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Efterår i
en skov af 
kultur
Velkommen til et efterår fyldt med debat, musik, litteratur, læ-
ring og meget andet fra den skov af kultur, målrettet både børn 
og voksne, som Horsens kommunes biblioteker er garant for.

I dette efterår er kulturskoven ekstra frodig, da det er præcis 
150 år siden, at det første offentlige bibliotek slog dørene op for 
kommunens borgere. Dét fejrer vi med maner. Du kan se hvor-
dan her i programmet. 

Men biblioteket er andet og mere end fest. I en tid hvor klo-
den er udfordret af menneskets handlinger, stiller vi skarpt på 
klimaet. Kom og deltag i debatten, bliv klogere på dine egne 
klimaholdninger og vær med til at udfordre andres.

For biblioteket er holdninger. Biblioteket er demokrati og bibli-
oteket er fællesskab. Fællesskab uden abonnement og uden 
forpligtelser. Kom og vær med - biblioteket er dit, og vi glæder 
os til tage imod dig på et af Horsens kommunes 7 biblioteker.

Med venlig hilsen

Claus Hagstrøm
Biblioteksleder

Musik | 15

Jubilæum | 34

Det digitale bibliotek | 58

Flere oplevelser
Følg os på facebook.com/horsensbib, så går du ikke glip af 
noget. Her finder du nemlig de arrangementer, som opstår 
her og nu og ikke er i programmet. Se arrangementerne 
på horsensbibliotek.dk og på app’en Biblioteket.

Kalender for Søvind Bibliotek - Børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

31.10. 9.30 - 10.00 (U)hyggelig højtlæsning 68

12.11. 09.30 - 10.15 Sange og sjove lege for børn og voksne 70

02.12. 10.00 - 10.35 Randers Egnsteater: Juletræets hemmelighed 71

Kalender for Østbirk Bibliotek - Børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

23.10. 09.30 - 10.00 Rita & Krokodille kommer på besøg.... 66

21.11. 09.30 - 10.15 Sange og sjove lege for børn og voksne 70

Forord | 2

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag
5041 0751

96583 omslag_efterår2019.indd   2 26/06/2019   14.20
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”Jeg får ideer hele tiden, som jeg arkiverer i 
ringbind til senere brug. For jeg arbejder kun 
på én ting ad gangen, og i den proces ser 
jeg ikke op, men bliver ved – nogle gange 
udvikler det sig til en besættelse – indtil bo-
gen er færdig...”
- Jesper Wung-Sung
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Litteratur

Jesper Wung-Sung om sit forfatterskab | 13
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Berlin i litteratur og film

Forfatter Claus Grymer fortæller

Byen Berlin er et populært rejsemål for 
danskere. Derfor er det altid spændende 
at læse litteratur, der udspiller sig i netop 
de omgivelser, som man har lært at ken-
de ved et besøg i byen. Hør Anne Larsens 
eksempler på litteratur fra ”de brølende 
20’ere”, over den delte by under den kol-
de krig til det genforenede Berlin. Vi hører 
om forskellige forfattere bl.a. Alfred Döblin, 

Hans Fallada, Christiane F, Volker Kuts-
cher, Wladimir Kaminer og Thomas Brus-
sig. Anne Larsen omtaler også  nogle af de 
mange film, der har Berlin som kulisse.

Mandag d. 4. november kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Litteratur

Forfatter Claus Grymer fortæller i en sam-
tale med Tove Sørensen, formand for bru-
gernævnet, om sit liv og forfatterskab. 
Claus Grymer er opvokset på Mors, nu 
bosat i Gedved, og er journalistuddan-
net på Morsø Folkeblad. Siden 1973 har 
han været tilknyttet Kristeligt Dagblad, nu  
som anmelder af litteratur og kunst. Han 
debuterede som forfatter i 1973, og har si-
den udgivet en række digtsamlinger, ro-
maner samt erindringsprosa og en sam-
ling fortællinger. Senest Det tabte guld.

Mandag d. 7. oktober kl. 19.00-20.30
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Foto: Willy Wegner
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Kom og hør forfatteren, som med en lang 
række romaner, noveller og digte har for-
nyet den islandske litteratur.

