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Kan mode være bæredygtig?
Foredrag ved Anne Glad
Leif Davidsen
Mød forfatteren
Det store kemishow
For videnskabsgale børn
Barselscafé
Med motorik & bevægelse
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VELKOMMEN PÅ
DIT BIBLIOTEK!
Efteråret sætter ind, og biblioteket byder på nyt, spændende program med foredrag,
debatter, workshops og events. Vi er samlingspunkt for kultur, debat og viden – og
så er vi DIT bibliotek!
Hos os finder du viden og vejledning, men du finder også fællesskaber og demokratiske
samtaler – både om bøger, livet og samfundet. Hjørring Bibliotekerne omfatter fem
biblioteker, der har hver deres kendetegn og lokale tilhørsforhold. Vores arrangementer ligger med en spredning på bibliotekerne, så du også kan møde barselscafé,
fælleslæsning, workshops for børn m.m. på dit lokale bibliotek.
Bæredygtighed i praksis og nær natur
Vi tilrettelægger vores arrangementer ud fra, hvad der er aktuelt og relevant lige nu.
Dette sæsonprogram rummer derfor foredrag og workshops om f.eks. bæredygtighed.
Livsstilsekspert Anne Glad kommer forbi og prøver at give os svar på spørgsmålet ”kan
mode overhovedet være bæredygtigt?” Vi inviterer til krea-workshop for sy-begyndere, som vil lære at forandre aflagt sengetøj til smarte outfits. Og til fastelavn kan
børnene komme og bytte udklædningstøj med hinanden eller pifte sidste års modeller
op. Arrangementer, der gør tidens store klimaudfordringer og FN’s 17 Verdensmål
konkrete – en opgave, som alle landets biblioteker er i gang med at løfte i disse år.
Svære emner og gode råd
Hjørring Bibliotekerne er en del af den internationale ordblinde-uge i oktober, hvor
Sara Blædel besøger os og fortæller om livet som succesforfatter – og ordblind. På
biblioteket kan du også møde AOF’s/HF&VUC Nord Hjørrings ordblindekonsulenter
eller deltage i en workshop med guidet fælleslæsning for ordblinde.
Demens er et andet af tidens svære emner, hvor vi i samarbejde med Hjørring Kommunes
demenskonsulenter tilbyder både uforpligtende snak og undervisning for pårørende.
Debat om budget og spændende forfatternavne
Vi inviterer dig også til politikerdebatten Brunch & byråd, hvor du kommer i samtalehøjde med Hjørrings byrådspolitikere om de aktuelle budgetforhandlinger. Og så er
der selvfølgelig spændende forfatternavne som Leif Davidsen, Mads Nygaard, Mette
Bording Nybo m.fl. på scenen.
Kort sagt: Kig i programmet, bliv inspireret til at bruge DIT bibliotek og få øjnene op
for alt det, som biblioteket også er…
Benthe Hansen
Bibliotekschef
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EFTERÅR / VINTER 2022-23
PÅ HJØRRING BIBLIOTEKERNE

September
Naturfortællinger................................................ 9 ●●●
Barselscafé med motorik & bevægelse............ 10 ●●
Litteratur- og naturtræning................................ 11
Morgensang........................................................ 12
Jubilæum og udstillingsåbning.......................... 13 ●
Naturfortællinger................................................ 14 ●
Barselscafé med motorik & bevægelse............ 15 ●●
Leif Davidsen....................................................... 16
Judith Rothenborg.............................................. 18

Oktober
Brunch og byråd................................................. 20
Sara Blædel........................................................ 22
Mød ordblindekonsulenterne
i Metropolen........................................................ 24
Demensundervisning for pårørende.................. 25
Fælleslæsning for dig med
læseudfordringer............................................... 26
Anne Glad........................................................... 28
Mød ordblindekonsulenterne
i Metropolen........................................................ 30
Bliv screenet for ordblindhed............................. 31
Mads Nygaard..................................................... 32 ●
Morgensang........................................................ 33
Fra seng til tøj.................................................... 34 ●
Rasmus Julius.................................................... 35
Uforpligtende snak om demens........................ 36
Musikalsk legestue............................................ 37 ●
Strik og lyt.......................................................... 38

Januar
Torben Vigh......................................................... 39
Fortællekursus...................................................39
Det store kemishow fra AAU.............................. 40
Halloween-koncert............................................ 41
Kæpheste-race.................................................. 42 ●
Barselscafé med motorik & bevægelse........... 43 ●●
Mette Bording Nybo........................................... 44 ●

November
Spil Dansk Dag.................................................... 45
Morgensang........................................................46
Kender du Pippi Langstrømpe?..........................46
Strik & lyt............................................................ 47
Pippi Langstrømpe i cirkus............................... 48
Jeg har lige læst................................................ 49
Vild med manga?............................................... 50
Bogcafé: Tove Ditlevsen.................................... 50

●

Morgensang........................................................ 57
Guidet fælleslæsning......................................... 58
Kirstens bedste læsetips................................... 59 ●
Hvordan opbygger man et forråd?..................... 60
Fra seng til tøj..................................................... 61 ●
Byt fastelavnstøjet til nyt.................................. 62

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

Februar

● Sindal

Morgensang........................................................ 63
Badass broderi med Broderisten....................... 64
Jes Dige, skyggebørn......................................... 66
Årets faglitteratur............................................... 67
Strik & lyt............................................................ 68
Workshop: Pimp fastelavnstøjet....................... 68
Musikalsk legestue............................................. 69 ●
Kulturfrikadellen................................................ 70
Små projekter i perler......................................... 71 ●
Kroko-dino-koncert........................................... 71

● Hirtshals
● Løkken
● Vrå

December
Morgensang........................................................ 51
FIFA-turnering.................................................... 52
Juleoplæsninger for de små.............................. 53
Juleoplæsning i Pejsestuen.............................. 54
Morgensang....................................................... 55

●●●●
●●●●
●

Billetbestilling til udvalgte arrangementer
Til nogle af vores arrangementer er der krav om billetbestilling, også selv om de er gratis. Til andre arrangementer kan du bare møde op. Se, hvad der gælder, ved det enkelte arrangement.
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ARRANGEMENTER
I 2022
Naturfortællinger
Katrine fra ”Foreningen Jordforbindelsen” og Lone fra biblioteket tager dig med på en spændende gåtur, hvor natur
og litteratur går hånd i hånd og gør noget godt for både krop
og sjæl. Vi mødes på biblioteket til en kort planlægning
og går derfra ud i naturen og oplever, hvordan natur og
litteratur både healer og lærer os en masse.
Tag tøj og sko på efter vejr og vind – der findes ikke dårligt
vejr, kun forkert påklædning! Vi slutter af med en kop kaffe/
te og en snak om dagens oplevelse.

