
Danmarkskanon 
- hvad er vi formet af og fælles om?

Hvilke samfundsværdier, traditioner 
eller bevægelser, der har formet os, 
vil du tage med ind i fremtidens Dan-
mark?

Kulturminister Bertel Haarder har sat 
gang i arbejdet med en Danmarkskanon, 
et projekt, som skal sætte fokus på de 
historiske og kulturelle samfundsværdier, 
traditioner og begivenheder, som i særlig 
grad har formet samfundet og befolknin-
gen i Danmark.
Formålet er at aktiviteterne i processen 
skal være oplysende og engagerende, så 
vi i fællesskab kan skabe mere dannel-
se, selvforståelse og sammenhold – og 
dermed bedre grobund for integration af 
også nydanske borgere.

I dette program kan du læse mere om ef-
terårets mange arrangementer og aktivi-
teter i Horsens.

 

Program for 
Horsens Biblioteks 
bidrag til debatten

 #DKkanon

#HvadErDansk?



Med lektor Henning Linderoth, formand 
for Aakjærselskabet på Jenle, fejrer vi at 
det er 150 år siden Jeppe Aakjær blev 
født. I foredraget hører vi om Aakjærs liv, 
udgivelser og  eftermæle. Han skrev 4 liv-
serindringer, der meget fint dækker hans 
liv og forfatterskab. Han var gennem hele 
sit liv meget optaget af de fattiges uret-

færdige sociale liv, og han var meget op-
taget af naturbeskyttelse. Desuden øn-
skede Aakjær  at demokratiet skulle være 
for alle. 

Billetter à 20 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

HORSENS BIBLIOTEK: Onsdag 14. september kl. 16.00 - 18.00

FOREDRAG: OM JEPPE AAKJÆR

Vores lokale Danmarks-kanon har vi 
kaldt ”Danskhed i mange former – dialog 
i Horsens”. Her medvirker eleverne fra 
8U og 8V fra Horsens Byskole i hele ef-
teråret, hvor de tager ud i nabolaget (incl. 
Biblioteket) og interviewer borgerne med 
spørgsmålene:Hvor kommer I fra? Hvilke 
kulturer bringer I med jer? 

Frivillige fra Sund By mfl. er mentorer 
når eleverne undervejs kommer i ”frivil-
lig-praktik”. Eleverne udstiller deres ar-
bejder på Horsens Bibliotek i uge 48-49. 



HORSENS BIBLIOTEK: Mandag 26. september kl. 19.00 - 20.30

KONCERTFOREDRAG: VICKY WAQAS

Vicky Waqas refererer til  tidligere Out-
landishmedlem Waqas A. Qadris 2 per-
sonligheder: Vicky, som var hans paki-
stanske kælenavn (ham den lille generte 
middelmådige dreng) og Waqas, som er 
ham fra Outlandish. Med udgangspunkt 
i sin opvækst og bandets karriere tager 
han fat om problemerne og udfordringer-
ne ved at vælge en anden vej, end den 

ens forældre havde tænkt, og hvor vigtigt 
det er at have den næsten altafgørende 
støtte og accept fra dem. Foredraget er 
krydret med musikalske indslag. 

Billetter à 60 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 



HORSENS BIBLIOTEK: Tirsdag 4. oktober og 1. november kl. 19.00 - 20.30

SANG: FÆLLESSANG 

Vi synger med udgangspunkt i Højskole-
sangbogen. Hanne Korsgaard Sundbøll 
akkompagnerer og fortæller om sangene. 

