten Engmann Jensen er bl.a. kendt som DR’s økonomiske 
ekspert. Han er uddannet økonom og forfatter til seks bøger 
om opsparing, investering og privatøkonomi.

Henvender sig både til dig, som er erfaren aktiehandler og dig, 
som er nybegynder.
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De pårørende 
Når ens barn rammes af 
psykisk sygdom

Det hele liv 
– for familien og for fremtiden
Nanna Hyldgaard Hansen har udgivet bestsellerbogen ”Lev 
for det halve – og få familieliv, forbrug og arbejde i balance”. 
Nanna ved, hvad hun taler om. Hun har selv været ramt af 
stress og har følt sig fanget i hverdagens hamsterhjul med 
krævende job og små børn, indtil hun og manden tog en 
radikal beslutning og lagde deres liv om for at kunne prioritere 
økonomisk frihed, tid, fællesskab og bevidste valg og fravalg. 

Det hele liv gavner ikke bare familien. Det gavner også 
klimaet, fordi det bl.a. handler om at reducere overflødigt 
forbrug og undgå madspild i dagligdagen. Nannas foredrag 
bærer derfor undertitlen ”Fra verdensmål til hverdagsmål”. 

Kom til et inspirerende foredrag og få masser af nyttige 
hverdagstips, uden løftede pegefingre! 

Idéen er enkel: 
At skære forbruget ned til det 
halve for at kunne arbejde halvt 
så meget, uden at flytte ud på 
en ø og blive selvforsynende, 
uden at gå på kompromis med 
hverken gode råvarer eller 
børnenes fritidsinteresser.

Foto: Jesper Voldgaard

Foredrag inkl. visning af ny dokumentarfilm om 
pårørende til psykisk sygdom. 
Mød instruktør Vibe Mogensen og en af de 
medvirkende fra filmen.

Psykisk sygdom er blevet Danmarks folkesygdom 
nummer ét. Tallet er støt stigende, ikke mindst hos unge 
mennesker. Antallet af mennesker, som bliver gjort 
ukampdygtige på grund af psykiske lidelser overgår 
langt både cancer- og diabetespatienter, og når de 
rammes, så rammes også deres nærmeste: forældrene, 
søskende og kæresterne. Det drejer sig om en tredjedel 
af danskerne, og det er dem, dokumentarfilmen 
handler om. Det er en virkelighed, der udleves i højeste 
alarmberedskab alle døgnets timer. Og det koster. 

I dokumentaren møder vi en gruppe forældre – alle med 
en betingelsesløs kærlighed til deres børn – som har 
valgt at dele deres desperation, følelse af magtesløshed 
og erfaringer med hinanden. Vi kommer helt tæt på 
de pårørende sammen med psykoterapeut Lene E. 
Karlsson i et rum, der ellers er utilgængeligt, og hvor de 
involverede normalt er underlagt tavshedspligt.

Hjørring Bibliotek 
Mandag den 20. september kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk

Hjørring Bibliotek 
Tirsdag den 21. september kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk
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MØD FORFATTER 
LOTTE GARBERS
Lotte Garbers udgav i 2020 “Løbeklubben 
i Saudi” – en medrivende roman om den 
danske Maikens møde med Saudi-Arabiens 
kontrastfyldte kvindeliv, hvor undertrykkelse 
og skønhed går hånd i hånd. Og en roman, 
der tager dig med til varme himmelstrøg og 
levende sanseindtryk. 

Lotte besøger Hjørring Bibliotek for at fortælle 
om bogen, skriveprocessen set gennem 
prismet af fremmede lande og tematikken “det 
gode liv”.

Lotte Garbers er uddannet cand.merc.int. fra 
Handelshøjskolen, men omsadlede i 1999 fra 
karrieren i erhvervslivet til at bliver forfatter. 
Hun debuterede med romanen “For egen 
vindings skyld” og har siden udgivet flere 
romaner, erotiske noveller og interviewbøger. 
Lotte lever og skriver i udlandet.

Vi har bedt Lotte Garbers om at anbefale de 
tre bedste bøger, hun har læst. Her kommer 
hendes bud og begrundelsen for dem! 

Henrik Pontoppidan: “Lykke Peer”
Min mor ville være stolt over mit modne 
valg her. Men det er bare en rigtig god 
udviklingsroman. Så er det spændende med 
en hovedperson, der er lidt usympatisk, 
samtidig med at det er synd for ham, med 
den familie. Og jeg har været forelsket i 
Jakobe lige siden, jeg læste den første gang 
i gymnasiet.

Philip Roth: “The Human Stain”
Det her er en stille roman, men der er 
godt nok smæk på. Pludselige dødsfald 
- racistiske fyringer - affærer på tværs af 
klasser - og så den store hemmelighed, som 
måske forklarer Det Hele.  Den bliver en bibel 
for mig i skrivningen af min næste roman. 
Jeg tror bare, jeg skriver den af.

Lone Frank: “Størst af alt”
Denne her bog fortæller Lone Franks egen 
rørende kærlighedshistorie, som tager fart 
dér, hvor hendes mand dør. Hun sætter 
sig for at definere, hvad kærlighed er - i 
et psykologisk, naturvidenskabeligt og 
kulturelt perspektiv - og Frank er klog og 
meget, meget menneskelig.

Foto: Stine Heilmann

EFTERÅR / VINTER SEPTEMBER 2021

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 22. september kl. 19.00
Billetpris: 50 kr. 

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk 
Med tilskud fra Statens Kunstfond
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Bogcafé: 
Jeg har lige læst... 

Få inspiration til din læsning ved at høre personalets 
anbefalinger af de bøger, som de lige har læst. Hvad 
kunne de lide, hvorfor valgte de lige dén bog, og kunne 
det være din næste bogoplevelse? 

På Løkken Bibliotek står Mette Eich-Høy, Randy 
Chemnitz Dideriksen og Tina Kragelund klar med deres 
varmeste bogtips og en kop kaffe.

 
Løkken Bibliotek
Onsdag den 29. september kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Krimicafe 
med Per Drustrup Larsen

Tidligere bibliotekar og krimiblogger Per Drustrup 
Larsen giver en kriminelt god gennemgang af de 
bedste nyere krimier og andre grumt spændende 
bøger om mord og andre forbrydelser fra hele 
verden.

Per Drustrup har et godt overblik over krimigenren 
og fortæller om en god række af de mange krimier, 
der er udkommet og som er på vej. Per har mange 
anmeldelser af bl.a. krimier bag sig. Og som blogger 
på sin egen Drustrups Bogblog og på Krimifan.
dk samt som redaktør på en liste over krimiserier 
har han oparbejdet stort kendskab til genren og 
forbindelser til forlag og forfattere. Ud over at 
fortælle om gode krimier får Per ryddet lidt op på sin 
boghylde forud for arrangementet og tager bøger 
med til uddeling blandt deltagerne i krimicaféen.
 
Hjørring Bibliotek
Torsdag den 30. september kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

EFTERÅR / VINTER SEPTEMBER 2021 EFTERÅR / VINTER SEPTEMBER 2021

Unyttige historiefacts
Skæv og finurlig 
historieformidling
Med 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 
for de fleste ofte er 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 af samme navn 
og Unyttige Historiefacts findes også på Twitter og 
Instagram, selvstændig hjemmeside og der er flere 
bøger.

Hjørring Bibliotek
Mandag den 27. september kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk
I samarbejde med FOF.



TIL BØRN OG DERES VOKSNE
BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL BØRN

Plads til leg og læring
Charlotte Nielsen er børnebibliotekar med en master-
uddannelse i børns litteratur og medier. Hun har været 
med til at udvikle Hjørring Bibliotekernes tilbud til børn 
og fortæller her:
- Vores børneafdelinger er opbygget, så der både er 
plads til leg og til læring. Møbler og inventar er skabt til, 
at man kan bruge det som familie – at man kan tumle 
og lege, men også finde ro i en hyggelig læsekrog. Og 
man er mere end velkommen til at tage madpakken 
med – bare man sidder stille, mens man spiser, 
selvfølgelig.

Gode historier i mange former
Én ting er, at det skal være rart at være på biblioteket. 
Noget andet er, at materialerne selvfølgelig skal være i 
orden. Charlotte peger på, at børnebibliotekerne råder 
over mange forskellige slags materialer. Til de helt 
små findes der et væld af pegebøger, billedbøger og 
spil, til de lidt større masser af læse-let, tegneserier 
og lydbøger. Og alle former for fortælling er lige gode, 
understreger Charlotte:
- De gode historier kan fortælles på mange måder. Det 
vigtigste er at blive præsenteret for noget, der fanger 
en. Så skal læseinteressen nok blive stimuleret. At få 
læst højt af f.eks. sine forældre eller bedsteforældre, 
er jo helt fantastisk for de fleste børn. At høre, hvordan 
stemmerne bliver lavet om og dramatiseret – det gør 
litteraturen levende for alle. 

Tilbud til skoler og daginstitutioner
Sprogstimulering og læselyst er også nogle af 
kodeordene i de tilbud, som bibliotekerne har til skoler, 
børnehaver, vuggestuer og dagplejere. De helt små kan 
komme på udflugt til det lokale bibliotek eller få besøg 
i institutionen af bibliotekets fortællere, som kommer 
udklædt med sjove fortællinger eller sanglege. Skoler 
kan vælge fra en palette af foredrag, emneforløb og 
arrangementer – alt sammen tilgængeligt på portalen 
voresåbneskole.dk 

På bibliotekets hjemmeside hjbib.dk finder du overblik 
over tilbud til skole og førskole-alder. Her i programmet 
finder du også flere arrangementer henvendt til børn og 
børnefamilier. 

Bibliotekerne har tilbud til alle aldersklasser – ikke 
mindst til børn! Biblioteket i Metropol i Hjørring har 
en stor børneafdeling, men også i Hirtshals, Sindal 
og Løkken er bibliotekerne indrettet med plads til de 
yngste lånere. I Løkken og i det kommende bibliotek 
i Vrås nye Skole og Børnehus ligger børnebibliotek 
og skolebibliotek samme sted og er smeltet 
sammen til ét.
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Charlottes bogtips til familier med børn op til 6 år

Charlottes bogtips til familier med børn fra 9 år  
og op

Kender du Vitello?
Kim Fupz Aakeson har skrevet den sjove og 
fantasifulde billedbogsserie ”Vitello” – om drengen 
Vitello, der er sjov, fræk og fuld af virkelig gode 
initiativer.