Vrå Bibliotek
Tirsdag den 16. august kl. 10.00
Løkken Bibliotek
Tirsdag den 23. august kl. 10.00
Sindal Bibliotek
Tirsdag den 30. august kl. 10.00
De tre arrangementer hænger ikke sammen, så du kan
deltage hvor og hvornår du har lyst.
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.
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Litteratur- og
naturtræning

Barselscafé med motorik
& bevægelse
Er du på barsel – og trænger du til at komme ud og få rørt
dig sammen med din baby? Kom til sansemotorisk time
på dit bibliotek!
Fysioterapeut Marie V. Pedersen fra FysioVendia viser
sanglege og aktiviteter, du kan lave med dit barn. Aktiviteter, der er gode for barnets udvikling, taler til både høre-,
føle- og lyttesansen og får rørt kroppen.
Der bliver også tid til at stille spørgsmål til Marie og til at
hygge sig med de andre forældre og børn .

SEPTEMBER 2022

Sindal Bibliotek
Mandag den 29. august kl. 10.00
Vrå Bibliotek
Tirsdag den 30. august kl. 10.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk
Billet gælder for ét barn og én forælder.

Kom med ud i naturen og oplev, hvordan litteratur kan
gøres levende gennem leg, bevægelse og højtlæsning!
Litteratur- og naturtræning er et forløb, hvor du melder
dig til alle fem gange. Hver torsdag i september mødes vi
på biblioteket i Hjørring og går i Svanelunden, der ligger
tæt ved biblioteket. Her starter vi med opvarmning og
bevæger os derefter rundt i parken. Vi laver øvelser, der får
kroppen i gang, og holder gode pauser, hvor vi inspireres
af litteraturen.
Læseguiden tager hver uge en ny tekst med, som hun læser
højt fra, og undervejs reflekterer vi i fællesskab over det
læste. På den måde får vi gennem litteraturen og naturen
både udfordret hjernen og styrket kroppen.
Det kræver ingen forberedelse at deltage. Kun godt humør
og praktisk påklædning.

Torsdag den 1. september
Torsdag den 8. september
Torsdag den 15. september
Torsdag den 22. september
Torsdag den 29. september
Alle gange kl. 10-12.30
Mødested:
Hjørring Bibliotek
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk
Billetten gælder til alle fem gange.
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Jubilæum og
udstillingsåbning:
Hirtshals Bibliotek 50 år
50 år med bøger, begivenheder og de bedste lånere! Hirtshals Bibliotek fejrer jubilæum på adressen
Jørgen Fibigersgade. Vi markerer jubilæet med en
udstilling, der zoomer ind på livsstil og litteratur
gennem årene. Byrådsmedlem Laila Zielke åbner
udstillingen, og vi byder på kagemand & kaffe
samt børneaktiviteter.
Kom og vær med til at fejre bibliotekets betydning
i byen – dengang og i dag!

Hirtshals Bibliotek
Torsdag den 15. september kl. 14.30
Det er gratis at deltage og kræver ikke
tilmelding.

Biblioteker er mange steder et vigtigt omdrejningspunkt
i lokalsamfundet – institutioner, der har eksisteret i årtier og derfor også dokumenterer lokale fortællinger og
fænomener.

Morgensang:
Leif Davidsen
Start dagen godt med sang og boganbefalinger! Vi synger
sange fra Højskolesangbogen og giver bogtips – denne
gang til Leif Davidsens spændende og omfattende forfatterskab.
Senere på måneden besøger Leif Davidsen Hjørring Bibliotek for at fortælle om sin seneste roman, ”Lenins bodyguard”.
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Biblioteket er også…
50 år med Hirtshals
Bibliotek

Hjørring Bibliotek
Fredag den 2. september kl. 9-10.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Hirtshals Bibliotek fejrer i 2022 50-års jubilæum på adressen Jørgen Fibigersgade. Vi fortæller de 50 års historie
i en udstilling, der viser: Hvad lånte vi, hvad hørte vi, og
hvad læste vi gennem de fem årtier? Og hvordan så lånerne ud i fløjlsbukser og islændersweater, da Hirtshals
Bibliotek åbnede i 1972? Vi markerer også jubilæet med
et foredrag den 6. oktober med den lokalt forankrede og
internationalt kendte forfatter Mads Nygaard.
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Naturfortællinger
Katrine fra ”Foreningen Jordforbindelsen” og Lone fra
Hjørring Bibliotekerne tager dig med på en spændende
gåtur, hvor natur og litteratur går hånd i hånd og gør noget
godt for både krop og sjæl.
Vi mødes på biblioteket til en kort planlægning og går
derfra ud i naturen og oplever, hvordan natur og litteratur
både healer og lærer os en masse.
Tag tøj og sko på efter vejr og vind – der findes ikke dårligt
vejr, kun forkert påklædning! Vi slutter af med en kop kaffe/
te og en snak om dagens oplevelse.
Hirtshals Bibliotek
Tirsdag den 20. september kl. 10.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Barselscafé med motorik
& bevægelse
Er du på barsel – og trænger du til at komme ud og få rørt
dig sammen med din baby? Kom til sansemotorisk time
på dit bibliotek!

Sindal Bibliotek
Mandag den 26. september
kl. 10.00

Fysioterapeut Marie V. Pedersen fra FysioVendia viser
sanglege og aktiviteter, du kan lave med dit barn. Aktiviteter, der er gode for barnets udvikling, taler til både høre-,
føle- og lyttesansen og får rørt kroppen.

Vrå Bibliotek
Tirsdag den 27. september
kl. 10.00

Der bliver også tid til at stille spørgsmål til Marie og til at
hygge sig med de andre forældre og børn.
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Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk
Billet gælder for ét barn og én forælder.
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Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 27. september kl. 19.00
Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk
I samarbejde med FOF Hjørring

Leif Davidsen:
Fra Lenin til Putin
Leif Davidsen er kendt og elsket af mange læsere for
sine underholdende og begavede spændingsromaner.
Romanerne udspiller sig tit i det tidligere Sovjetunionen
og trækker på Davidsens mangeårige erfaring fra tiden
som DR-journalist i Moskva.
Leif Davidsens nyeste thriller, ”Lenins bodyguard”,
foregår i den højspændte politiske periode op til 1917,
hvor Sovjetstaten blev skabt. Romanen sætter fokus
på arven fra fortiden, og i sit foredrag trækker Davidsen
en linje fra despoten Lenin i Sovjetstatens begyndelse
til despoten Vladimir Putin i nutidens Rusland.
Mød den garvede forfatter til et spændende foredrag
om et højaktuelt emne!
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Judith Rothenborg:
Mormor på mandejagt
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 28. september kl. 19.00
Billetter koster 150 kr. og skal købes på hjbib.dk
I samarbejde med FOF Hjørring

Glæd dig til at komme helt tæt på tv-darlingen fra DR-programmet ”Mormor på mandejagt”! Judith Rothenborg har
noget på hjerte i sit foredrag: Vigtige og markante holdninger til det at blive ældre i Danmark. Det er livsbekræftende,
hudløst ærligt og ikke mindst underholdende.
Judiths fortællinger er dog ikke bare lyserøde, men afspejler
hendes liv på godt og ondt. Optur, skuffelse og smerte. Men
Judith giver sit publikum et løft og en tro på, at der fortsat
er meget at leve for og jagte i livet – bl.a. kærligheden,
hvis den er savnet.
Bliver vi for gamle til at udforske livet og kræve alt af det?
For gamle til at finde den store kærlighed, flirte og have
sex? Nej, aldrig i livet – ifølge Judith Rothenborg. Lykken
venter lige om hjørnet!
Judith Rothenborg har samlet sine erfaringer og farverige
fortællinger i bogen ”Lykken venter lige om hjørnet: Judiths
egen historie”, der udkom i 2020.