Entré på 20 kr. betales ved indgangen

HORSENS BIBLIOTEK: Onsdag 5. oktober kl. 19.00 - 20.30

FOREDRAG: ÔZLEM CECIK: DER ER MERE DER 
BINDER OS SAMMEN END DER SKILLER OS AD

Özlem Cekic skriver, at der skal ”Mod til 
at bygge bro og forebygge had. Jeg arbej-
der dagligt for at være brobygger. Derfor 
ved jeg, at vi som mennesker har mere, 
der binder os sammen, end der skiller os 
ad. Men desværre er vores Danmark ble-
vet mere og mere opdelt, og befolknings-
grupper bevæger sig væk fra hinanden. 
Jeg tror grundlæggende på, at vi kan ryk-

ke holdninger, hvis vi insisterer på dialog.
Men det kræver, at vi hver især har mod 
til at række hånden ud til hinanden. Også 
til dem, vi er uenige med. Kun sammen 
kan vi bygge broer og forebygge had”.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål.

Billetter à 20 kr. på www.horsensbiblio-
tek.dk og kommunens biblioteker.



HORSENS BIBLIOTEK: Onsdag 2. november kl. 19.00 - 21.30

FOREDRAG: PRÆSTEN OG SHAMANEN I DIALOG

Sognepræst Ragnhild Kristensen og sha-
man Johnny Tromborg vil sammen bely-
se noget af det, der er ”mellem Himmel 
og Jord” – ud fra hver deres synspunkter 
og værdier. Vi kommer bl.a. omkring sy-
net på ”livet efter livet”, aktuelt i forhold 
til allehelgensdag, hvor mange kulturer 
mindes deres døde. 

Danskerne har i de senere år taget hal-
loween til sig, vist mere ud fra underhold-
ningsværdien end fra en åndelig tilgang, 
men den får vi nogle bud på her. 

Billetter à 20 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Giv dit bidrag til Danmarkskanonen ved 
at udfylde et postkort 
med bud på 
”hvad er dansk” 
senest 31. oktober. 
Kom forbu bibliotekets 
#HvadErDansk- 
postkasse med dit kort.
Præmien består af én iPad Air 2 og vin-
deren får direkte besked. 

Projektet er støttet af Udviklingspuljen for 
folkebiblioteker og pædagogiske lærings-
centre.

 Lørdag  18. juni - mandag 31. oktober

HVAD ER DANSK? GIV DIT BUD OG VIND EN IPAD



HORSENS BIBLIOTEK: Torsdag 24. november kl. 18.30 - 20.30

FOREDRAG: TILLID - DANMARKS RÅSTOF
Gert Tinggaard Svendsen er professor og 
tillidsekspert ved Aarhus Universitet. Du 
kender ham nok ikke, men du ville sikkert 
stole på ham alligevel. Det gør de fleste 
danskere nemlig - hele 78 % stoler ikke 
bare på familie og venner, men også på 
dem, vi ikke kender. For Gert Tinggaard  
Svendsen er den tillid - til dem vi ikke 
kender - Danmarks vigtigste råstof. For 
selv om kontrol er godt, er tillid billigere.

Gratis adgang - bare mød op!

HORSENS BIBLIOTEK: Torsdag 3. november kl. 17.00 - 18.30

FOREDRAG: KAN OMBUDSMANDEN HJÆLPE?

Jørgen Steen Sørensen, Folketingets 
Ombudsmand, fortæller om hvad han 
kan hjælpe med. Ombudsmanden er ju-
rist og skal behandle klager over offentli-
ge myndigheder. Han kan kritisere og an-
befale myndigheder at behandle en sag 
igen og eventuelt ændre deres afgørelse, 
men han kan ikke selv træffe afgørelser. 

Ombudsmanden kan tage stilling til ju-
ridiske spørgsmål. Det sidste par år har 
han modtaget 4-5.000 klager årligt fra 
borgere, der mener, at en myndighed har 
begået fejl. 

Billetter à 20 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.



HORSENS BIBLIOTEK: Onsdag 30. november kl. 19.00 - 21.30

FOREDRAG: GLOBALISERING  - DET ER SET FØR!