Du skal også lige møde Sallys far
Billedbøgerne ”Sallys far” er skrevet af Thomas 
Brunstrøm og Thorbjørn Christoffersen og handler 
om far, Sally og lillebror Eddies sjove oplevelser som 
youtuber, på lejr, i skoven, på ferie m.m.

Gnavpotten Boris – en favorit!
Boris er en sur gammel bjørn, der helst vil være for 
sig selv. Men det er ikke nemt, da Boris er omgivet 
af de gladeste og sødeste dyr i skoven. Serien om 
gnavpotten Boris er skrevet af Ryan T. Higgins.

Gakket superhelt 
Tegneserien ”Hundemand” af Dav Pilkey er gakket 
humor for de 6-10-årige – om Hundemand, som har 
et hundehoved og en menneskekrop og arbejder som 
betjent på en politistation, hvor han kan opsnuse 
kriminelle og grave sandheden frem. 

Den rustne verden – tankevækkende 
fremtidsvision
Serien ”Den rustne verden” af Adam O. fortæller om 
fire søskende, som lander i et fremtids-Danmark 
omdannet til en gigantisk losseplads fuld af affald, 
plastik og onde robotter. Handler om vigtige ting som 
venskab, kærlighed og klimabevidsthed.   

Sebastian og dyrene
Sebastian Klein er ekspert i dyr og har skrevet 
”Sebastians store quiz om dyr 2: 1000 nye 
spørgsmål!” Bogen indeholder en masse fakta om 
dyr og 1000 quizspørgsmål inddelt i 100 kategorier, 
lige fra "Nuttede dyr" til "Fugle, der dræber". 
Alletiders bog til hele familien.
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Læseoplevelser 
med Bo og Frederik

Læseoplevelser er for dig, der gerne vil dykke ned i en 
aktuel bog sammen med andre og gå i dybden med 
den. 

Bo Gerner Nielsen og Frederik Christian Nielsen fra 
Hjørring Bibliotekerne deler en læseoplevelse og 
inviterer dig med ind i snakken. Det er en fordel at have 
læst eller lyttet til bogen på forhånd, men du er også 
velkommen til at bruge Læseoplevelser som inspiration 
til nye bøger.

Denne gang har vi fokus på “Kvinde set fra ryggen” 
af Jesper Wung-Sung – en roman om den danske 
kunstmaler Vilhelm Hammershøi og hans kone Ida, 
som i flere år stod model til hans malerier med ryggen 
til. Bogen giver Ida en stemme og er, med forlagets 
ord “en gribende fortælling om en højst usædvanlig 
skæbne, et sanseligt og meget livagtigt portræt af Idas 
indre verden og en bevægende skildring af hendes og 
Vilhelms ubrydelige kærlighedsbånd.”

 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 4. oktober kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Recovery, egenomsorg  
og vinterbadning 
Dorte Lyager fortæller sin 
historie

”Det kolde vand og fællesskabet med de andre 
vinterbadere på Husmoderstranden i Hirtshals har 
betydet alt. Jeg kunne stå op efter endnu en frygtelig 
nat med tankemylder og søvnløshed, lave en kop kaffe 
og være sikker på at blive modtaget med åbne arme 
på stranden kl. 7. Vandet satte mig fri; lige klar til at 
deltage i småsnakken og grine helt nede fra maven. 
Man kan ikke starte dagen på en bedre måde som 
psykisk sårbar.”

Sådan fortæller Dorte Lyager, som måtte igennem 
mange år med lidelser og depressioner efter et 
voldsomt og traumatisk sygehusforløb. Inden da havde 
hun haft en succesfuld karriere i medicinalbranchen, 
indtil lynet pludselig ramte. I dag er Dorte symptom- 
og medicinfri og er kommet sig ved hjælp af bl.a. 
sygdomsindsigt, antiinflammatorisk kost, motion, 
wellness – og vinterbadning. 

Dorte fortæller om mekanismerne i den psykiske 
sygdom, sin recovery-rejse, og hvordan hendes liv i 
dag handler om rettidig omhu og egenomsorg. Dorte 
Lyager er også forfatter til bogen “Strik og stress af”, 
der udkom i 2006. Dorte er uddannet molekylær- og 
cellebiolog og undersøger i bogen de processer der 
sker i kroppen, når man strikker.

 
Hirtshals Bibliotek
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00
Billetpris: 50 kr. 

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk

Vi laver Rullinger!
Workshop for børn med 
deres voksne

Hvad er en Rulling, tænker du måske? Et kælenavn 
for en akrobatisk tumling, en fiskespecialitet eller en 
sportsgren? Nej – en Rulling er en lille dukke lavet af en 
toiletrulle og pyntet med alt mellem himmel og jord. 
Hvert år i oktober holder DR Mini MGP, hvor børnenes 
egne toiletrulle-dukker stiller sig på scenen og synger. 
Har du lyst til at lave en Rulling – og skal den med til 
Mini MGP? Vi har fundet materialerne frem så du kan 
lave den flotteste Rulling. Og synes du, din rulling skal 
med til MGP, så sørger vi for at få den sendt afsted. 
Slå dig løs med limstift, glimmer, piberensere m.m. så 
længe lager haves.

 
Hjørring Bibliotek
Lørdag den 2. oktober kl. 11.00-14.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk. Du kan bestille billet til kl. 11, kl. 12 
eller kl. 13.

Morgensang: 
For hjertet, hjernen  
og kroppen

Sang kommer som bekendt lige fra hjertet, men det 
gør også noget ved hjernen og kroppen, når vi synger. 
Christina Kjærulff leder Nordjysk Pigekor og har 
førstehåndserfaring med, hvorfor det er sundt at synge 
sammen. Hun fortæller og vælger sange, som vi skal 
synge. 

Hjørring Bibliotek
Fredag den 1. oktober kl. 09.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
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Mit barn er ordblind, 
hvad betyder det, og 
hvordan kan jeg hjælpe?

Familiearrangement om ordblindhed

Omkring 8 % af Danmarks befolkning anses for at være 
ordblinde – men det er heldigvis ikke nogen hindring for 
at læse, skrive og kommunikere med andre. Det er bare 
vigtigt, at det bliver opdaget og taget hånd om så tidligt 
som muligt!

Sammen med HF&VUC Nord og AOF Hjørring sætter 
biblioteket fokus på ordblindhed med tre arrangementer 
i oktober, og dette er det første. Ordblindelærer og 
læsevejleder Lone Kaastrup-Hansen har siden 1996 
arbejdet med undervisning og inklusion af børn, hvor 
bogstaverne og læsningen driller. Hun fortæller om 
ordblindhed: Hvad er det, hvilke konsekvenser kan det 
have, og hvordan tester man for det? 

Derudover vil flere hjælpemidler blive gennemgået, 
ligesom Jonas fortæller sin personlige beretning om 
livet som ordblind og vejen gennem systemet.

Hjørring Bibliotek 
Torsdag den 7. oktober kl. 16.30
Billetpris: 25 kr. inkl. aftensmad

Billetter koster 25 kr. og skal købes på hjbib.dk
I samarbejde med HF&VUC NORD og AOF Hjørring.
Til dette arrangement gælder ikke rabat for medlemmer 
af Biblioteksklubben.

Poul Duedahl
Den fjerde rytter – 10.000 års epidemihistorie

Hjørring Bibliotek 
Onsdag den 6. oktober kl. 19.00
Billetpris: 50 kr. 

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk

Foto: Gads Forlag

Adskillige gange har epidemier ændret 
historiens gang og været afgørende 
for, om imperier bestod eller bukkede 
under, ligesom de har givet nye 
muligheder for de overlevende.

COVID-19 – i dag et fænomen, som vi alle er bekendt 
med, og som præger hele verdens tilstand og 
fremtid. For langt de fleste af den moderne verdens 
indbyggere var det første gang, at vi så effekten af 
en verdensomspændende epidemi med den angst og 
destruktion, som følger i slipstrømmen. I et historisk 
perspektiv var den til gengæld forventelig.
Frygten for epidemierne er nemlig ældgammel, og det 
er helt uden sammenligning sygdomme – og ikke krige 
– der udgør verdenshistoriens største dræber. Adskillige 
gange har epidemier ændret historiens gang og været 
afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under, 
ligesom de har givet nye muligheder for de overlevende. 

Poul Duedahl er historiker og gæster biblioteket med 
sit foredrag om epidemiernes historie – fra de første 
epidemier blandt de tidligste stenalderbønder til hele 
verdens befolkning blev ramt af COVID-19. Sammen med 
museumsinspektør Jeanette Varberg har han skrevet 
bogen “Den fjerde rytter – 10.000 års epidemihistorie”, 
som foredraget bygger på.
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Bogcafé: 
Jeg har lige læst... 

Få inspiration til din læsning ved at høre personalets 
anbefalinger af de bøger, som de lige har læst. Hvad 
kunne de lide, hvorfor valgte de lige dén bog, og kunne 
det være din næste bogoplevelse? 

På Hjørring Bibliotek står Mette Eich-Høy, Tina 
Kragelund og Kirsten Gundersen klar med deres 
varmeste bogtips og en kop kaffe.
 
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 12. oktober kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Musikalsk legestue 
med Anne Møller

”Mariehønen Evigglad gik tur på et rabarberblad,
 og mødte Søren Snegl der lå og sov med sneglehuset 
på…”

Der er ikke noget så hyggeligt som at synge sammen! 
Det synes vi også på biblioteket, og derfor har vi 
inviteret sangerinde Anne Møller til at holde musikalsk 
legestue for de mindste. Anne har taget guitaren med 
og vil spille og synge for de 1-3-årige. 

Kom og vær med til en hyggestund i musikkens tegn! 
Det er gratis at deltage, men der er begrænset antal 
pladser.