Biblioteket er også…
Bogsalg i METROPOL
Indimellem har vi brug for at rydde op i vores lagre af bøger
– udgåede titler, slidte udgaver eller bare overskydende
eksemplarer. Derfor inviterer vi dig til bogsalg i METROPOL
Shoppingcenter i Hjørring.
Kom forbi og gør et bogkup sidste uge af september 2022
– vi annoncerer præcist tid og sted på vores hjemmeside
og sociale medier!
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BRUNCH OG BYRÅD:
DEBAT OM BUDGET
Hjørring Bibliotek
Lørdag den 1. oktober kl. 11.00
Billetter koster 60 kr. inkl. brunch med kaffe/the – købes
senest 28/9 på hjbib.dk
Der gives ikke rabat til Biblioteksklubbens medlemmer
til dette arrangement.

Mød din lokalpolitiker på biblioteket og hør hans/hendes
overvejelser om de aktuelle budgetforhandlinger!
Hvad skal vi have mere af – og hvor skal der spares?
Hvordan prioriterer politikerne i fremtiden, og er du enig?
Arrangementet foregår efter speed-dating-princippet, hvor
politikerne cirkulerer mellem bordene, og du får mulighed
for at tale med dem på skift.
Mød bl.a. Mette Jensen (C) Mai-Britt Beith (A), Søren Smalbro
(V), Erik Høgh-Sørensen (UFP), Louise Bilde Hvelplund (Ø)
og Gry Bruun Nielsen (B).

Mai-Britt Beith (A)

Louise Bilde Hvelplund (Ø)

Erik Høgh-Sørensen (UFP)

Gry Bruun Nielsen (B)

Mette Jensen (C)

Søren Smalbro (V)

Journalist Pia Beltoft Nielsen fra TV2 Nord styrer debatten.
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Fokus på ordblindhed:
Sara Blædel
– Succesforfatter
og ordblind

Sara Blædel er en populær krimiforfatter med 20 bøger
bag sig – bl.a. serien om kriminalassistent Louise Rick og
journalist Camilla Lind, som kommer foruroligende tæt på
gerningsmændene i de kriminalsager, de konfronteres med.

Hjørring Bibliotek
Mandag den 3. oktober kl. 19.00

Men Sara Blædel er også ordblind, og derfor virkede det
måske ikke oplagt, at hun skulle ende som en af landets
bedst sælgende forfattere. Ordblindheden har imidlertid
været et vilkår for Sara Blædel gennem hele hendes liv, og
med tiden har hun lært at klare sig og leve godt med den.

I samarbejde med AOF Vendsyssel, AOF Hjørring og HF &
VUC NORD Vendsyssel

Billetter koster 50 kr. og købes på hjbib.dk

Sara Blædel er ordblind, og derfor
virkede det måske ikke oplagt, at hun
skulle ende som en af landets bedst
sælgende forfattere.

Derfor var Sara Blædel også et oplagt valg som vært på
DR’s programserie ”Vi er ordbildne”. Serien fulgte fire
voksne ordblinde, som gennem seks afsnit tog imod en
række udfordringer, der gav dem redskaber til at klare sig
bedre i en hverdag som ordblind. Undervejs støttede Sara
Blædel de fire deltagere og delte ud af sine egne erfaringer
med ordblindhed.

foto: Les Kaner

Til foredraget fortæller Sara Blædel om ordblindhed, overlevelsesstrategier og sit spændende forfatterskab. Foredraget er et led i den årlige, internationale Ordblindeuge, der
sætter fokus på et skjult handicap, som op mod 400.000
danskere skønnes at leve med.
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Fokus på demens:
Demensundervisning for
pårørende

Er du pårørende til et menne ske, som er ramt af demens?
Mød Hjørring Kommunes demenskonsulenter til undervisning om en række relevante emner:

4/10
Hvad er demens? Former, behandling og udredning
25/10
Kommunikation og samvær – når kommunikationen bliver
svær
15/11
Juridiske aspekter af demens, f.eks. fremtidsfuldmagt,
værgemål og kørekort
I samarbejde med Hjørring Kommunes demenskonsulenter,
som du også kan møde til en uforpligtende snak på biblioteket på andre tidspunkter – se side 36 her i programmet.

Fokus på ordblindhed:
Mød ordblinde-konsulenterne
i Metropolen
I anledning af ordblindeugen kan du møde konsulenter fra
AOF Hjørring i Metropol ShoppingCenter i Hjørring.
De uddeler materiale og er klar til en snak om, hvordan du
får et godt liv med ordblindhed.

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 4. oktober
Tirsdag den 25. oktober
Tirsdag den 15. november
kl. 16-17.15
Hjørring Bibliotek
(I Metropol)
Mandag den 3. oktober
kl. 12-14.00
Onsdag den 5. oktober
kl. 12-14.00

Billetter koster 25 kr. inkl. kaffe/the og købes på hjbib.dk

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.
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Fokus på ordblindhed:
Fælleslæsning for dig med
læseudfordringer
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 5. oktober kl. 16-17.00
I samarbejde med AOF Vendsyssel, AOF Hjørring og
HF&VUC NORD Hjørring
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Har dansk altid været dit hadefag i skolen, fordi du bøvlede
med læsningen? Så har du chancen for at få det vendt til en
god oplevelse! Vores guider i fælleslæsning vil læse nogle
historier op, og vi snakker om teksten ud fra de tanker og
følelser, der opstår undervejs.
Det er helt uforpligtende at være med. Du bestemmer selv,
om du vil sige noget eller bare lytte.

Biblioteket er også…
Læsekredse og romanklub
Har du lyst til at mødes og diskutere dine læseoplevelser
med andre? Biblioteket bakker op om læsekredse på flere
måder!

aktuelle romaner, der er indstillet til årets romanpris. Tidligere har vi holdt DR Romanklubber i Løkken og Hjørring,
men det er muligt på alle biblioteker.

Du kan starte din egen op, hvis du allerede har en
gruppe, du gerne vil mødes med, eller du kan forhøre dig på biblioteket, om der er plads i en af de eksisterende læsekredse. Læsekredse kan hente færdigpakkede bogkasser med seks ugers lånetid. Send
også gerne en mail til Maria Christine Billingsøe på
mcb@hjoerring.dk og hør mere.