Einar Már Guðmundsson er en af Islands 
førende forfattere. Drømme, nordlys og 
regnvejrsdage i Reykjavik er væsentlige 
elementer i hans omfangsrige forfatter-
skab. Han udfolder historier om det is-
landske folk gennem de seneste 100 år 
uden at forfalde til sentimental melankoli.
Hans bøger rummer ofte en original blan-

ding af poesi, fantasi og realisme, der er 
båret af en umiddelbar og mundtlig for-
tælleglæde.

Arrangeret i samarbejde med Foreningen 
Norden, Horsens.

Onsdag d. 4. september kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 60 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Mød forfatter Einar Már Guðmundsson
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Kunst, litteratur og kaffe 

Digital skønlitteratur - kender du det?

Traditionen tro møder kunsten igen litte-
raturen og omvendt. Vi hører om kunst-
nerne Michael Kvium og Lea Guldditte 
Hestelund overfor forfatterne Lars Saabye 
Christensen og Olga Ravn. I anledning 
af Kunstmuseets særudstilling, National 
Identitet - Herfra hvor vi står  hører vi også 
om  kunstneren Lilibeth Cuenca Rasmus-
sen. Derudover bringer eftermiddagen  

en musikalsk overraskelse, og rundgan-
gen slutter med kaffe og kage i caféen. 
Foredraget er ved personale fra Horsens 
Kunstmuseum og Horsens Bibliotek.

Søndag d. 6. oktober kl. 14.00-16.00
Sted: Horsens Kunstmuseum
Pris: Billetter a 90 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Litteratur

Vær med når Charlotte Kastberg Kæseler 
præsenterer spændende og eksperimen-
terende litteratur med plads til nye og an-
derledes læseoplevelser. Hun fortæller om 
litterære apps, app-fortællinger, interak-
tive app-romaner, sms-noveller, blogro-
maner, instagram-digte, e-bøger, lydbø-
ger, podcasts og meget mere. Den digitale 
litteratur er organisk. Den bryder genrer og 
blander kunstformer. Se hvordan forfat-
tere som Merete Pryds Helle, Morten Søn-
dergaard, Sissel-Jo Gazan og andre leger 
med sproglige og visuelle muligheder i det 
digitale univers.

Torsdag d. 7. november kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen 
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 
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Denne formiddag skal vi snakke om Mar-
tin A. Hansens roman Løgneren fra 1950, 
mens vi går en tur rundt i Bygholm Park.
Vi mødes i Banegårdshallen kl. 10 og føl-
ges herefter over i Bygholm Park. Turen 
slutter i Banegårdshallen senest kl. 12. 

Torsdag d. 12. september kl. 10.00-12.00
Sted: Banegårdshallen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Denne formiddag skal vi snakke om Per 
Pettersons roman Ud og stjæle heste 
som for nylig er blevet filmatiseret og får 
premiere i biografer landet over i løbet 
af efteråret. Vi mødes kl. 10 ved Solen på 
Planetstien, Høegh Guldbergs Gade, og vi  
slutter samme sted.

Tirsdag d. 24. september kl. 10.00-12.00
Sted: Planetstien, Bollerstien
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

På tur med Løgneren 
i Bygholm Park

Kom og 
gå en bog
med os 
Man tænker godt, når man bevæger sig! 
Horsens Bibliotek introducerer derfor for-
matet Gå-en-bog, hvor vi sammen taler 
om en god bog, mens vi går en tur. Der vil 
både være introduktion til teksten samt 
oplæsning af kortere passager fra bogen, 
så du behøver ikke på forhånd at have 
læst bogen. Medbring gerne termokande 
med kaffe eller te. Praktikant og danskstu-
derende Line Louise Peters står for turene.