Løkken Bibliotek
Mandag den 11. oktober kl. 09.15

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk — max. seks billetter pr. bestilling. 
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Efterforskeren
Med kriminalassistent 
Allan Juul Laugesen
Mødet med samfundets skyggesider og de mennesker, 
der færdes der, er forbeholdt ganske få. En af dem 
er kriminalassistent Allan Juul Laugesen, der har 
efterforsket en række kendte kriminalsager, hvor han 
og kollegaerne fra Københavns Politi endda har hentet 
gerningsmænd hjem fra både Albanien og Gotland. 
I sit foredrag tager han udgangspunkt i egen biografi 
”Efterforskeren” fra 2017, og giver publikum et helt 
særligt indblik i bl.a. kendte drabssager, et voldsomt 
hjemmerøveri samt en særlig grov kidnapnings- og 
tortursag, der har tråde til udlandet og åbner døren til 
den kriminelle, asiatiske underverden, der eksisterer i 
Danmark. 

Er du en af de mange danskere, der interesserer sig for 
true crime, eller blot er nysgerrig på, hvad der sker nede 
i maskinrummet ved efterforskninger af personfarlig 
kriminalitet, så kom og få et sjældent indblik i det 
område af vores samfund. 

Sindal Bibliotek
Mandag den 11. oktober kl. 19.00
Billetpris: 75 kr. 

Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk
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“I dag ser jeg min ordblindhed som en Guds 
gave, der har gjort mig genial. Men jeg 
voksede op i al ensomhed gennem ti år i 
folkeskolen, mens jeg sad og kiggede i de her 
bøger.” Sådan har musiker og X-factordommer 
Thomas Blachman fortalt om sin ordblindhed i 
et interview til BT. 

Blachman voksede op som ordblind i en tid, 
hvor fænomenet ikke særligt tit blev opdaget 
eller taget hånd om. Han skiftede skole to 
gange, men er ikke bitter over det, for han 
mener, at ordblindheden netop får ham til at 
opfatte verden på en anden måde, der styrker 
kreativiteten: “Jeg kan ikke iagttage en tekst, 
uden at jeg får vanvittige ideer i hovedet. Det 
er en måde at idégenerere på, og for mig har 
det været en fantastisk skæbne og har givet 
mig et helt andet liv, end de fleste andre får.”

Blachmans kreativitet har ført ham til et 
succesfuldt liv inden for musikken – som 
konservatorieuddannet trommeslager, 
producer, pladeselskabsejer og ikke mindst 
som landskendt tv-dommer i programmet 
X-Factor.

Til foredraget her fortæller han om et liv med 
ordblindhed og om ordblindhed og talent. Kom 
og hør den berømte hurtigsnakker, som altid 
er garant for tankevækkende vinkler, sjove 
historier og provokerende pointer!

EFTERÅR / VINTER OKTOBER 2021

Min ordblindhed 
er Guds gave
Foredrag med Thomas Blachman

Hjørring BibliotekHjørring Bibliotek
Onsdag den 13. oktober kl. 19.00Onsdag den 13. oktober kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.Billetpris: 75 kr.

Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk 
I samarbejde med HF&VUC NORD og AOF Hjørring

 "  Jeg kan ikke  
iagttage en tekst, 
uden at jeg får 
vanvittige ideer  
i hovedet."
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Er du muligvis ordblind?
Samtalerådgivning for 
voksne ordblinde

Går du med tanken om, at du muligvis kunne  
være ordblind? 

Som ordblind kan du opleve at: 
· Læse langsomt
· Det er svært at læse og forstå indholdet i en tekst
· Stavningen driller
·  Sætninger ofte giver mening i hovedet, men at det er 

svært at få dem skrevet ned
·  Ordenes lyde er svære – især stumme bogstaver og 

endelser

Hvis du er over 25 år, har du nu mulighed for at få 
afklaret, om du måske er ordblind.

HF&VUC NORD og AOF Hjørring tilbyder en individuel 
samtale med mulighed for ordblindescreening.  
Det er gratis, og du er meget velkommen, medbring 
bare dit NemID!

Bogcafé: 
Jeg har lige læst... 

Få inspiration til din læsning ved at høre personalets 
anbefalinger af de bøger, som de lige har læst. Hvad 
kunne de lide, hvorfor valgte de lige dén bog, og kunne 
det være din næste bogoplevelse? 

På Hirtshals Bibliotek står Adda Salomonsen, Randy 
Chemnitz Dideriksen og Frederik Christian Nielsen klar 
med deres varmeste bogtips og en kop kaffe.

Hirtshals Bibliotek
Torsdag den 14. oktober kl. 19.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk 

Yoga for små yogis 
Med Maiken Gesche 
Nickel fra Junioryoga

Gennem rim og remser, historier, sang og leg 
introducerer Maiken de mindste børn til nogle af 
yogaens klassiske øvelser. Yogaundervisning for de små 
er bygget op omkring et tema, hvor øvelserne leges ind. 

For børn på 2 - 5 år og deres voksne. 

Sindal Bibliotek
Torsdag den 14. oktober kl. 09.30

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk — max. seks billetter pr. bestilling.
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Kontakt Trine Tvilling Krøgh

Læsecenterkoordinator

Mail : trk@hfvucnord.dk

Tlf. 20 68 95 12

     VIL DU VIDE MERE?

Hjørring Bibliotek
Torsdag den 14. oktober kl. 14.00-17.00
 
Det er gratis at få en samtale og kræver ikke 
tidsbestilling. 
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Musikalsk legestue 
med Anne Møller

”Mariehønen Evigglad gik tur på et 
rabarberblad, og mødte Søren Snegl der 
lå og sov med sneglehuset på…”

Der er ikke noget så hyggeligt som at 
synge sammen! Det synes vi også på 
biblioteket, og derfor har vi inviteret 
sangerinde Anne Møller til at holde 
musikalsk legestue for de mindste.
Anne har taget guitaren med og vil spille 
og synge for de 1-3-årige. 

Kom og vær med til en hyggestund i 
musikkens tegn! Det er gratis at deltage, 
men der er begrænset antal pladser.  

EFTERÅR / VINTER OKTOBER 2021

Naturforedrag 
Med Vicky Knudsen – kendt 
fra 1 døgn, 2 hold, 3 dyr 
Vicky Knudsen er uddannet biolog og har, udover 
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. 

Hjørring Bibliotek 
Mandag den 18. oktober kl. 13.00
Billetpris: 50 kr. 

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk
For børnefamilier med børn fra 6 år. Bedsteforældre er 
også velkommen. 
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Løkken Bibliotek
Mandag den 18. oktober kl. 09.15

Det er gratis at deltage, men du skal 
bestille billet på forhånd på hjbib.dk  
— max. seks billetter pr. bestilling.
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Skrallebang, 
Ivan og den etbenede hane
Koncert med Ole Lund 
Kirkegaards sange 

Den 29.  juli 2020 ville Ole Lund Kirkegaard være fyldt 
80 år. Det fejrer vi med en ny koncert sammensat af en 
række nye - og gamle - sange inspireret af Oles bøger 
og figurer.

Vi skal rappe om Ivans slatne arme, lære at stave til 
BUKSEVAND, høre historien om Lille Virgil, om dragen 
Dagmar, næsehornet Otto og om en go' fidus! 
Koncerten egner sig til de 3–8-årige.

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 20. oktober kl. 10.30

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk 

EFTERÅR / VINTER OKTOBER 2021 EFTERÅR / VINTER OKTOBER 2021

Yoga for små yogis 
med Maiken Gesche Nickel 
fra Junior Yoga 
Gennem rim og remser, historier, sang og leg 
introducerer Maiken de mindste børn til nogle af 
yogaens klassiske øvelser. Yogaundervisning for de små 
er bygget op omkring et tema, hvor øvelserne leges ind. 

For børn på 2 - 5 år og deres voksne. 

Sindal Bibliotek
Torsdag den 21. oktober kl. 09.30

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk — max. seks billetter pr. bestilling.

Vi bygger en bæredygtig by
Workshop med Lina Franke 
Hedegaard
Hjørring Bibliotekerne arbejder i disse år med FNs verdensmål 
som indsatsområde. I efterårsferien har vi fokus på det 11. 
verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Kom og vær med i vores workshop i efterårsferien, når vi, med 
hjælp fra kunstner og kulturformidler Lina Franke Hedegaard, 
sammen skal bygge en bæredygtig by.

Slå kreativiteten løs og kast jer over genbrugsmaterialer og 
limpistol. Hvordan skal jeres hus se ud? Hvordan skal haven 
indrettes? Hvordan kommer I rundt i byen? Mange flere 
spørgsmål vil helt sikkert dukke op, mens I bygger.

Workshoppen er et familiearrangement, og deltagere under  
10 år skal have en voksen med.

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 20. oktober kl. 10.00 og kl. 12.00
Torsdag den 21. oktober kl. 10.00 og kl. 12.00

Det er gratis at deltage, men du skal booke 
tid for to timer på hjbib.dk, enten med start kl. 
10.00 eller kl. 12.00. 

Arrangementet er støttet af Børns møde med 
kunsten (BMMK).
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Café Lige  
efter bogen
Hygge og 
lækker, sund 
mad på 
biblioteket
Lige efter bogen trænger man tit til en kop kaffe, et 
stykke smørrebrød eller en lækker kage. Det er filosofien 
bag Café Lige efter bogen, som du finder på Hjørring 
Bibliotek i Metropol.

Caféen ligger i rolige og hyggelige omgivelser, hvor 
du kan mødes med veninderne, fotoklubben eller 
mødregruppen – eller bare selv slappe af over et sundt 
måltid eller en kop kaffe. Men du er også velkommen 
til at sætte dig med mad og drikkevarer i andre af 
bibliotekets hyggekroge, så længe det er ved et bord og 
ikke i nærheden af vores computere eller andet udstyr.

Varieret menukort og årstidens råvarer
Bag disken i caféen står Per og Vivi. De sørger hver dag 
for et varieret udbud af lækre, lette retter – både koldt og 
varmt. Per fortæller:

 

– Vores menukort byder altid på salat, suppe og 

smørrebrød, og så har vi selvfølgelig kage, frugt eller 

andet godt til kaffen. Vi bruger årstidens råvarer, 

f.eks. rabarber og asparges om foråret og svampe og 

rodfrugter om efteråret. Og så prøver vi at tænke på alle 

aldersgrupper, så der også er f.eks. pølsehorn, grønt og 

frugthapser til børnene. 