Interesseret? Så send en mail senest 1. oktober 2022 til
Frederik på frederik.christian.nielsen@hjoerring.dk

Du kan også tilmelde dig DR Romanklubben, som foregår
på biblioteket og organiseres af os. Her læser vi seks
26
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Fokus på bæredygtighed:
Anne Glad: Kan mode
være bæredygtig?
Du kender helt sikkert Anne Glad fra tv-programmet ”Kender du
typen?”, hvor hun som livsstilsekspert gættede sig frem til en
række kendte danskere ud fra deres bolig og klædeskab. Anne
Glad har også fingeren på pulsen, når det gælder bæredygtighed
og mode.
Mode er nemlig en af verdens mest miljøbelastende industrier,
kun overgået af oliebranchen. Og så er det en af de industrier, der
har de dårligste arbejdsvilkår i fattige lande på samvittigheden.
Vi ved det godt – og alligevel køber vi mere og mere tøj og bruger
det mindre. Den nemme løsning er selvfølgelig at stoppe med at
købe tøj. Men hvad nu, hvis man elsker tøj? Kan man overhovedet
være en bæredygtig modeelsker?
Foredraget handler om bæredygtigt forbrug i det hele taget, om de
danske forbrugeres holdning til emnet og til mode i særdeleshed.

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 5. oktober kl. 19.00
Billetter koster 100 kr. og købes på hjbib.dk
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Fokus på ordblindhed:
Bliv screenet for
ordblindhed!
Har du en fornemmelse af, at du – eller dit barn, mand
eller mor – er ramt af ordblindhed? Det gælder for 400.000
danskere og er heldigvis til at leve med. Men det hjælper
at få det konstateret.
På Hjørring Bibliotek kan du blive screenet for ordblindhed
af konsulenter fra HF&VUC Nord, Hjørring. Det kræver ikke
tilmelding – bare mød op og få en snak! Medbring dit NemID.
Hjørring Bibliotek
Torsdag 6. oktober kl. 15-18.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Fokus på ordblindhed:
Mød ordblindekonsulenterne
i Metropolen

Hjørring Bibliotek
(I Metropol Storcenter)
Torsdag den 6. oktober
kl. 13-15.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

I anledning af ordblindeugen kan du møde konsulenter fra
HF&VUC Nord Hjørring i Metropol ShoppingCenter i Hjørring.
De uddeler materiale og er klar til en snak om, hvordan du
får et godt liv med ordblindhed.

30

31

EFTERÅR / VINTER

EFTERÅR / VINTER

OKTOBER 2022

OKTOBER 2022

Foredrag med Mads Nygaard:
Hirtshals og hele verden
Hirtshals Bibliotek fejrer i år 50-års fødselsdag på sin nuværende
adresse. I den anledning har vi inviteret en af byens stolte sønner,
forfatter Mads Nygaard, på besøg.
Mads Nygaard er født i Hirtshals og formet af byen. Alle karakterer i hans bøger – ofte lidt skæve, kuldslåede eller originale –
stammer ifølge Mads fra Hirtshals og omegn. Også personerne
i den selvbiografiske ”Kravl”, der efter mange års tilløb udkom i
USA i januar 2022 med titlen ”When Me and God Were Little” og
er blevet en kæmpe læser- og anmeldersucces.
Hvordan går det til, at Hirtshals-originaler kan vække genkendelse
helt ovre på den anden side af Atlanterhavet? Hvad betyder det at

Biblioteket er også…
Digitale nyheder
stamme fra et sted, der engang bar sloganet ”Byen
med vind i sejlene”? Og hvorfor holder Mads så meget
af Hirtshals Bibliotek, at det ligefrem optræder i hans
roman ”Frø” fra 2015?

Husk, at vi også har masser af godt læsestof på de digitale
hylder!
PressReader giver dig adgang til aviser og magasiner
fra mere end 100 lande på 60 forskellige sprog. Aviserne vises i deres oprindelige udseende (som PDFfiler). De er tilgængelige før den trykte kopi i udgivelseslandet, og arkivet går 90 dage tilbage. En god måde at få indblik
i nyhedsformidlingen rundt om på kloden. Du får adgang
til PressReader, når du befinder dig på biblioteket, og kan
downloade artikler til læsningen uden for bibliotekets wi-fi.

Vi glæder os til en hyggelig aften i Mads Nygaards
ordrige, begavede og underholdende selskab!
Hirtshals Bibliotek
Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Som noget nyt tilbyder biblioteket dig også online adgang
til en lang række af de danske ugeblade og magasiner. De
kan læses på eReolen Global, hvor du får direkte låneradgang til Femina, Mad & Bolig, Isabellas m.fl. med dit lånernummer/CPR-nummer og din pin-kode. Eller du kan finde
dem i app’en Libby. Inspiration til hus, have, madlavning
og fritidsliv via dit bibliotekslogin.

Morgensang:
Efterår
Kom i godt humør sammen med de andre morgensangere – denne gang med temaet efterår!
Vi synger årstidsaktuelle sange fra Højskolesangbogen og giver tips til hyggelig læsning, nu hvor
efterårsmørket sænker sig.
Hjørring Bibliotek
Fredag d. 7. oktober kl. 9-10.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke
tilmelding.

Foto: Tao Lytzen
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Fokus på bæredygtighed:
Workshop og byttebiks med
Karoline Dahrling Hughes:
Fra seng til tøj
Er du sy-begynder, og skal det være nemt og bæredygtigt?
Deltag i Karolines work-shop og lær, hvordan du – med udgangspunkt i aflagt sengetøj – kan skabe en ny, personlig
garderobe syet uden mønster og af genbrugstekstiler.
Hjørring Bibliotek
Mandag d. 10. oktober kl. 19.00

Karoline Dahrling Hughes udgav i 2021 bogen ”Fra seng til
tøj”. Hun fortæller om bogen og viser nogle af de idéer og
teknikker, hun bruger. Karoline inviterer også til bytte-biks:
Tag dit aflagte sengetøj eller andre genbrugstekstiler med
– så kan du måske bytte med andre og få nye materialer
med dig hjem!
Program for workshoppen:
10.30-11.30
Oplæg ved Karoline
11.30-12.00
Byttebiksen åbner
12.00-15.00
Sy-demo og
inspirationsworkshop
Medbring egen symaskine, hvis du selv vil være kreativ
til workshoppen.
Vrå Bibliotek
Lørdag den 8. oktober kl. 10-15.00
Billetter koster 25 kr. og købes på hjbib.dk

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

Tegneserieforfatter
Rasmus Julius:
Min personlige historie –
kreativitet som en vej ud
af sorgen
I 2020 – midt under corona – deltog tegneserieforfatter
Rasmus Julius i Hjørring Bibliotekernes årlige tegneserie-maraton. Dén oplevelse hjalp ham med at tage hul på
bearbejdelsen af en stor sorg: tabet af hans lille søn og de
følelser, som tabet har bragt med sig.
Rasmus fortæller om, hvordan arbejdet med tegneserien
”Buster” blev starten på en sorgproces, der hjalp ham
videre. Han beskriver, hvilke tabuer man møder, når man
har mistet, og hvordan man kommer over på den anden
side. Rasmus Julius er autodidakt tegner og tegneserietegner, har udgivet flere tegneserier og arbejder både som
underviser og udstiller.
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Fokus på demens:
Uforpligtende snak om
demens
Svækket hukommelse, sproglige forandringer, nedsat orienteringsevne, ændret personlighed? Det kan alt sammen
være tegn på demens. Du kan få en uforpligtende snak
med Hjørring Kommunes demenskonsulenter.