Ud og stjæle heste
på Bollerstien
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Agnes Henningsen  - kvindeforkæmper
Ved Line Louise Peters

Praktikant og danskstuderende Line Loui-
se Peters fortæller om Agnes Henningsens 
forfatterskab. Omdrejningspunktet vil være 
forfatterens otte erindringsbind fra perioden 
1941-55, som Gyldendal i løbet af 2018 og 
2019 har genudgivet. 
Onsdag d. 18. september kl. 11.00-12.00

Kvinder der får dig til at gyse 
Ved Jette Holst og Janus Andersen

Når man siger gys, er det svært ikke at sige 
Stephen King. Men gyset har også sine dron-
ninger - og mange af dem.  Vi præsenterer 
nogle af de kvinder, der er gået under huden 
på læserne gennem tiden, fra Mary Shelley 
til årets vinder af Horrorprisen, Anne-Marie 
Vedsø Olesen. 
Mandag d. 23. september kl. 16.30-17.30

Mad i litteraturen 
Ved Charlotte Kæseler/Anne Scheffmann

Der er fokus på mad og madkultur fra 
både skøn- og faglitteraturens verden. 
Bøgerne handler om hvad, hvor og hvor-
dan vi spiser, og hvem vi spiser sammen 
med. Det handler også om den gode 
madoplevelse, madspild, miljø, dyrevel-
færd og hvad geografien betyder for din 
madoplevelse. 
Onsdag d. 2. oktober kl. 11.00-12.30

Vindere af DR Romanprisen gennem årene 
Ved Nina Wegner

DR Romanprisen har eksisteret siden 1999.  

Hør om et udvalg af de nominerede titler fra 
de sidste 10 år, med særligt fokus på pris-
vinderne og Ninas helt egne favoritter. Det 
er danske forfattere som f.eks Iben Mondrup, 
Lone Hørslev, Agnete Friis, Jonas T. Bengts-
son, Ane Riel, Jens Vilstrup, Kim Leine og 
mange flere. 
Onsdag d. 9. oktober kl. 11.00-12.00

Odysséen og Odysseus’ rejser 
Ved Dorte Thomsen

Europæisk litteratur starter med et brag: 
de to græske heltekvad, Iliaden og Odys-
séen. Hør om de myter, der især knytter 
sig til Odysséen og hvad Odysseus ople-
vede på sin færd tilbage fra krigen mod 
Troja til sit gamle kongerige, øen Ithaka. 
Han nåede på 20 år at være krigshelt, 
fange, sørøver, kvindebedårer, sexslave, 
rigmand og tigger. Kort og godt en over-
lever, som kan vise os noget om samfund 
og kønsroller i antikken.
Onsdag d. 23. oktober kl. 11.00-12.00

Peter Øvig Knudsens Min mor var besat 
Ved Line Louise Peters

Journalist Peter Øvig Knudsen er i foråret 
2019 udkommet med en ny bog om sin op-
vækst med en psykisk syg mor og om selv at 
møde depressionens dæmon. Bogen er en 
dybt personlig beretning om et stadig tabu-
belagt emne. Line  læser op af bogen og gi-
ver dig en introduktion til den, der også er et 
stykke danmarkshistorie om den generation 
af kvinder, der blev fanget mellem husmorliv 
og kvindefrigørelse. 
Mandag d. 28. oktober kl. 11.00-12.00

Litteratur

Litteratursalon
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Effi Briest og Pigen med fingerbøllet
Ved Aksel Bech

Aksel Bech fra Bechs Forlag fortæller om 2 
nye udgivelser. Effi er en livsglad, munter, 
viril pige, der som 17-årig efter forældrenes 
forslag forloves med moderens tidligere til-
beder, den 38-årige landråd von Innstetten. 
Bogen er skrevet af Theodor Fontane, der  
betragtes som den første store moderne re-
alist i Tyskland.  

Pigen med fingerbøllet er en rammende og 
tidløs fortælling om fremmedhed og lidelse. 
En uforglemmelig bog om vores helt aktuelle 
samtid. Michael Köhlmeier fortæller en histo-
rie om mennesker uden nogen baggrund i en 
verden, som ikke vil vide af dem. 
Onsdag d. 30. oktober kl. 11.00-12.00

Philip Kerrs Berlin-noir serie  
Ved Walther Knudsen

Philip Kerr er en af Storbritanniens mest 
anerkendte spændingsforfattere. Han har 
skrevet en lang række spændingsbøger i 
stort set alle genrer fra science fiction til po-
litiske thrillers og hårdkogte, historiske poli-
tiromaner. Kerr er bedst kendt for sin Berlin 
Noir-serie om Bernie Gunther. Serien be-
tragtes som et hovedværk i kriminallittera-
turen.
Tirsdag d. 5. november kl. 11.00-12.00