Forplejning på bestilling
Per understreger, at man er meget velkommen til at 
tage maden med ud på bibliotekets tagterrasse, der 
har indgang lige ved caféen. Han opfordrer også til, at 
man overvejer caféens tilbud, hvis man låner eller lejer 
bibliotekets lokaler:
- Hvis man f.eks. skal holde møde i bibliotekets sal, kan 
caféen levere forplejningen. Så planlægger vi sammen 
med kunden og tilpasser det til det enkelte arrangement. 

Skulle man få lyst til at invitere familien til at fejre 
fødselsdag på biblioteket, kan caféen også kreere en 
lagkage til lejligheden, lover Per. Det skal bare aftales i 
god tid. 

Caféens åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-16.00
Lørdag kl. 09.00-15.00

EFTERÅR / VINTER OKTOBER 2021

Børn med angst
Set fra den professionelles  
og den pårørendes side

Angst er ikke kun noget, der rammer voksne. Mange børn slås også med den, og 
børn har svært ved at tale om deres følelser, så det er ikke altid til at se. Men når et 
barn begynder at isolere sig mere og mere, går grædende til skolen eller simpelthen 
nægter at gå derhen, er det ret tydeligt, at der er noget galt. Det er svært for 
omgivelserne at forstå, og situationen bliver ofte misforstået, så problemet bliver 
forklaret med, at det bare er forældrenes dårlige opdragelse og et vrangvilligt barn.
Mød Mia Kristina Hansen, formand i Foreningen for Børn med Angst og mor til en søn 
med angst, og psykolog og forfatter Stine Hæk.
 
Stine Hæk er psykolog og medforfatter til bogen ”Monstermanualen”, hvor hun tager 
fat i nogle af de mange grunde til, at et stigende antal børn bliver overbekymrede, 
mens alt for mange forældre føler sig rådvilde og magtesløse over for denne usynlige 
lidelse. Stine vil præsentere, hvor man som forældre kan sætte ind, hvis barnet 
tumler med for mange bekymringer. 

Mia Kristina Hansen fortæller sin personlig historie om de udfordringer, hun stod 
overfor, da hendes søn begyndte at udvikle angst og endte med få det så dårligt, at 
han ikke var i skole i to år.  Hun fortæller også om de erfaringer, hun har fra andre 
forældre til børn og unge med angst, og giver de gode life hacks videre, som er 
indsamlet i foreningens forældrefællesskab.  

Hjørring Bibliotek
Torsdag den 28. oktober kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk
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Læseoplevelser  
med Bo og Frederik

Læseoplevelser er for dig, der gerne vil dykke ned i en 
aktuel bog sammen med andre og gå i dybden med den. 
Bo Gerner Nielsen og Frederik Christian Nielsen fra 
Hjørring Bibliotekerne deler en læseoplevelse og 
inviterer dig med ind i snakken. Det er en fordel at have 
læst eller lyttet til bogen på forhånd, men du er også 
velkommen til at bruge Læseoplevelser som inspiration 
til nye bøger.

Denne gang har vi fokus på Jesper Steins selvbiografiske 
roman “Rampen” — bogen, der vandt Læsernes Bogpris 
2021 og af forlaget beskrives som en “ærlig, medrivende 
og menneskeklog fortælling om en families opløsning 
og om forsøget på at forstå og forlige sig med fortidens 
svigt.”
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Karen Fastrup udgav i 2018 den selvbiografiske 
roman “Hungerhjerte”, der beskriver hendes 
egen pludselige psykiske sygdom med 
indlæggelser på psykiatriske afdelinger og 
kampen ud af sygdommen. “Hungerhjerte” er 
også en kærlighedsfortælling og en roman om 
barnet Karen, der vokser op i en kompliceret 
højskolefamilie, som er tynget af storebrorens 
død.

I foredraget fortæller Karen Fastrup om 
"Hungerhjerte” og dét at skrive om sit eget liv 
i romanform – mens det leves. Hun giver et 
ærligt indblik i den vanskelige skriveproces 
og i sygdommen borderline, som romanen 
beskriver. Og så fortæller hun om, hvordan hun 
i det hele taget har arbejdet med at omforme 
sit eget liv og sin sygdom til litteratur.

Hjørring Bibliotek
Mandag den 1. november kl. 16.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Foto: Morten Holtum

Karen Fastrup fortæller 
om arbejdet med 
“Hungerhjerte” 

Hjørring Bibliotek 
Tirsdag den 2. november kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.

Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk
Med støtte fra Statens Kunstfond



Vi varmer op til kommunalvalget med et underholdende foredrag ved journalist Klaus 
Bundgård Povlsen, kendt fra TV Avisen.  Klaus serverer eftertanke og gode grin med en rask 
tur gennem det politiske TV-landskab. Et landskab, hvor vi næsten alle sammen stemmer på 
valgdagen. Men ikke stoler på politikerne resten af året! Kan vi få en dansk Trump? Har vi – som 
man hævder – de politikere, vi fortjener? Og bliver politikerne behandlet efter fortjeneste?

Klaus Bundgård Povlsen har haft politikerne tæt inde på livet siden 1990’erne og giver med en 
stribe eksempler – de fleste morsomme! – sit bud på, hvorfor vi og politikerne har det, som vi 
har det med hinanden. Og hvorfor medierne behandler politikerne, som de gør
Efter foredraget inviterer Klaus dig til en samtale om vejen frem: Hvordan kan vi hver især få 
mere ud af politikerne, pressen og hinanden? Et foredrag, der underholder og gør klog.

Hjørring Bibliotek
Torsdag den 4. november kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.
 
Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk

Med tv-vært 
Klaus Bundgård Povlsen

Dig og mig og 
magthaverne
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Vi har bedt Klaus Bundgård Povlsen om at anbefale de tre bedste bøger/forfattere, han har læst.  
Her kommer hans bud og begrundelsen for dem!

Digtsamlinger af Benny Andersen og Halfdan Rasmussen 
Begge kom i mit barndomshjem, og jeg kan høre deres stemmer og betoninger i mit indre øre, når jeg læser dem.  
De er smukke og kloge og ofte sjove. 

Bøger af P.G. Wodehouse
Det sjove går igen i min læsning, og en favorit er den klassiske, britiske humorist P.G. Wodehouse. Han er mest 
berømt for de mange bøger om den unge rigmand og slapsvans Wooster og hans noget klogere tjener Jeeves.  
Mine favoritter er dog romanerne om livet på det fiktive storgods Blandings Castle. 

Cornelius Ryan: "The Last Battle"
Jeg er dybt optaget af alt i forbindelse med Anden Verdenskrig. Min favorit er en gammel klassiker på området: 
Cornelius Ryans mesterværk fra 1960’erne om slaget om Berlin: The Last Battle. Han var pioner i at kombinere 
journalistisk metode med historisk litteratur, og jeg synes fortsat, han er den bedste til det.

Foto: U
lrik Jantzen-BAM

-Ritzau Scanpix
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Morgensang: 
Demokratiets stemmer

Kommunalvalget står for døren, og det sætter sit præg 
overalt - også på vores morgensang. Vi har inviteret 
politikerne Claus Mørkbak Højrup (V) og Line Kraghede 
(S) på besøg. De to vælger sange på skift og begrunder 
deres sangvalg.
 
Hjørring Bibliotek
Fredag den 5. november kl. 09.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Maratonsang 
i Spil Dansk Ugen

Det er den årlige Spil Dansk Uge, og det fejrer vi med 
maratonsang. Forskellige sangvælgere vælger sange, 
og vi synger fra kl. 10.00 til kl. 18.00. 
Kom og vær med, når det passer dig!

Spil Dansk Ugen er den tid på året, hvor musiklivet 
samler kræfterne og gør sig umage med at hylde, forny 
og viderebringe den danske musik. Find flere af de 
mange spændende arrangementer på spildansk.dk
 
Hjørring Bibliotek
Torsdag d. 4. november kl. 10.00-18.00

 

Foto: Tao Lytzen 
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Foto: Spil Dansk pressefoto
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Kom tæt på din lokale politiker over en kop kaffe! Som optakt til kommunalvalget den 
16. november giver vi dig chancen for at spise brunch med nogle af de kandidater, 
der stiller op til Hjørring Byråd. Arrangementet foregår efter speeddating-princippet, 
hvor du får mulighed for at møde forskellige kandidater og tale om skiftende emner. 
Politikerne tegner et bredt, politisk spektrum og vil cirkulere mellem bordene, så du 
får mulighed for at opleve forskellige partifarver på nært hold.

Stil de spørgsmål, du savner svar på! Giv dine gode idéer videre til beslutningstagerne! 
Og få et personligt indtryk af kandidaterne!  

Hjørring Bibliotek
Lørdag den 6. november kl. 11.00
Billetpris: 50 kr.

Billetter koster 50 kr. og er inkl. lækker brunch og kaffe/te fra bibliotekets Café Lige efter 
Bogen. 

Billetter skal købes på hjbib.dk — til dette arrangement gælder ikke rabat for medlemmer 
af Biblioteksklubben.

BRUNCH 
& BYRÅD
Mød din lokalpolitiker over 
en kop kaffe
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Du kan møde Thomas Klimek (A), Per Hyldig (O), Jørgen Bing (F), 
Mette Jensen (C), Louise Bilde Hvelplund (Ø) og Søren Smalbro (V).
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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 den 8. november kl. 19.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Stemmesedler — 
magtmiddel eller 
dokument? 
Debatarrangement om 
valget

I anledning af kommunalvalget 16. november viser 
Hjørring Bibliotek udstillingen “Stemmesedler 
- magtmiddel eller dokument? Er danske valg 
demokratiske?” 

Bag udstillingen står den tværpolitiske organisation 
Folkevirke, der arbejder for at fremme en aktiv 
dialog og demokratisk samtale. Med udstillingen 
ønsker Folkevirke at lægge op til debat om, hvilken 
demokratisk og politisk betydning udformningen 
af en stemmeseddel har, og hvilke politiske og 
designmæssige overvejelser, der ligger bag.