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 11. oktober
Tirsdag den 1. november
Tirsdag den 22. november
i tidsrummet kl. 11-12.00

Du behøver ikke bestille tid – bare mød op i udlånet på
Hjørring Bibliotek i det angivne tidsrum. Demenskonsulenterne tilbyder også undervisning på biblioteket i konkrete
emner relateret til demens. Se side 25 her i programmet.

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

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!

36

Løkken Bibliotek
Mandag den 10. oktober
Mandag den 17. oktober kl. 9.15
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd, både til børn og voksne.
Bestil på hjbib.dk — max. seks billetter pr. bestilling.

37

EFTERÅR / VINTER

OKTOBER 2022

EFTERÅR / VINTER

OKTOBER 2022

Biblioteket er også…
En platform for
udstillinger

Fortæl en
god historie!
Fortællekursus
på biblioteket

Biblioteket har mange daglige gæster og er derfor
et godt sted at dele sin kunst eller sine interesser
med andre. Vi udstiller løbende fotos, billedkunst,
børnekunst eller noget helt fjerde – især på biblioteket i Hjørring har vi god plads til forskellige
udstillings-typer.
I september måned viser vi f.eks. på Hjørring
Bibliotek en lille udstilling fra Vendsyssel Knivmagerlaug af 1999. Udstillingen forklarer arbejdsforløbet fra klods og klinge til færdig kniv og giver
et spændende indblik i dette klassiske håndværk,
der kan bruges i både husholdning og friluftsliv.
Medlemmer af Knivmagerlauget vil holde åbent
værksted et par gange i udstillingsperioden.

Strik & lyt
Lad strikkepindene gløde, mens du får en god historie!
Vi læser højt eller fortæller, mens du strikker, hækler,
broderer, eller hvad du nu har lyst til. Og er du ikke til
håndarbejde, er du velkommen alligevel.
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Kontakt biblioteket, hvis du selv har et forslag
til en udstilling.

Få tips og tricks til at fortælle en god historie – på jobbet, til
eksamen, i festtalen, eller hvis du er underviser.
Læselyst og lyttelyst hænger sammen på alle områder. Derfor
får du masser af oplevelser, når du læser.
På biblioteket lever vi af de gode historier, og vi har kolleger,
som er uddannet i at fortælle og gerne vil dele deres viden
med andre.

Foto: Jonas Pryner

Foredrag med Torben Vigh:
Mine 30 år som livvagt
Livvagt Torben Vigh fortæller åbent og ærligt om at passe
på de kongelige, politikere og andre VIP’s igennem 30 år
– naturligvis med respekt for VIP’ernes privatliv. Han har
passet på dronning Margrethe, Kronprinsparret, Muhammed-kritikere, politikere fra ind- og udland og mange flere.

Vi tilbyder 4 kursusgange, hvor vi i fællesskab træner evnen
til at fortælle og gribe andre med din historie. På kurset får du
lejlighed til at øve dig i at give dine oplevelser videre gennem
fortælleteknik, og hvem elsker ikke at lytte til en god historie?
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 12. og 26. oktober, samt 23. og den 30.
november kl. 16-18
Kurset er med bindende tilmelding
til de 4 kursusgange
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk

I 2022 udgav Torben Vigh bogen ”Mine 30 år som livvagt”.
Med udgangspunkt i bogen giver han et helt unikt indblik
i, hvordan man tidligere lavede personbeskyttelse, og
hvordan man gør i dag. Han fortæller om sine mange rejser
rundt i hele verden, og hvordan man hele tiden skal være
klar til det værst tænkelige scenarie – uanset hvor man er.
Hjørring Bibliotek
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00
Billetter koster 75 kr. og købes på hjbib.dk
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Skrallebang:
Halloween-koncert
En sjov og uhyggelig koncert, der kredser om trolde, hekse,
spøgelser, heksebryg med afhuggede fødder og slatne
biller. Kom og hør om trolde, som kan trylle dig om til hvad
som helst, og gæt noget uhyggeligt, der bor i en spand…

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 19. oktober kl. 10.30
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk, både til børn og voksne.

Tag dit mest uhyggelige udklædningstøj på, en voksen i
hånden (hvis de tør), og kom til uhyggelig koncert!
For de 2-6-årige og deres voksne.

Det store
kemishow fra AAU
Ild, farver, brag og hverdagskemi, tilsat sjove og lærerige
historier! Det kendetegner AAU’s Kemishow, som besøger
Hjørring Bibliotek i anledning af efterårsferien.
AAU’s Kemishow udgøres af unge studerende, som selv er
vilde med naturvidenskab og brænder for at smitte børn
og unge med deres begejstring. Kemishow udfører sjove
eksperimenter og viser os, at videnskab er meget mere
end tykke lærebøger.
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Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 18. oktober kl. 13
Billetter koster 25 kr. og købes på hjbib.dk
Du skal bruge billet til både børn og voksne.
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Kæpheste-race på
biblioteket!
Vi inviterer til kæpheste-race på Hirtshals Bibliotek!
Du må gerne medbringe din egen hest, eller du kan låne
en dygtig og rar hest på biblioteket. Du kan deltage, uanset hvor meget erfaring du har som kæphesterytter. Der
bliver først en lille træningssession med deltagerne, inden
konkurrencen begynder!
For børn i alderen 5-12 år

OKTOBER 2022

Barselscafé med motorik
& bevægelse
Hirtshals Bibliotek
Torsdag den 20. oktober kl. 10.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk

Er du på barsel – og trænger du til at komme ud og få rørt
dig sammen med din baby? Kom til sansemotorisk time
på dit bibliotek!
Fysioterapeut Marie V. Pedersen fra FysioVendia viser
sanglege og aktiviteter, du kan lave med dit barn. Aktiviteter, der er gode for barnets udvikling, taler til både høre-,
føle- og lyttesansen og får rørt kroppen.
Der bliver også tid til at stille spørgsmål til Marie og til at
hygge sig med de andre forældre og børn.

Sindal Bibliotek
Mandag den 24. oktober kl. 10 .00
Vrå Bibliotek
Tirsdag den 25. oktober kl. 10.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk
Billet gælder for ét barn og én forælder.
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Foredrag med Mette
Bording Nybo:
Frygt ikke, elsk kun
Mette Bording Nybo mistede i 2019 sin mand til kræft, da han
kun var 45 år. I månederne op til og i ugerne efter hans død
skrev Mette bogen ”Lev stærkt – dø smukt”. Her beskriver hun
den sidste tid med et menneske, der ved, at han snart skal dø
og prøver at ”tage sorgen på forskud” og få taget godt afsked
med familien og livet.
Mette fortæller om komme igennem sorgen sammen med
sine børn – og om at genfinde troen på kærligheden, som hun
beskriver i sin nyeste bog ”Frygt ikke, elsk kun”. Mette Bording
Nybo har netop solgt filmrettighederne til sin første bog.