Mord i mørket 
Ved Lida Wengel og Vibeke Johansen

Op til Krimimessen i foråret udgiver forlage-
ne allerflest krimier og som krimilæser er det 
svært at læse og huske dem alle, så kom og 
hør om de seneste års udgivelser. Husker du 

Gianrico Carofiglio, Matthew Arlidge eller Mi-
chelle Richmond? Måske kan du også anbe-
fale et par titler eller forfattere.
Onsdag d. 13. november kl. 16.30-17.30

Graphic Novels - best of 
Ved Inger Andersen

Få en introduktion til graphic novels og bliv 
præsenteret for en række favoritter – fra 
Maus af Art Spiegelman til Habibi af Craig 
Thompson. Du bliver klogere på begrebet - 
det særlige samspil mellem tekst og bille-
der, genrens historie og udvikling. Desuden 
får du inspiration til, hvor du skal begynde.
Tirsdag d. 19. november kl. 16.30-17.30

Litteratur fra Latinamerika
Ved Linda Hesel

Forfatterskaberne fra det latinamerikanske 
kontinent er forskellige og variationen inden 
for genrer, tematikker og æstetiske udtryk 
vid. Alligevel er der tematikker, fortællefor-
mer og virkemidler, der går igen. Vi vil læse 
novellerne Den jord vi har fået af Juan Rulfo 
og På steppen af Samanta Schweblin.
Mandag d. 25. november kl. 16.00-18.00

Små problemer i hverdagen 
Ved Lida Wengel og Vibeke Johansen

Vi dykker ned i brevkasselitteraturen, hvor 
Tove Ditlevsen er legendarisk. I 20 år besva-
rede hun breve fra kvinder især. Men mange 
andre har prøver kræfter med ”genren”.
Onsdag d. 4. december kl. 11.00-12.00

Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Gratis adgang - bare mød op. 

Litteratur
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Hvordan opstod interessen for at genfor-
tælle dine oldeforældres historie i roma-
nen En anden gren, og hvilke overvejelser 
gjorde du, da du skrev historien?

Den har ligget der siden den dag, jeg blev 
forfatter. Altså ventede jeg i næsten tyve år. 
Det var også i forbindelse med min debut i 
1998, at jeg blev gjort bekendt med histori-
en om, at min oldefar ikke kom til Danmark 
som rig mandarinsøn på dannelsesrejse, 
men for at blive udstillet i Tivoli. 

Så meget desto større lyst fik jeg til at skri-
ve romanen, men det var først for nogle år 
siden, at jeg følte mig dygtig nok som for-
fatter og stor nok som menneske til at gå i 
gang. I processen stod det klart, at der var 
både huller og manglende viden i forhold til 
mine oldeforældres liv. Her var valget klart. 
Det vigtigste var, at historien var sand i lit-
terær forstand.

Hvilken betydning ligger der bag roma-
nens titel - En anden gren?

Den har forskellige betydninger. Dengang 
troede mange mennesker på teorien om et 
racetræ. At vi mennesker var inddelt i racer 
med de hvide europæere i toppen af træ-
et og for eksempel kineserne på en inferiør, 
lavthængende gren. Man måtte ikke blan-
de grenene for så blev racen degenereret. 
Så Ingeborg vælger altså ”en anden gren”. 

Titlen er også et billede på Sans møde med 
Danmark. At komme til landet i 1902 har 
været så overvældende en oplevelse, at 
vi knap nok kan begribe det. Alt har været 
væsensforskelligt og anderledes for ham – 
også en gren på træ. Endelig er det billede 

på den længsel, som der lå i både San og 
Ingeborg – længslen efter et andet liv end 
det, der var stillet dem i udsigt af deres re-
spektive familier og samfund. Længslen ef-
ter ”en anden gren”.

En anden gren er meget sanselig – man 
kan som læser nærmest føle kulden, mær-
ke sulten og smage theen. Hvordan skriver 
du sanser ind?