Til dette debatarrangement fortæller udstillingens 
bagmænd om projektet med stemmesedler og 
inddrager dig som publikum i den “Afstemnings-
bingo” om demokratiske stemmesedler, der er en del 
af udstillingen. Læs mere i afsnittet Udstillinger her i 
programmet

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 9. november kl. 19.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
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I august 1904 i Indre København opstod der et 
ualmindeligt opsigtsvækkende postyr: en mand 
havde afklædt sig alt tøj, undtaget et par stramme 
underbukser, og stod og lavede gymnastiske øvelser. 
Manden var Jørgen Peter Müller (1866-1938), og denne 
begivenhed ændrede ikke bare hans liv, men det 
var også begyndelsen på en helt ny kropskultur hos 
danskerne. 

Hør mere om, hvordan den (måske glemte?) 
internationale, danske berømthed blev sin samtids 
banebrydende forkæmper for udviklingen af 
sammenhængen mellem ånd, krop og køn på et yderst 
spændende kulturhistorisk foredrag af Hans Bonde med 
udgangspunkt i hans bog ”Sundhedsapostlen J.P. Müller 
– bd. 1: Det kropsligt moderne gennembrud”. 

Billetter koster 75 kr. og skal bestilles på hjbib.dk 
I samarbejde med Slægtshistorisk Forening

------              Blå ryg og hvid skrift               ------

S Y D D A N S K  U N I V E R S I T E T S F O R L A G
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HANS BONDE

Med dette første bind ud af to stiger en 
dansk international berømthed frem af 
glemslen. I 1904 vinder J.P. Müller gen-
klang for sit sundhedsbudskab via sin bog 
om hjemmegymnastik, der bliver oversat 
til 26 sprog og udkommer i det astronomi-
ske antal af 1 ½ million eksemplarer. Her- 
ved starter han på verdensplan den mo-
tions- og fitnessbølge, som er på mode i 
nutiden.

For Müller har 1870’ernes ”moderne gen-
nembrud” kun omfattet det halve per- 
spektiv: ”den åndelige frigørelse”. For at 
mennesket kan afkaste autoriteternes åg, 
skal det sideløbende gennemgå en krops- 
lig frigørelse, der i Müllers tilfælde fører til 

sejre ved både skandinaviske mester- 
skaber i roning og skønhedskonkurrencer 
for mænd. Nøgenhed bliver en del af det 
moderne oplysningsprojekt, og netop der-
for volder de nutidige tendenser til til-
dækning af kroppen store problemer for 
mange.

Med sin livsledsager Marie skaber Müller 
en erotisk legeplads, hvor de midt under 
victorianismens kropsangst udforsker de-
res egen sexualitet og i en årtier lang ero-
tisk brevveksling afslører alt. Müller kæm-
per for kvindens frigørelse både sexuelt 
og politisk og viser, at mange unge mænd 
hånd i hånd med kvinder har kæmpet 
mod det patriarkat, som også hæmmer 
dem selv.

For Müller skal mennesket gennem hærd-
ning af legemet perfektionere sig i et liv, 
som Müller lover, kan blive sygdomsfrit og  
vare mindst 140 år. Dermed bliver hans  
historie til et dobbelt drama. For kan 
Müller selv og hans tre fysiske pragt- 
eksemplarer af nogle sønner indfri dette 
næsten religiøse løfte, og kan han hæve 
befolkningens sundhed til overmenne- 
skelige højder? Eller bliver de grandiose 
drømme en boomerang, når Müller 
prædiker en hærdning af kroppen så eks-
trem, at den truer med at tage liv i stedet 
for at give liv? J.P. Müller

BIND 1 DET KROPSLIGT MODERNE GENNEMBRUD

SUNDHEDSAPOSTLEN

1  
1864-1904

1  

1864 
1904

omslag IP Mu�ller bind 1 02.indd   1 09/10/2019   11.53

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 10. november kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.

Professor Hans Bonde
Danmarks store 
sundhedsapostel 
J.P Müller



48

Pippi elsker cirkus, men hun har ikke helt forstået, hvad det vil sige at 
være tilskuer. Balancetricks på cirkushesten, brydekamp med verdens 
stærkeste mand og fantastiske jonglørkunster. Pippi kan det hele, 
når hun folder sig ud i manegen. Publikum er vildt begejstrede, men 
cirkusdirektøren er rasende over, at Pippi overtager hans forestilling. 
Kom og hjælp Pippi, Tommy og Annika med at lave ballade i cirkus og 
stikke af fra den sure cirkusdirektør.

BIBLOLEG kombinerer børneklassikere med fælles idrætslege. I en 
aktiv, legende og dialogisk fortælling stimulerer vi krop, hjerner og 
hjerter hos børn og voksne. Når legen vækker børnenes nysgerrighed 
efter mere, kan de låne bøgerne med hjem fra biblioteket bagefter.  
Instruktøren Balder Brøndsted, idrætsuddannet med speciale i 
bevægelsespædagogik i børnehaven.

BIBLOLEG: 
Pippi Langstrømpe
i cirkus
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Med Balder Brøndsted 
fra Legefabrikken

Hjørring Bibliotek
Lørdag den 13. november
Kl. 10.00 for de 1 ½-3- årige
Kl. 11.15 for de 4-7- årige
Billetpris: 25 kr.

Billetter koster 25 kr. og skal købes på hjbib.dk
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Nøglen til din hjerne 
Med mentaltræner 
Jørgen Svenstrup

Alle ved, at motion og fysisk træning er helt afgørende 
faktorer for trivsel og god samvittighed, og mange 
motionerer flere gange om ugen. Men hvor meget tid 
bruger du på MENTAL motion og træning? Mentaltræner 
Jørgen Svenstrup fortæller om hjernens potentiale 
og om, hvordan mentaltræning kan hjælpe os til at 
performe godt og hensigtsmæssigt i hverdagen og 
fremtiden. Samtidig med at vi opnår en højere grad af 
bevidsthed om, hvilke tanker der styrer os.

Jørgen Svenstrup er forfatter til bl.a. bestsellerne 
"Nøglen til din hjerne" og "Du bliver hvad du tænker" 
og en garvet foredragsholder. Han lover, at du går hjem 
fra arrangementet med en række værktøjer til at opnå 
øget mental sundhed.
 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 22. november kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.  
 
Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk

Sjov med Sprog
”Ordtrolden” med 
Maria Rørbæk

Forfatter Maria Rørbæk tager udgangspunkt i sin bog 
”Ordtrolden”’, når hun inviterer til arrangement på 
biblioteket med ordsange og ordlege. Maria Rørbæk 
fortæller om det mærkelige, behårede væsen, der 
stikker børn, til de gentager bestemte slags ord – f.eks. 
alle ord med L, bandeord eller ord, der betyder noget 
med mad. 

Sjov med sprog er en god oplevelse i sig selv og fyldt 
med sprogstimulerende aktiviteter. Forestillingen er til 
børn fra 3 år til 8 år.
 
Hirtshals Bibliotek
Fredag den 26. november  kl. 10.30

Hjørring Bibliotek
Fredag den 26. november  kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
Med støtte fra Statens Kunstfond

Bogcafe: 
Ord på hjernen

Bibliotekarerne Kirsten Gundersen, Bo Gerner Nielsen 
og Frederik Christian Nielsen inviterer til bogcafé med 
fokus på hjernen!

Ved hjælp af kloge hoveder og deres bøger sætter de 
ord på den menneskelige hjerne, for hjerner er lige 
så ens, som de er forskellige. Af samme grund er der 
skrevet og sagt rigtigt meget om vores største organ — 
vores bedste ven og vores værste fjende.
Vi glæder os til at præsentere spændende faglitteratur 
om hjernen, og mon ikke også der sniger sig lidt 
skønlitteratur ind... 
 
Hjørring Bibliotek
Torsdag den 25. november kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Bogcafe: 
Jeg har lige læst...

Få inspiration til din læsning ved at høre personalets 
anbefalinger af de bøger, som de lige har læst. Hvad 
kunne de lide, hvorfor valgte de lige dén bog, og kunne 
det være din næste bogoplevelse? 

På Hjørring Bibliotek står Lars Simonsen, Adda 
Salomonsen og Lene Høg klar med deres varmeste 
bogtips og en kop kaffe.
 
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 30. november kl 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
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Musik 
m e l l e m 

linjerne
Musikalske bøger og litterær musik

Tænd for din radio og få gode bogtips, lækker musik 
og hyggelig studiestemning! Det har du chancen for, 
når radiostationen Skaga FM sender programmet 
”Musik mellem linjerne”. Bag mikrofonerne står to 
bibliotekarer fra Hjørring Bibliotekernes, som cirka 
en gang om måneden skruer en radioudsendelse 
sammen. 

Inspiration mellem musik og bøger
I april 2021 var temaet for programmet f.eks. ”isola-
tion”, og her anbefalede værterne bl.a. Franz Kafka 
& britiske Radiohead, 80’er-poeten Michael Strunge 
& det legendariske punkband The Clash samt den 
østrigske forfatter Thomas Bernhard & den danske 
singer-songwriter Bisse. Idéen med ”Musik mel-
lem linjerne” er, at musik og bogtips skal inspirere 
hinanden, fortæller Lars, der som regel danner den 
ene halvdel af radioduoen:
– Et tilbagevendende tema er f.eks. ”litterær musik”, 
som er musik der har dybde og refleksion, og hvor 
ordene har en vis vægt og fylde. Desuden skal tekst 
og musik gå op i en højere enhed. Derudover skal der 
selvfølgelig være en god historiefortælling i san-
gen, og numrene kan også være direkte inspireret 
af konkrete værker indenfor litteraturens verden. 
Vi planlægger også udsendelser, hvor de temaer, vi 
samarbejder med Danmarks Radio om, kommer i spil 
på en måde, så litteratur og musik danner parløb.