HORSENS BIBLIOTEK: Mandag 28. november - lørdag den 10. december

UDSTILLLING: DANSKHED I MANGE FORMER
Eleverne fra 8U og 8V på Horsens By-
skole udstiller efterårets arbejde med 
”Danskhed i mange former – dialog i Hor-
sens”. Her har de sat fokus på kulturmø-
de – ensomhed og fællesskab – nabo-
skab – demokrati – frivillighed – hygge og 
meget andet, bla. globalisering, hvor de 
en hel dag arbejder sammen med Jea-
nette Varberg. 

Vi serverer en lille forfriskning til fernise-
ringen i kolonihaven – dato følger.

Lige nu er vi i Danmark optaget af 
globalisering og flygtningestrømme, 
men det er slet ikke nye fænomener. 
Museumsinspektør på Moesgaard 
Museum Jeanette Varberg fik i 2014 
Rosenkjær-prisen for sin fremragen-
de formidling af forskning i glasperler 
fundet i Danmark. Så vi ved at bronze-
alderkvinderne pyntede sig med smyk-
ker fra Irak, Syrien og Egypten.
 
Danmark har altså været meget mere 
globaliseret, end vi før har troet. Som 
Jeanette Varberg fortæller: ”Mennesket 
er født som vandrer for at overleve. 
Gennem historien har mennesker altid 
flyttet sig mod det sted, hvor der var 
størst sandsynlighed for at overleve og 
for at få en tålelig tilværelse. Det er der 
ikke noget nyt i - tværtimod.”
 
Gratis adgang - bare mød op!



Horsens Bibliotek
Tobaksgården 12
8700 Horsens
Tlf: 76 29 24 00
Email: bibliotek@horsens.dk

Brædstrup Bibliotek
Niels Wongesvej 8
8740 Brædstrup
Tlf: 76 29 24 80
Email: bibliotekbraedstrup@horsens.dk

Endelave Bibliotek
Kongevejen 30, Endelave
8700 Horsens
Ingen telefon
Email: endelavebib@gmail.com

Gedved Bibliotek
Egebjergvej 1 (indgang fra Skovvej)
8751 Gedved
Tlf: 76 29 15 78
Email: bibliotekgedved@horsens.dk

Hovedgård Bibliotek
Stationsvej 4
8732 Hovedgård
Tlf: 76 29 24 94
Email: bibliotekhovedgaard@horsens.dk

Søvind Bibliotek
Ravnebjerget 12 A, Søvind
8700 Horsens
Tlf: 75 65 90 91
Email: biblioteksoevind@horsens.dk

Østbirk Bibliotek
Peder Skrams Plads
8752 Østbirk
Tlf: 76 29 24 93
Email: bibliotekoestbirk@horsens.dk

Mandag-torsdag kl. 10:00-19:00
Fredag kl. 10:00-17:00
Lørdag kl. 10:00-13:00

Selvbetjent morgenbibliotek:
Mandag til fredag kl. 8:00-10:00

Man-, tirs- og fredag kl. 13:00-17:00
Onsdag kl. 10:00-14:00
Torsdag kl. 13:00-18:00

Selvbetjent bibliotek:
Alle dage kl. 7:00-22:00

Onsdag kl. 15:00-17:00

Tirsdag kl. 10:00-15:00
Torsdag kl. 14:00-18:00

Selvbetjent bibliotek:
Alle dage kl. 7:00-22:00

Tirsdag kl. 12:00-18:00
Onsdag kl. 10:00-16:00
Fredag kl. 13:00-16:00
Selvbetjent bibliotek:

Alle dage kl. 7:00-22:00

Tirsdag kl. 10:00-14:00
Torsdag kl. 14:00-18:00

Fra efteråret:
Selvbetjent bibliotek:

Alle dage kl. 7:00-22:00

Tirsdag kl. 10:00-16:00
Onsdag kl. 14:00-18:00
Fredag kl. 13:00-16:00
Selvbetjent bibliotek:

Alle dage kl. 7:00-22:00