Det er jeg glad for at høre! Det forsøger jeg 
at få frem via indlevelse i personerne. Em-
pati er altafgørende både som forfatter og 
læser. Jeg forsøger at sætte mig i perso-
nernes sted. Hvis det er en scene på gaden, 
vil jeg selv gå der – mærke vejbelægning, 
fornemme hvor sollyset kommer fra, lugte-
ne … Jeg vil faktisk vove at påstå, at man 
som forfatter skal vide, hvordan vejret er, 
selv om scenen foregår på et vinduesløst 
toilet.

Bliver du konfronteret af dine læsere på en 
anden måde, efter at have skrevet En an-
den gren?

Ja, jeg må sande at have givet læserne et 
stykke af mig selv, og at de er i deres gode 
ret til at mene, at de ”kender” mig og min 
slægt. Det er også blevet betydeligt svæ-
rere at handle ind eller at gå på gaden – 
ubemærket. Men det er okay, og folk er altid 
søde. Litteratur er en form for kommunika-
tion, som jeg selv opsøger, og jeg vælger 
derfor at tolke det således, at denne kom-
munikation er lykkedes. 

Har du fået blod på tanden til at skrive 
mere fra din egen slægt?

Forfatter Jesper Wung-Sung vandt De Gyldne Laurbær for sin roman 
En anden gren - hvad er det for en roman, og hvordan blev den til? 

Af mit eget bryst
Litteratur
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”Nu fortæller jeg af mit eget bryst,” som 
H.C. Andersen skrev. Og ja, der ligger flere 
romaner og venter, men alt jeg skriver er 
et spørgsmål om at vælge det helt rigtige 
tidspunkt. Der hvor indholdet brænder så 
meget, så man ikke kan lade være, og hvor 
man fornemmer konturerne af en form, 
hvori det kun er muligt at fortælle lige netop 
denne historie.

Er du innovator eller afslutter? Får du hele 
tiden nye ideer til bøger og brænder for at 
skrive noget nyt, eller er du god til at få af-
sluttet det, du er i gang med?

Jeg tror, jeg er begge dele. Jeg får ideer 
hele tiden, som jeg arkiverer i ringbind til 
senere brug. For jeg arbejder kun på én ting 
ad gangen, og i den proces ser jeg ikke op, 
men bliver ved – nogle gange udvikler det 
sig til en besættelse – indtil bogen er fær-
dig...

Interview: Louise Gavnholt og Lida Wengel 

Jesper Wung-Sung fortæller om sin ro-
man En anden gren, der handler om hans 
oldeforældre San og Ingeborg Wung- 
Sung. San bliver som kineser udstillet i 
Tivoli i 1902, hvor Ingeborg besøger ud-
stillingen som gæst. De forelsker sig og 
vækker skandale. Wung-Sung fortæller 
om research og følelser. Om den eneste 
roman, han altid har vidst, at han skulle 
skrive. Og om hvorfor det tog tyve år. 

Mandag d. 11. november kl. 17.00-19.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Forfatteraften 
med Jesper Wung-Sung

Litteratur

Med udgangspunkt i sin Astrid Lind-
gren-biografi, Denne dag, et liv, går Jens 
Andersen bag om forfatterskabets faca-
de og fortæller om den elskede børne-
bogsforfatters kampe, nederlag og sejre, 
drømme og depressioner. Og han belyser 
hendes splittede forhold til berømmelse, 
rigdom, ensomhed, magt - og mænd. 

Onsdag d. 20. november kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek , Salen
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Jens Andersen fortæller
om Astrid Lindgren

Interviewet er let forkortet. Læs den fulde ver-
sion på bibliotekets hjemmeside.

Læs mere
om foredraget

side 41
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Bustur til årets største bogfest

Dem kan du glæde dig til at læse -  Forlagscafé

Vil du med til Danmarks største bogfest 
i Bella Center?  Bogmessen byder på et 
hav af forfatterinterviews, oplæsninger, 
debatter, konkurrencer, bogsigneringer 
og meget mere. Programmet finder du 
online på bogforum.dk og i trykt form på 
biblioteker og boghandlere fra midt okto-
ber. 

Vi serverer morgenkaffe, te og rundstyk-

ker i bussen.  Bussen kører fra bibliotekets 
p-plads bag Håndværkerforeningen kl. 
7.00, og starter hjemturen fra Bella Center 
kl. 17.30.  