Supplement til fysiske litteraturcaféer
Radioprogrammet ”Musik mellem linjerne” er et 

resultat af Hjørring Bibliotekernes samarbejde med 
Skaga FM, som har til huse på det gamle rådhus i 
Hirtshals, samme sted som lokalbiblioteket i Hirts- 
hals. Samarbejdet giver et kulturelt krydderi til 
radiostationens sendeflade med lokale nyheder og 
aktuel musik. For biblioteket er det en unik mulighed 
for at nå ud til lånerne på en ny måde – en mulighed, 
der ikke mindst under de corona-betingede nedluk-
ninger i 2020-21 har været en fordel. 
”Musik mellem linjerne” kan ses som et supplement 
til bibliotekets litteratur-caféer, siger Lars:
– Vi har en formodning, om at vi i kraft af litteratur- 
og musikformidlingen i radioen når ud til målgrup-
per, vi normalt ikke har så godt fat i, og som måske 
ikke møder op til de fysiske litteraturcaféer, vi 
afholder på Hjørring Bibliotekerne.

Løbende samarbejde
”Musik mellem linjerne” annonceres løbende på 
Hjørring Bibliotekernes Facebook-side og på hjem-
mesiden hjbib.dk – programmet sendes som regel 
onsdage kl. 19. Radiostationen Skaga FM kan fanges 
på FM-båndet (i Vendsyssel-området), på skagafm.
dk eller på App'en MereRadio. 

Biblioteket og Skaga FM samarbejder løbende om at 
fortælle de aktuelle historier om kultur og bøger – 
også på radioens nyhedsflade.
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"...Numrene kan  
også være direkte  
inspireret af konkrete 
værker indenfor  
litteraturens  
verden." 
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Går dit barn i baglås – over, at skoleopgaverne 
er for svære, eller  at 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
Torsdag den 2. december kl. 19.00
Billetpris: 150 kr. 
 
Billetter koster 150 kr. og skal købes på hjbib.dk
I samarbejde med FOF. 

EFTERÅR / VINTER DECEMBER 2021

Børn kan have stor glæde 
af, at voksne omkring 
dem forstår sig på 
hjernens spilleregler. 

Styrk dit barns ro,  
læring og livsmod
Med sociolog Anette Prehn
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Julefortællinger i 
Pejsestuen
Hygge og historier for  
de små

Lad julestemningen brede sig med hyggelige historier 
og julestemning på biblioteket, hvor vi har pyntet flot op.

Vi læser gode julehistorier for børn og deres voksne. 
Det er gratis at lytte med, og nissehuer er velkommen!

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 1.+ 8. + 15. + 22. december
Kl. 09.30 for de 1-3-årige
Kl. 10.00 for de 3-6-årige
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Institutioner/større grupper kan tilmelde sig pr mail til 
gitte.larsen@hjoerring.dk

Årets børnebøger
Tips til fagfolk med 
Steffen Larsen

Beskæftiger du dig professionelt med børnelitteratur 
som lærer, underviser eller pædagog? Eller er du 
blot nysgerrig på emnet? Kom og få en lynhurtig 
gennemgang af spændende bøger for børn og unge – 
og måske en advarsel om, hvilke du godt kan springe 
let henover.

Mangeårig anmelder ved Politiken, Steffen Larsen, 
giver et overblik over årets børnelitteratur. Han kommer 
omkring billedbøger, tegneserier, ungdomsbøger, bøger 
til tweens og fagbøger og skitserer samtidig, hvad der 
rør sig indenfor børne- og ungdomslitteraturen.
Der bliver serveret kaffe/te, chokolade og frugt.

 
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 15. december kl. 14.30-16.30
Billetpris: 150 kr. 

Billetter koster 150 kr. og skal købes på hjbib.dk 
Institutioner kan tilmelde sig med EAN-nr. til gitte.
larsen@hjoerring.dk. 
Så sørger vi for, at der bliver sendt en elektronisk 
faktura efter arrangementet.

Morgensang
Nu’ det jul igen!

Vi har pyntet biblioteket smukt op til jul, og nu fylder vi 
huset med julesang.

Julemand Ernest Pedersen og nissekone Lone Due Bak 
vælger sange og sørger for, at vi kommer i julehumør!

 
Hjørring Bibliotek
Fredag den 3. december kl. 09.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Læseoplevelser 
med Bo og Frederik

Læseoplevelser er for dig, der gerne vil dykke ned i en 
aktuel bog sammen med andre og gå i dybden med 
den. 

Bo Gerner Nielsen og Frederik Christian Nielsen fra 
Hjørring Bibliotekerne deler en læseoplevelse og 
inviterer dig med ind i snakken. Det er en fordel at have 
læst eller lyttet til bogen på forhånd, men du er også 
velkommen til at bruge Læseoplevelser som inspiration 
til nye bøger.

For at sikre, at bogen er topaktuel og relevant, lægger 
vi os først fast på dagens bogvalg, når vi nærmer os 
arrangementet. Vi melder dagens titel ud på hjbib.dk 
og de sociale medier en måneds tid før.

 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 6. december kl. 16.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

EFTERÅR / VINTER DECEMBER 2021 EFTERÅR / VINTER DECEMBER 2021
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Læseoplevelser med 
Bo og Frederik

Læseoplevelser er for dig, der gerne vil dykke ned i en 
aktuel bog sammen med andre og gå i dybden med 
den. 

Bo Gerner Nielsen og Frederik Christian Nielsen fra 
Hjørring Bibliotekerne deler en læseoplevelse og 
inviterer dig med ind i snakken. Det er en fordel at have 
læst eller lyttet til bogen på forhånd, men du er også 
velkommen til at bruge Læseoplevelser som inspiration 
til nye bøger.

For at sikre, at bogen er topaktuel og relevant, lægger 
vi os først fast på dagens bogvalg, når vi nærmer os 
arrangementet. Vi melder dagens titel ud på hjbib.dk 
og de sociale medier en måneds tid før.

 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 10. januar kl. 16.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet  
på forhånd på hjbib.dk

Bogcafé: 
Jeg har lige læst...

Få inspiration til din læsning ved at høre personalets 
anbefalinger af de bøger, som de lige har læst. Hvad 
kunne de lide, hvorfor valgte de lige dén bog, og kunne 
det være din næste bogoplevelse? 

På Hjørring Bibliotek står Janni Sørensen, Kirsten 
Gundersen og Bo Gerner Nielsen klar med deres 
varmeste bogtips og en kop kaffe.

 
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 18. januar kl. 16.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk Bogcafé: 

Om demens

Nogen sagde engang, at når du elsker nogen med 
demens, går du gennem tre stadier af sorg: Én gang, 
når de får diagnosen, når man lever med dem gennem 
sygdommen og nok en gang, når de går bort. 

Der er skrevet mange bøger om emnet “demens” – 
både skøn- og faglitteratur. Det er både rørende og 
lærerigt, sjovt og sørgeligt, og det vil bibliotekets 
Pernille Jespersen og Lone Due Bak fortælle om i 
denne bogcafé. 

Caféen henvender sig til pårørende og andre, der 
interesserer sig for området.

 
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 19. januar kl. 16.00-17.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet  
på forhånd på hjbib.dk

Morgensang: 
Vintersange

Skuespiller og politiker Jørgen Bing vælger dagens 
sange og fortæller om Vendsyssel Teaters kommende 
forestilling “Onkel Vanja” - et klassisk stykke af den 
russiske dramatiker Anton Tjekhov, vakt til live i ny 
opsætning på Vendsyssel Teater. 

 
Hjørring Bibliotek
Fredag den 7. januar kl. 09.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
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Motionér din hjerne – 
med Charlotte Toftgaard 
Søderberg 

“Med motion kan vi lave en mental pensionsopsparing 
og dø ung i en sen alder.” Det siger Charlotte Toftgaard 
Søderberg, forfatter til bogen “Motionér din hjerne – din 
mentale pensionsopsparing” og cand.scient. i idræt og 
psykologi.

Charlotte Toftgaard Søderberg fortæller i sit foredrag 
om sammenhængen mellem motion og mentalt 
velvære – og om, hvordan fysisk aktivitet kan give 
livslang beskyttelse mod demens og depression. Hun 
giver os indblik i, hvordan vores hjerne er formbar og 
hvordan vi, når vi motionerer, skaber flere hjerneceller 
og bedre forbindelser mellem dem.  

 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 25. januar kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.

Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk

EFTERÅR / VINTER JANUAR 2022 EFTERÅR / VINTER JANUAR 2022

Kend dit bibliotek

På vores biblioteker kan du mere end at låne bøger, 
og selv hvis bogudlån er dit primære ærinde, så er der 
faktisk også mange forskellige måder, hvorpå du kan 
søge og låne litteratur.  

Er du nysgerrig på dine muligheder, så kom og vær 
med i en biblioteksorientering for voksne, hvor du 
bl.a. får en introduktion til bibliotekets hjemmeside, 
biblioteksappen, e-Reolen, Filmstriben m.m. Du vil også 
få vist, hvordan man smart kan søge efter materialer, og 
hvor man kan finde inspiration til læsning.

Kurset er det samme som d. 25. januar. Det er dog kun 
nødvendig at deltage i det ene.

Varighed ca. 1 time. Medbring evt. smartphone eller 
tablet.

Hirtshals Bibliotek
Torsdag den 20. januar kl. 10.00-11.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet  
på forhånd på hjbib.dk

Kend dit bibliotek

På vores biblioteker kan du mere end at låne bøger, 
og selv hvis bogudlån er dit primære ærinde, så er der 
faktisk også mange forskellige måder, hvorpå du kan 
søge og låne litteratur. 

Er du nysgerrig på dine muligheder, så kom og vær 
med i en biblioteksorientering for voksne, hvor du bl.a. 
får en introduktion til bl.a. bibliotekets hjemmeside, 
biblioteksappen, e-Reolen, Filmstriben m.m. Du vil også 
få vist, hvordan man smart kan søge efter materialer, og 
hvor man kan finde inspiration til læsning.
Kurset er en gentagelse af kurset d. 20. januar. Det er 
dog kun nødvendig at deltage i det ene.

Varighed ca. 1 time. Medbring evt. smartphone eller 
tablet.

Hirtshals Bibliotek
Tirsdag den 25. januar kl. 17.00-18.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet  
på forhånd på hjbib.dk

Foto: Niels Christian Hansen
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Morgensang:
Kærlighed

Dagens tema er eviggyldigt og findes i et væld af bøger 
og sangtekster. Vi synger sange – nye og klassiske – 
med temaet “kærlighed”. Sangvælgere er personale på 
biblioteket.  