Sindal Bibliotek
Mandag den 31. oktober kl. 19.00
Billetter koster 50 kr. og købes på hjbib.dk

Foto: Spil Dansk pressefoto

Spil Dansk Dag
Det er den årlige Spil Dansk Uge, og det fejrer vi med
maratonsang. Forskellige sangvælgere vælger sange,
og vi synger fra kl. 10 til kl. 18.
Kom og vær med!

Hjørring Bibliotek
Torsdag den 3. november kl. 10-18.00
Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig
– bare mød op, når det passer for 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

Foto: Sisse Langfeldt
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Kender du Pippi
Langstrømpe?
Har du aldrig hørt om Pippi Langstrømpe? Eller trænger du
bare til at få genopfrisket historien om, da Pippi var i cirkus,
så du er klar til vores arrangement ”Pippi Langstrømpe i
cirkus” den 12. november?
Kom og vær med, når vi læser historier om Pippi og snakker
om, hvorfor hun er så fantastisk en pige!
For børn på 3-6 år.
Hjørring Bibliotek
Fredag den 4. november kl. 16.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på hjbib.dk

Morgensang:
Tove Ditlevsen
Mød op til hyggelig morgensang – denne gang med Tove Ditlevsens fine sangtekster og bøger som omdrejningspunkt!
Vi varmer op til filmpremieren på ”Toves værelse” senere
i november – et filmdrama med Paprika Steen i rollen som
den folkekære danske forfatter, der skrev store romaner
som ”Barndommens gade” og ”Gift”, men selv levede et
hårdt liv.
Hjørring Bibliotek
Fredag den 4. november kl. 9-10.00

Strik & lyt
Lad strikkepindene gløde, mens du får en god historie!
Vi læser højt eller fortæller, mens du strikker, hækler,
broderer, eller hvad du nu har lyst til. Og er du ikke til
håndarbejde, er du velkommen alligevel.

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 8. november kl. 16.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding
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Biblioteket anbefaler:
Jeg har lige læst…
På Løkken Bibliotek står Randy Chemnitz Dideriksen,
Lone Due Bak og Tina Kragelund klar med deres varmeste
bogtips og en kop kaffe.
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?

BIBLOLEG:
Pippi Langstrømpe i cirkus
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, og 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. Instruktøren Balder Brøndsted er idrætsuddannet med
speciale i bevægelsespædagogik i børnehaven.
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Hjørring Bibliotek
Lørdag den 12. november
kl. 10.00 + kl. 11.15
Kl.10-11 for de 1,5-3-årige med voksne

Løkken Bibliotek
Onsdag den 16. november kl. 16.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Kl.11.15-12.15 for de 4-7-årige med voksne
Billetter koster 25 kr. og købes på hjbib.dk
Du skal bruge billet til både børn og voksne.
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Vild med manga?
Foredrag/samtale

Biblioteket er også…
Café Lige efter Bogen

Sort-hvide tegninger med masser af fartstriber, lydeffekter og figurer med store Bambi-øjne…
Er du også vild med den japanske tegneserie-stil
”manga”, eller vil du vide mere om den? Så kom på
biblioteket, hvor vi nørder i den fascinerende tegneserie-type, der er fuld af action og skal læses bagfra.

Man kan ikke klare sig med åndelig føde alene. Derfor er
det heldigt, at du også kan få lækker mad i Café Lige efter
Bogen på biblioteket i Hjørring. Der er altid dagens varme
ret, salater og smørrebrød – samt sunde og lækre snacks
til store og små. Du kan også leje salen på Hjørring Bibliotek
og bestille forplejning fra caféen.

Hjørring Bibliotek
Mandag den 21. november kl. 19

Du er i øvrigt altid velkommen til at tage madpakken eller
termokanden med på dit bibliotek – bare det hele indtages
i respektfuld afstand af bøger og IT-udstyr.

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Bogcafé:
Tove Ditlevsen –
højaktuel i ny film
Tove Ditlevsen er en klassiker i dansk, moderne litteratur –
både med sine digte, romaner og noveller. Hendes roman
”Barndommens gade” blev i 1986 omsat til film, og nu har
hendes liv og bøger igen givet inspiration til det store lærred. Paprika Steen og Lars Brygmann spiller hovedrollerne
i filmen "Toves værelse”, der har premiere i november.
Vi varmer op til filmpremieren, når Maria Marzban og Lene
Høg fortæller om Tove Ditlevsens forfatterskab.
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 23. november kl. 16.00

Morgensang:
Jul
Julen står for døren, og vi synger nogle af de mange, skønne
julesange i Højskolesangbogen. Og så får du selvfølgelig
tips til hyggelig læsning eller gode boggaver i december!
Hjørring Bibliotek
Fredag den 2. december kl. 9-10.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.
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Lokale juleoplæsninger
for de små
Besøg det lokale bibliotek, hvor vi læser julehistorier for
børn i alderen 3-6 år og deres voksne.

Hirtshals Bibliotek
Mandag den 5. december kl. 10.00

Vi har fundet de bedste og hyggeligste historier om nisser, hemmeligheder og julerier og glæder os til at sprede
julestemning i børnehøjde.

Vrå Bibliotek
Tirsdag den 6. december kl. 10.00

Noget for jeres børnehave, legegruppe eller bare dig og
dit barn/barnebarn?

Løkken Bibliotek
Onsdag den 7. december kl. 10.00
Sindal Bibliotek
Mandag den 12. december kl. 10.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
hjbib.dk

FIFA-turnering
på biblioteket for de
8-12-årige
Er du FIFA’s svar på Christian Eriksen og Pernille Harder?
Er du den nye Guardiola eller Jürgen Klopp i din måde at
spille på? Eller vil du hellere bare spille defensivt og losse
bolden op?
Uanset hvad: Kom og vis dine evner i Hjørring Bibliotekernes
turnering med det populære konsol-spil. Kæmp mod de
andre og vis dine skills!
Der er præmier til vinderen hvert sted og til den store finale
i Hjørring d. 17. december, hvor vi kårer ”Le Champion” af
FIFA.
Husk at tage tilskuere med til at heppe på dig. Turneringen
spilles som cup-turnering, så du kan risikere kun at spille
én kamp.
Vores bibliotekar har udvalgt hold på forhånd til turneringen. Arrangementet er for børn i alderen 8-12 år.
Der er plads til 8 deltagere pr. bibliotek, og man kan kun
tilmelde sig til 1 sted. Du tilmelder dig på det bibliotek, hvor
du gerne vil deltage, senest den 28. november.
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Hjørring Bibliotek
Lørdag den 3. december kl. 10.00
Løkken Bibliotek
Mandag den 5. december kl. 15.00
Vrå Bibliotek
Torsdag den 8. december kl. 15.00
Sindal Bibliotek
Mandag den 12. december kl. 15.00
Hirtshals Bibliotek
Tirsdag den 13. december kl.15.00
Hjørring Bibliotek, finale
Lørdag den 17. december kl.10.00
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding på dit
lokale bibliotek
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Morgensang:
Sangvælger Liselotte
Wiemer
Start dagen med hyggelig morgensang på Hirtshals Bibliotek! Dagens sangvælger er Liselotte Wiemer, som er
sognepræst i Horne og Asdal kirker.
Liselotte har før sin ansættelse i Vendsyssel arbejdet
som natkirkekoordinator i Vor Frue Kirke i København. Et
arbejde, der i høj grad inspirerede hende til nye former for
fællesskab og gudstjeneste. Hun har også en kærlighed
til litteraturen – digte, romaner og sange – og er anmelder
på Kristeligt Dagblad.
Vi glæder os til at synge de sange, Liselotte vælger fra
Højskolesangbogen, og få hendes bogtips!