Lørdag d. 16. november kl. 7.00-20.45
Sted: P-pladsen ved Horsens Bibliotek
Pris: Billetter ekskl. entré i Bella Center a 300  
kr. og inkl. entré a 450 kr. på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk. 

Litteratur

Mangler du inspiration til vinterens læs-
ning? Så hør med når fire forlag præsen-
terer sæsonens spændende nye romaner 
og biografier. Du møder redaktører fra 
Klim, Modtryk, Lindhardt & Ringhof og Po-
litikens forlag.  Find forlagenes udgivelser 
på klim.dk, lindhardtogringhof.dk, modtryk.
dk og politikensforlag.dk. 

Der er kaffe på bordene fra 16.00, og der 
serveres sandwich og et glas vin senere. 

Onsdag d. 27. november kl. 16.30-19.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen 
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 
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M
usik

Masser af fællessang - kom og vær med | 18
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De brølende 20’ere - Strømninger i lyd & litteratur
Claus Teglgaard Madsen og Camilla Faieq 
Jensen tager dig med på en rejse ind i et 
af de mest spændende årtiers litteræ-
re og musikalske strømninger; hvem og 
hvad havde betydning, hvordan og ikke 
mindst hvorfor? Litteraturen var i 20’erne 
præget af oplevelserne fra 1. verdenskrig, 
som vi ser det hos Hemingway, Joyce og 
Remarque. De vigtigste pionerer for ”det 
nye” i Danmark var forfattere som Rudolf 

Broby-Johansen og Tom Kristensen. I mu-
sikken var det bl.a. jazzen, der tog sit store 
indtog med navne som Louis Armstrong, 
Duke Ellington og George Gershwin, mens 
den klassiske musik forsøgte at eksperi-
mentere sig ud af fortidens kløer. 

Torsdag d. 28. november kl. 16.30-18.30
Sted: Horsens Bibliotek, Musik,  1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Musik

Jam i musikafdelingen - kom og vær med!
Vi jammer sammen på biblioteket. Du 
kan efter aftale med aftenens jam-vært 
komme på scenen og give et par numre, 
så grib dit instrument og/eller stemme-
bånd og vær med til at jamme sammen 
med andre musikere på scenen i den nye 
musikafdeling. Du er selvfølgelig også 
velkommen som publikum.   For spørgs-
mål vedr. gear kontaktes Inger Andersen 
på ina@horsens.dk. Temaet i oktober er 
world/folk og i november er det sange fra 
Højskolesangbogen.

Torsdag d. 24. oktober kl. 19.00-20.30
Torsdag d. 21. november kl. 19.00-20.30
Sted: Horsens Bibliotek, Musik, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 
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Koncert med Emerald Greene 
Emerald Greene udgav sin første EP i ja-
nuar 2019: Awakening. Det er de helt store 
følelser som afgrundsdyb kærestesorg, 
sensuel samhørighed og jalousi, der bli-
ver behandlet i et helstøbt, særegent mu-
sikalsk univers: Finsk tango, iskolde lyd-
landskaber og shamanistisk kvindepower 
tilsat cabaretstemning og centreret om-
kring historiefortællingerne. Hendes værk 
afslører en dyb kærlighed til livet, ordleg 

og fortællinger såvel som en forkærlig-
hed for melodier med en ”blå” tone. Med 
enkelt pianospil og en udtryksfuld og per-
sonlig vokal skaber hun en intim atmo-
sfære, som inviterer lytteren ind i sange-
ne. 

Lørdag d. 5. oktober kl. 13.15-14.15
Sted: Horsens Bibliotek, Musik, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Musik

Artist talk: Mike Tramp
Mike Tramp taler med Finn P. Madsen fra 
Gaffa om sin lange karriere i udlandet 
og som soloartist. Hvis Mike Tramp var 
en træstamme, og han blev savet midt 
over, ville du kunne se mere end 40-års 
rockhistorie i hans ringe. Du ville også få 
historien om, hvordan han blev forsanger 
i boybandet Mabel, for senere at arbejde 
sig frem til at blive superstjerne i det me-
lodiske heavy metalband White Lion. Det 
er dog som soloartist, at Mike Tramp har 
vist sit sande jeg.  