 
Hjørring Bibliotek
Fredag den 4. februar kl. 09.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk  

Læseoplevelser 
med Bo og Frederik

Læseoplevelser er for dig, der gerne vil dykke ned i en 
aktuel bog sammen med andre og gå i dybden med 
den. 

Bo Gerner Nielsen og Frederik Christian Nielsen fra 
Hjørring Bibliotekerne deler en læseoplevelse og 
inviterer dig med ind i snakken. Det er en fordel at have 
læst eller lyttet til bogen på forhånd, men du er også 
velkommen til at bruge Læseoplevelser som inspiration 
til nye bøger.

For at sikre, at bogen er topaktuel og relevant, lægger 
vi os først fast på dagens bogvalg, når vi nærmer os 
arrangementet. Vi melder dagens titel ud på hjbib.dk 
og de sociale medier en måneds tid før. 

 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 7. februar kl. 16.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk  
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Mød kommunens 
demenskonsulenter

Velkommen til et arrangement om demens, målrettet de 
pårørende. Hør Hjørring Kommunes demenskonsulenter 
fortælle om demens — blandt andet:

· Hvad er det?
·  Hvordan opnår man det bedste samvær med en, som 

har demens? 
·  Hvor kan jeg få information og rådgivning?

Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål på dagen.

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 2. februar kl. 16.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille 
billet på forhånd på hjbib.dk
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Som kun 48-årig fik Julie Rubows mand, Bjørn, konstateret 
demenssygdommen Alzheimers. Blot fem år senere døde han 
efter nogle år, hvor han forsvandt mere og mere ind i sig selv 
og mistede evnen til at kommunikere med sin omverden.  Julie 
Rubow var ved hans side gennem hele forløbet og har skrevet 
den hjerteskærende, barske og kærlige bog “Jeg ser dig stadig” 
om langsomt at miste sin mand til en sygdom, der rammer 
flere og flere.

Hør Julie Rubow fortælle om bogen, sygdommen og de 
spørgsmål, det rejser om mulighederne for behandling og pleje. 
Julie og Bjørns historie fortælles også i DR-dokumentaren “En 
stille forsvinden”.

Jeg ser dig stadig
Om demenssygdom  
i familien med 
Julie Rubow

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 8. februar kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.
Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk 
I samarbejde med FOF

Foto: Polina Svensson / Fotoplanet
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LEGO værksted
Find din egen indre LEGO 
Master frem

Alle hjerneceller kommer i brug, når du udfolder din 
kreativitet og bygger efter din egen fantasi. Hanne 
fra Hannes klodseri kommer forbi Hjørring Bibliotek 
og stiller rigtig mange LEGO klodser, inspiration, 
udfordringer og sjove opgaver til rådighed.  

Da byggeriet foregår i “sutsko-zone” på gulvet, er det 
en god idé at medbringe sutsko eller sokker og evt. en 
snack, så bygmesteren ikke går kold midt i byggeriet.  
For børn i alderen 6 år og op. 

Kom og vær med! 

 
Hjørring Bibliotek
Mandag den 21. februar kl. 10.00-13.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet  
på forhånd på hjbib.dk

Fjolletrolde-koncert
Med musiker Michael Back

“En fjolletrold er en, som er ligeglad med, hvad andre 
tænker - og som godt kan lide at fjolle og danse!” 
Det siger Michael Back, som inviterer til Fjolletrolde-
koncert med sin guitar og en masse sjove sange. 
Vi skal bl.a. høre om sure trolde, glade trolde, 
trommetrolde, fjolletrolde og dansetrolde. Tiden flyver 
afsted, når Michael Back underholder, og børnene er 
med til at synge, danse, lege og fjolle.

For børn i alderen 3-6 år - varighed ca. 45 minutter.

 
Vrå Bibliotek
Onsdag den 23. februar kl. 10.30

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Pandekagedag 

Pandekager er der masser af i børnebøgerne – tænk 
bare på Rasmus Klump og Pippi!  Så vi tager forskud på 
den internationale Pandekagedag og fejrer den med 
sange og gode historier om pandekager. Og selvfølgelig 
slutter vi af med en god stak pandekager med syltetøj!
For børn i alderen 3-6 år.

 
Sindal Bibliotek
Mandag den 28. februar kl. 10.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Bogcafé: 
Jeg har lige læst...

Få inspiration til din læsning ved at høre personalets 
anbefalinger af de bøger, som de lige har læst. Hvad 
kunne de lide, hvorfor valgte de lige dén bog, og kunne 
det være din næste bogoplevelse? 

På Hjørring Bibliotek står Lars Simonsen, Bo Gerner 
Nielsen og Tina Kragelund klar med deres varmeste 
bogtips og en kop kaffe.

 
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 1. marts kl. 16.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk

Klæd ud og lyt!
Kom udklædt som din 
yndlingsfigur

Vær med til en anderledes, sjov dag på biblioteket og 
mød op udklædt som f.eks. en fræk Vitello, verdens 
stærkeste Pippi Langstrømpe eller måske endda 
en Mumitrold. Så holder vi en festlig formiddag med 
oplæsning fra nogle af de bedste  børnebøger.

Vi glæder os til at se, ”hvem” der mon dukker op. Måske 
vi møder en ”Sallys far”, ”Mor Muh” eller kunne vi være 
så heldige at opleve en ”Harry Potter”?  
Vi starter kl. 11  i salen og hygger os med højtlæsning.

Måske er oplæseren også klædt ud.

Der er flotte præmier til de bedst udklædte – både 
børn OG voksne! 

PS: Hvis du ikke kan lide at klæde dig ud, må du godt 
komme alligevel.

 
Hjørring Bibliotek
Lørdag den 12. februar kl. 11.00
 
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på 
forhånd på hjbib.dk
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UDSTILLINGER



Vores grønne klode er under pres, og vi er som aldrig før optaget af klima, biodiversitet 
og vores børns fremtid. Med FN ś Verdensmål har vi for første gang nogensinde fået et 
fælles globalt sprog og en retning for verdens udvikling frem mod 2030.

På Hjørring Bibliotekerne har vi indgået partnerskaber med en række organisationer, 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder om en fælles udstilling. Sammen ønsker vi 
at vise, hvordan verdensmålene kan blive til konkrete hverdagsmål. Udstillingerne vil 
være over hele biblioteket og dette arrangementsprogram afspejler vores arbejde med 
verdensmålene. 

Arrangementer med relation til FN’s Verdensmål
· Foredrag om psykisk sundhed 5/10 — se side 23
· Naturforedrag med Vicky Knudsen 18/10 — se side 33 
· Workshop, hvor vi bygger en bæredygtig by 20-21/10 – se side 34 

De 17 verdensmål er en ambition og en plan for hele verdens udvikling frem til 2030. 
På verdensmål.org kan du følge med i, hvordan Danmark og danskere arbejder 
med målene. Du finder også materialer og ideer til, hvordan du selv kan bruge 
Verdensmålene i din hverdag, både som privatperson og i arbejdslivet i din virksomhed, 
organisation eller kommune. 
Hjørring Bibliotekerne har indgået partnerskaber med Røde Kors, EUC Nord, UCN, 
Hjørring Vandselskab, Borgersundhed, Aurion, Kornets hus, Teknik og Miljø i Hjørring 
Kommune, State of Green, Nordsøen Oceanarium og Nordjyllands Politi.

Fra verdensmål 
til hverdagsmål – 
Biblioteket og partnere 
sætter fokus på FN’s 
Verdensmål
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UDSTILLING VERDENSMÅL Hjørring Bibliotek og lokalbibliotekerne
Udstilling på Hjørring Bibliotek 
4. august til 30. september og 

efterfølgende på lokalbibliotekerne.
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En stemmeseddel er en vigtig del af demokratiet. Den bruges til alt lige fra at vælge formand i 
den lokale sportsforening til at sammensætte folketinget. Stemmesedlen kan være et simpelt 
stykke papir eller et dyrebart dokument. 

På denne debatudstilling er der fokus på udformningen – designet – af stemmesedler til det 
danske folketing samt til parlamenter i udlandet. 
Bag udstillingen står den tværpolitiske organisation Folkevirke, der arbejder for at fremme en 
aktiv dialog og demokratisk samtale. Med udstillingen ønsker Folkevirke at lægge op til debat 
om, hvilken demokratisk og politisk betydning udformningen af en stemmeseddel har, og 
hvilke politiske og designmæssige overvejelser, der ligger bag.

Deltag i Afstemnings-BINGO og vælg den mest demokratiske stemmeseddel
Fordyb dig i stemmesedlerne på udstillingen og vælg den stemmeseddel, som du synes er 
mest ”demokratisk”. Læg din stemmeseddel i stemmeboksen, og når udstillingen er slut, 
tælles stemmesedlerne op, og resultatet offentliggøres.

Debatarrangement 9/11
Udstillingen bliver fulgt op af et debatoplæg, hvor udstillingens bagmænd fortæller om 
projektet med stemmesedler og inddrager publikum i ”Afstemnings-bingo”. 
Debatoplægget finder sted på Hjørring Bibliotek tirsdag den 9. november kl. 19.00 — læs mere 
på side 46 her i programmet.

Andre arrangementer med relation til kommunalvalget: 
· Dig og mig og magthaverne med Klaus Bundgård Povlsen 4/11 - se side 40
· Morgensang: Demokratiets stemmer 5/11 - se side 43
· Brunch & byråd 6/11 - se side 45

Stemmesedler — 
magtmiddel eller 
dokument?