Hirtshals Bibliotek
Fredag den 9. december kl. 9-10
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Juleoplæsning i Pejsestuen:
Hygge og historier for de små
Lad julestemningen brede sig med hyggelige historier på
biblioteket, hvor vi har pyntet flot op!
Vi læser gode julehistorier for børn og deres voksne, inddelt i aldersgrupper. Det er gratis at deltage, og nissehuer
er velkomne!
Institutioner/større grupper kan tilmelde sig hos gitte.
larsen@hjoerring.dk
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Hjørring Bibliotek
Onsdag den 7. december
Onsdag den 14. december
Onsdag den 21. december
Kl. 9.30 for de 1-3-årige
Kl. 10 for de 3-6-årige
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
hjbib.dk
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ARRANGEMENTER
I 2023

JANUAR 2023

Morgensang:
Vinter
Sangen har vinger, og de bærer os gennem den mørke
januar måned.
Kom og syng smukke vintersange fra Højskolesangbogen
sammen med os – og få gode læsetips til vintertimer i
læselampens skær!
Hjørring Bibliotek
Fredag den 6. januar kl. 9-10.00
Det er gratis at deltage, og kræver ikke tilmelding.
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Biblioteket er også…
Biblioteksklubben med
rabatter og VIP-fordele

Guidet fælleslæsning –
læsning sammen med
andre
Har du lyst til at læse sammen med andre og opleve, hvad
litteraturen kan, når den bliver læst højt? Så kom til guidet
fælleslæsning, hvor vi læser sammen og reflekterer over
det læste. En litteraturformidler læser højt, og undervejs
holder vi pauser med tid til samtale, hvor alle tanker, erfaringer og følelser er velkomne.

Bliv medlem af Biblioteksklubben! Det er gratis og koster
kun din mailadresse. Til gengæld får du:

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 17. januar kl. 10-11.30
Tirsdag den 31. januar kl. 10-11.30
Tirsdag den 14. februar kl. 10-11.30

•
•
•
•

Rabat på billetter
Rabat på køb i Café Lige efter Bogen på Hjørring Bibliotek
Invitationer til VIP-arrangementer
Mulighed for at købe billet til arrangementer før alle
andre
• Nyhedsmail to gange om måneden med nyt om arrangementer, gode bogtips og aktuelle historier

Det er gratis at deltage, og kræver ikke tilmelding.

Du kan deltage i guidet fælleslæsning, uanset om du er
meget belæst eller ny i litteraturens verden. Det kræver
ingen forberedelse at deltage. Der er ingen rigtige eller
forkerte svar.

Du tilmelder dig Biblioteksklubben på hjbib.dk

Biblioteket anbefaler:
Kirstens bedste læsetips
Sindals lokale bibliotekar Kirsten Gundersen fortæller
om de bedste bøger, hun har læst i 2022, og giver dig sine
anbefalinger til gode læseoplevelser.
Der er både lagt op til god inspiration og en hyggelig aften!
Sindal Bibliotek
Mandag den 23. januar kl. 19.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.
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Fokus på bæredygtighed:
Workshop og byttebiks med
Karoline Dahrling Hughes:
Fra seng til tøj
Er du sy-begynder, og skal det være nemt og bæredygtigt?
Deltag i Karolines work-shop og lær, hvordan du – med udgangspunkt i aflagt sengetøj – kan skabe en ny, personlig
garderobe syet uden mønster og af genbrugstekstiler.
Karoline Dahrling Hughes udgav i 2021 bogen ”Fra seng til
tøj”. Hun fortæller om bogen og viser nogle af de idéer og
teknikker, hun bruger. Karoline inviterer også til bytte-biks:
Tag dit aflagte sengetøj eller andre genbrugstekstiler med
– så kan du måske bytte med andre og få nye materialer
med dig hjem!
Program for workshoppen:
10.30-11.30
Oplæg ved Karoline
11.30-12.00
Byttebiksen åbner
12.00-15.00
Sy-demo og
inspirationsworkshop

Foredrag med Hyllehuset:
Hvordan opbygger man
et forråd?
Verden er foranderlig, og det er godt at være forberedt
på fremtiden. Det er udgangspunktet for Hyllehuset, der
fremstiller alternative helseprodukter og er inspireret af
de amerikanske "homesteaders", for hvem det er naturligt
at have et forråd, der sikrer familien i minimum et halvt
år med fødevarer og andre vigtige ting for overlevelse i
en krisesituation.

Medbring egen symaskine, hvis du selv vil være kreativ til
workshoppen.
Hirtshals Bibliotek
Lørdag den 28. januar kl. 10-15.00
Hjørring Bibliotek
Torsdag den 26. januar kl. 19.00

Billetter koster 25 kr. og købes på hjbib.dk

Billetter koster 50 kr. og købes på hjbib.dk

Hyllehuset fortæller i deres foredrag om at opbygge et
forråd og om hele tankegangen bag.
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Fokus på bæredygtighed:
Byt fastelavnstøjet
til nyt!

FEBRUAR 2023

Morgensang:
Kærlighed

Er dit barn vokset ud af prinsessedragten eller bare træt af
at være Superman? Vi har oprettet en byttecentral til jer!

Hjørring Bibliotek
Mandag den 30. januar
til lørdag den 11. februar

I uge 5 og 6 får I en byttebon, når I afleverer en fastelavnsdragt – og indtil lørdag den 11. februar kan I tage en anden
dragt med hjem.

Tidsbestilling er ikke nødvendig
– bare mød op!