Er danske valg 
demokratiske?
Debatudstilling om valg

UDSTILLING DEBATUDSTILLING OM VALG

Hjørring Bibliotek
Udstilling 1.-19. november

Børnene går også til valg
Ikke kun de voksne kan stemme! 
Alle børn inviteres til Børnevalg 
på Hjørring Bibliotek, hvor de kan 
stemme på kendte børnebogsfigurer, 
og hvor litteraturen på den måde 
stikker hovedet frem, midt i en 
valgtid. Kandidaterne til Børnevalget 
2021 afsløres, når Kommunalvalget 
går i gang, og en stemmeseddel 
med kandidaterne kan findes på 
biblioteket.
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Hjernen 
bag det 
hele
Det hele sker i vores fantastiske hjerne: Styringen af 
tanker og følelser, krop og sanser. Mennesket har den 
næststørste hjerne af landlevende dyr, og det gør os i 
stand til de utroligste ting. Det gør os til gengæld også 
sårbare, når hjernen ikke fungerer eller bliver syg.
Vi sætter fokus på hjernen med en udstilling, der 
kommer vidt omkring hjernens funktion og betydning.   
Vi giver dig sjov viden og overraskende resultater – og 
så præsenterer vi noget af al den litteratur, der handler 
om hjernen. 

I løbet af efteråret byder biblioteket på tankevækkende 
foredrag og oplæg om hjernen.

Arrangementer med relation til hjernen
·  De pårørende — Når ens barn rammes af psykisk 

sygdom 20/9 - se side 14
·  Børn med angst 28/10 - se side 36
· Karen Fastrup fortæller 2/11 - se side 39
·  Nøglen til din hjerne 22/11 - se side 50
·  Bogcafé om hjernen 25/11 - se side 50
·  Styrk dit barns ro, læring og livsmod 2/12 - se side 54
·  Bogcafé om demens 19/1 - se side 61
·  Motionér din hjerne 25/1 - se side 62
·  Mød kommunens demenskonsulenter 2/2 - se side 64
·  Jeg ser dig stadig med Julie Rubow 8/2 - se side 66

På børnebiblioteket i Hjørring sætter vi fokus på den 
fantastiske hjerne i uge 7-8.

Vi viser filmen ”Mig og min hjerne” — en dokumentarfilm krydret 
med animerede sekvenser, hvor den distræte Store Hjerne og den 
nysgerrige Lille Hjerne, indtalt af henholdsvis Rasmus Bjerg og 
hans datter Ella, ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv stiller 
spørgsmål og forklarer, hvad der gør os til dem, vi er. 
I filmen får vi bl.a. forklaringer på fænomener som angst, hvorfor 
vi ser ud som vi gør, hvad vores sanser bruges til – og hvordan 
hjernen hænger sammen med sociale konventioner, tryghed og 
udvikling. 

I børneafdelingen kan du også udforske hjernen ved at:
· finde fakta om hjernen
·  se eksempler på synsbedrag, hvor synet snyder hjernen  

– eller hjernen snyder synet
·  lege med hjerneudfordrende legetøj som f.eks. Rubiks terninger 

(Professorterning), speed stacks og hjernevridere
·  spille forskellige spil, hvor børn og voksne sammen kan udfordre 

hjernen
· være kreativ og lave din egen hjernehat.
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Hjernen 
set med 
børnebriller

Hjørring Bibliotek
Udstilling på 
børnebiblioteket  
i uge 7-8

Hjørring Bibliotek
Udstilling 
1. januar-28. februar

UDSTILLING TEMA OM HJERNEN
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FIND DIT LOKALE BIBLIOTEK

Hjørring Bibliotek
Østergade 30, 9800 Hjørring

Åbningstider med personale:
Mandag-fredag kl. 10.00-18.00 
Lørdag kl. 10.00-15.00

Selvbetjente åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-18.00
Lørdag kl. 09-00-15.00

Hjørring Bibliotek ligger midt i byen 
– på førstesalen i shoppingcenteret 
Metropol. Biblioteket er indrettet med 
masser af farver og plads til både leg 
og fordybelse. Børneområdet byder på 
rutsjereol, læsekroge, scene og andre 
sjove installationer, der både inviterer 
til læsning og leg. I voksenområdet 
kan du synke ned i behagelige Ches-
terfield-stole eller finde arbejdsro på 
studiepladserne.

Hirtshals Bibliotek
Jørgen Fibigersgade 26, 9850 Hirtshals

Åbningstider med personale:
Mandag kl. 10.00-16.00
Tirsdag kl. 13.00-17.00
Torsdag kl. 13.00-17.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Selvbetjente åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-21.00
Lørdag-søndag kl. 09.00-18.00

Hirtshals Bibliotek finder du i byens gamle 
rådhus, sammen med bl.a. Borgerservice og 
lokalradioen. Bibliotekets indretning har havet 
og havnen som tema, med drivtømmerlook 
samt blå og gyldne farver.

I bibliotekets børneafdeling kan børnene bl.a. 
hygge sig i rutsjebanen, der er udformet som 
Hirtshals Fyr.
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Sindal Bibliotek
Torvegade 15, 9870 Sindal

Åbningstider:
Mandag kl. 13.00-17.30
Tirsdag kl. 10.00-15.30
Torsdag kl. 13.00-17.30
Fredag kl. 10.00-15.30

Selvbetjente åbningstider:
Mandag-søndag kl. 07.00-21.00

Sindal Bibliotek ligger centralt i byen, tæt 
på skolen. Inspireret af naturen uden for er 
farven på biblioteket grøn, med sjove detaljer 
strøet omkring i biblioteket, bl.a. en “skovsø” 
og en hængekøje i børneafdelingen.  

Gulvbelægningen er gul, fordi Sindal betyder 
”byen i soldalen”. Udover biblioteket har bl.a. 
Borgerservice til huse i bygningen.

Vrå Bibliotek
Stadionvej 17, 9760 Vrå - indtil årsskiftet 2021/22: derefter:

Idræts Allé 1, 9760 Vrå

Åbningstider med personale:
Mandag kl. 13.00-17.30
Onsdag kl. 13.00-17.30
Fredag kl. 10.00-15.00

Hold dig orienteret om åbningstiderne i det nye bibliotek på 
vores hjemmeside.

Vrå Bibliotek har til huse i Idrætscenter Vendsyssel, indtil det 
nye Vrå Skole og Børnehus står klar ved årsskiftet 2021/22. 
Læs om det nye bibliotek på næste side.  
I ventetiden kan du gå på opdagelse i en lille spændende  
materialesamling og søge hjælp ved bibliotekaren i åbnings-
tiden. 

Reserverede materialer står lige uden for biblioteket og kan 
hentes i hele Idrætscenterets åbningstid. I Idrætscenterets 
foyer står desuden bibliotekets ikoniske transformatortårn 
placeret, og her kan du bytte en bog og læse de nyeste  
tidsskrifter.

Løkken Bibliotek
Harald Fischers Vej 30B, 9480 Løkken

Åbningstider med personale:
Mandag kl. 13.00-17.30
Onsdag kl. 13.00-17.30
Fredag kl. 10.00-15.00

Selvbetjente åbningstider:
Mandag-søndag kl. 07.00-21.00

Løkken Bibliotek er en del af byens 
skole og kulturhus. Det er et kombineret  
folke- og skolebibliotek og har derfor et 
ret stort område indrettet til børn.  
Her er sjovt at boltre sig i en kreativ 
indretning, der minder én om den gamle 
badebys historie – blandt andet kan 
børnene lege gemmeleg i fine, hvide 
badehuse. Samtidig er der gode kroge, 
som alle kan bruge til højtlæsning og 
hygge. I samme hus finder du Kulturhus 
Løkken, Løkken Lokalhistoriske Arkiv 
og Hjørring Musiske Skole.
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Vi glæder os vildt! Ved årsskiftet 2021/22 åbner det nye bibliotek i Vrå, som en del af 
Vrå Skole og Børnehus. Biblioteket bliver et fælles folke- og skolebibliotek i byens nye 
samlingssted, hvor grænsen mellem læring, idræt, bevægelse og fritid er flydende. Husets 
integration af mange forskellige funktioner – fra vuggestue til ungdomsklub og musikskole - 
placerer Vrå Bibliotek helt centralt i byens kultur- og foreningsliv.

Plads til helt nye fællesskaber
Lars Simonsen er bibliotekar i Vrå og en af dem, der glæder sig ekstra meget, til – sammen med sine kolleger 
– at slå dørene op til det nye bibliotek. Han siger:
- Det kommer til at danne helt nye fællesskaber, at vi som bibliotek flytter ind sammen med både skolen og alle de 
andre tilbud til børn og unge. Det er noget af det, jeg som bibliotekar ser rigtig meget frem til. Der er ingen tvivl om, 
at det bliver et særdeles levende hus med gode forudsætninger for læring, viden, dannelse, kulturelle aktiviteter og 
læselyst for alle aldersgrupper.   

Flere behov på én gang
Lars har været inddraget i indretningen af biblioteket – en indretning, der er lagt i hænderne på designer Rosan 
Bosch, som også har hjulpet med den kreative udformning af bibliotekerne i Hjørring og Løkken. Kunsten har bl.a. 
været af skabe nogle rammer, der kan tilgodese flere behov på én gang, siger Lars:
- Der vil jo blive et flow af skolebørn her på biblioteket. Det har vi selvfølgelig prøvet at tænke ind i indretningen, så 
der også er plads til, at f.eks. læsekredse og avislæsere kan trække sig ind i et tilstødende lokale, hvis de vil have 
lidt ro. Men ellers synes jeg, det bliver en gylden mulighed for, at aldersgrupperne på tværs kan mødes og inspirere 
hinanden.

Bæredygtigt byggeri
Vrå Skole og Børnehus er tegnet af AART Architects og inspireret af naturen, hvor skoven er et særligt tema, både 
inde og ude. Byggeriet er certificeret bæredygtigt, og store dele er opført i træ. I Hjerterummet, der forbinder  
bibliotek, undervisningslokaler, faglokaler og idrætsfaciliteter, opføres et gigantisk, bygningsintegreret kunstværk 
som et træ. 

Nyt kulturelt samlingssted 
- biblioteket bliver en del af  
Vrå Skole og Børnehus  

" Det kommer til at danne helt 
nye fællesskaber, at vi som  
bibliotek flytter ind sammen  
med både skolen og alle de  
andre tilbud til børn og unge."

Her kommer 
biblioteket!

Foto: Torben Stampe Henningen, Hjørring Kommune
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Se vores åbningstider på www.hjbib.dk

FIND 
BIBLIOTEKET 
IGEN