Start dagen godt med morgensang & bogtips på biblioteket – denne gang med kærlighed som tema for sange og
bøger! Dagens sangvælger er Karoline Dahrling Hughes,
kreativt multitalent, som også holder syworkshops på
biblioteket 8/10 og 28/1.
Hjørring Bibliotek
Fredag den 3. februar kl. 9-10.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.
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Workshop med Broderisten:

Badass broderi!
Tarteletter, bandeord eller en hel bodega! Broderisten –
med det borgerlige navn Trine Runge Jessen – trækker
fulde huse
landet over med sin sjove og skæve tilgang til korsstingsbroderi. Og nu kommer hun forbi Hjørring!
Denne workshop er for dig, som vil lære det gode, gamle
håndarbejde korsstingsbroderi og vil have et smil på læben.
Alle kan være med i workshoppen, uanset niveau, og der
er garanti for en underholdende formiddag. Du vælger selv
et badass-broderikit med alt, hvad der er nødvendigt for at
komme i gang med at brodere – kit er inkluderet i billetten.
Trine Runge Jessen udgav i 2021 ”Broderistens badass
broderier”, der bl.a. blev lanceret med følgende ord: ”den
broderibog, du bare skal eje, hvis du godt gider at stikke
med nåle og have en hyggelig hobby, men ikke orker at
brodere yndige blomster, degenererede kattekillinger,
trælse nevøer eller egern med seler og hat.”
Hjørring Bibliotek
Lørdag den 4. februar kl. 10.30
Billetter koster 100 kr. inkl. broderikit og købes på
hjbib.dk
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Foredrag med Jes Dige,
Skyggebørn:
Hvem siger, barndommen
er sorgløs?
Hvert fjerde barn har inden sin 25-års fødselsdag oplevet
sorg. Sorg er blevet en ufrivillig del af deres hverdag på
grund af død eller alvorlig sygdom i familie eller omgangskreds. Sorg er belagt med utallige tabuer og misforståede
hensyn, der gør det ensomt og svært at være et sorgramt
barn eller ungt menneske.
Oplev Jes Dige fortælle om sin inspirerende og særlige
tilgang til børns sorg! Gennem 30 år har Jes Dige haft kontakt til mere end 3000 børn og unge i sorg. Først i Kræftens
Bekæmpelse og siden 2017 i Skyggebørn, som Jes er stifter
af. Han blev landskendt i DR-dokumentaren "Børnene fra
sorggruppen".

Biblioteket anbefaler:
Årets faglitteratur
Hvad rører sig inden for faglitteraturen? Hvilke nye, spændende eller sjove titler skal du holde øje med?
Mød vores tre erfarne bibliotekarer Kirsten Gundersen,
Bo Gerner Nielsen og Martin Jørgensen, som giver deres
bud på årets mest interessante faglitteratur inden for
alverdens emner.

En aften, der byder på ny indsigt og gode vinkler på et tabubelagt område. I samarbejde med FOF Hjørring.

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 8. februar kl. 16.00

Hjørring Bibliotek
Mandag den 6. februar kl. 19.00

Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Billetter koster 60 kr. og købes på hjbib.dk
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Strik & lyt

FEBRUAR 2023

Musikalsk legestue med
Anne Møller

Lad strikkepindene gløde, mens du får en god historie!

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

Vi læser højt eller fortæller, mens du strikker, hækler,
broderer, eller hvad du nu har lyst til. Og er du ikke til
håndarbejde, er du velkommen alligevel.

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.

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 7. februar kl. 16.00
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

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!

Fokus på bæredygtighed:
Workshop: Pimp
fastelavnstøjet!
Har du eller dit barn en fastelavnsdragt, der sagtens kan
bruges igen, men trænger til at blive pimpet op eller ændret i størrelse?

Vrå Bibliotek
Tirsdag den 14. februar
Tirsdag den 21. februar
kl. 9.40
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd, både til børn og voksne.
Bestil billet på hjbib.dk
— max. seks billetter pr. bestilling.

Kom til vores recycle-sy-dag! Tag din dragt, genbrugstøj
eller lignende med, så hjælpes vi ad med at få udklædningstøjet til at shine.
Arrangementet er for børn/unge 8-15 år.
Hjørring Bibliotek
Lørdag den 11. februar
kl. 10-13.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk
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Koncert med Michael Back:
Kroko-dino-koncert for
børn
Musiker Michael Back besøger biblioteket med en masse
skønne sange om søde, flotte, skønne vilde og farlige
dyr! Hør bl.a. om dinosauren Dino, der er tosset med at
svømmedanse, fluen Frode, som ikke er til at fange, og
aben Knud, der laver sjov og trylleri.
Koncerten henvender sig til børn i alderen 3-6 år og deres
voksne.
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 22. februar kl. 10.30
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk, både til børn og voksne

Kulturfrikadellen
Kultur og aftensmad i én
mundfuld
Kulturfrikadellen er et tilbud til familier med børn i alderen
3-6 år og deres søskende. Fem kulturinstitutioner i Hjørring
tilbyder på skift et sjovt og hyggeligt arrangement tilpasset
børnenes alder, og bagefter spiser vi frikadeller sammen.
Årets tema er ”Kulturfrikadellen flyver igen”, og på biblioteket fortæller vi historien om en nattergal.

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 15. februar kl. 17-18.30
Billetter koster 45 kr. pr. person og købes på hjbib.dk

Små projekter
i perler
Vild med perler og mellem 9 og 14 år? Så se her!
Vi har købt nye perler og fundet alle vores perler fra lageret frem. Så hvis du også synes, det er sjovt at lave noget
med perler, eller du bare har lyst til at prøve, så er dette
arrangement lige noget for dig!
Vi har masser af ideer, nogle modeller, du kan kigge efter, og
alle vores perlebøger med – og så hjælpes vi ellers bare ad.
Hirtshals Bibliotek
Mandag den 20. februar kl. 13-16.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk

Find det fulde program for sæson 2022-23 på Facebook-siden ”Kulturfrikadellen” – eller snup en folder hos Hjørring
Musiske Skole, Vendsyssel Kunstmuseum, Vendsyssel Teater, Vendsyssel Historiske Museum eller Hjørring Bibliotek.
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Hjørring
Bibliotek
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 Chesterfield-stole eller finde arbejdsro på studiepladserne.

FIND DIT LOKALE BIBLIOTEK
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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
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Løkken
Bibliotek

Hirtshals
Bibliotek
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.

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

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.

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

Selvbetjente åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 09.00-21.00
Fredag kl. 09.00-18.00
Lørdag-søndag kl. 09.00-14.00

74

75

Sindal
Bibliotek
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
Torvegade 15,
9870 Sindal

Vrå Bibliotek åbnede januar 2022 som en del af det nybyggede Vrå Skole og Børnehus.

Idræts Allé 1,
9760 Vrå

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

Vrå Bibliotek er et fælles folke- og skolebibliotek placeret
centralt i byens samlingssted for læring, fritid og kultur.
Biblioteket er indrettet med skoven og naturen som tema,
inspireret af den store rolle, som materialet og temaet træ
spiller i indretningen af hele huset.

Åbningstider med personale:
Mandag kl. 13.00-17.30
Tirsdag kl. 12.00-16.00
Torsdag kl. 13.00-17.30
Fredag kl. 10.00-15.00

Selvbetjente åbningstider:
Mandag-søndag kl. 07.00-21.00
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Selvbetjente åbningstider:
Mandag-søndag kl. 07.00-21.00
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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
Vrå Skole og Børnehus,
Idræts Allé 1, 9760 Vrå
Tlf. 7233 4880

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

Se vores
åbningstider på
www.hjbib.dk