Tirsdag d. 26. november. kl. 19.30-21.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 40 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens bibliotker. 

Foto: Carsten Holmboe Borregaard
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Fællessang & fællesskab
Sang er godt! Vi bliver glade, vi sover 
bedre, og vi bliver mindre stressede, fordi 
kroppen udløser endorfiner, som giver os 
mere overskud. Faktisk kan man blive helt 
”høj” af sang og fællesskab. Det er Hanne 
Korsgaard Sundbøll, der står i spidsen for 
arrangementet – nøjagtig som hun har 
gjort de seneste 11 år. 

Der er rift om pladserne, så køb i god tid.

Tirsdag d. 1. oktober. kl. 19.00-20.30
Tirsdag d. 5. november. kl. 19.00-20.30 
Tirsdag d. 3. december. kl. 19.00-20.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Læg grunden til et dejligt weekendhumør 
med morgensang. Søren Walther Hansen 
fra Horsens Bibliotek akkompagnerer på 
cello. Vi bliver glade af at synge, så grib 
chancen, og syng dig til en god start på 
dagen.

Fredag d. 27. september  kl. 9.30-10.00
Fredag d. 25. oktober kl. 9.30-10.00 
Fredag d. 29. november  kl. 9.30-10.00
Fredag d. 27. december  kl. 9.30 -10.00
Sted: Horsens Bibliotek, Urskoven
Gratis adgang – bare mød op. 

Vi synger dagen i gang

Syng 
dig i godt 
humør
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Kunstnere om højskolesange i ord og billeder
Billedkunstner Ken Denning og operasan-
ger Jesper Buhl har udgivet en bog med 
25 højskolesange. Kunstnerne fortæller 
først  om de enkelte sange, hvorefter Jes-
per Buhl synger disse. Enkelte af sangene 
er fællessang. Deltagerne låner en bog og 
kigger og synger herfra. Ken Denning har 

et par eksempler af de færdige billeder 
med.

Torsdag d. 31. oktober kl. 19.00-21.00
Sted: Gedved Bibliotek, Foredragssalen
Pris:  Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Julesang og -hygge
Traditionen tro giver Sct. Ibs Skoles kor 
koncert i Spil Dansk ugen. Koret synger 
rytmiske sange på engelsk og dansk, og 
giver koncerter både lokalt og i udlandet. 
Rebekka Gjerløw Christensen  og Jacob 
Steffensen leder koret. 
 

Onsdag d. 30. oktober kl. 14.15-14.40
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Brædstrup Seniorkor og Spirekor synger 
julen ind med publikum. Vi synger kendte 
og mindre kendte danske julesange.  Bib-
lioteket sørger for julestemning med lidt 
”julekræs”. Vær med, kort eller lang tid.  I 
samarbejde med Seniorkorene og DOF 
Brædstrup Aftenskole.

Torsdag d. 5. december kl. 14.00-16.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Sct. Ibs Skoles kor
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”...hvad er det, der ligger bag de foran- 
dringer vi ser, og ikke mindst hvad er  
risikoen for fremtiden – for vores børn og 
børnebørn?”
- Jesper Theilgaard
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Klim
a

Jesper Theilgaard om klimaet | 23
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Klimaet forandres. Isen smelter, tempera-
turen stiger, og vejret bliver mere ekstremt 
og uforudsigeligt. Mennesker over hele 
kloden kommer i klemme. Hvordan påvir-
kes de af den nye virkelighed? Og hvad er, 

ifølge videnskaben, fup og hvad er fakta? 
Tag med to journalister på en rejse Jor-
den rundt til klimaets brændpunkter, hvor 
stadig mere ekstremt vejr forandrer leve-
vilkårene for helt almindelige mennesker. 
Og hør klimaprofessor Sebastian Mernild 
sætte disse menneskers skæbner ind i et 
videnskabeligt perspektiv.

Foredraget ved professor Sebastian H. 
Mernild og journalisterne Lars From og 
Klaus Dohm er streamet fra Aarhus Uni-
versitet.  I samarb. med Gedved Kultur- & 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 5. november kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal, Gedved Biblio-
tek, Foredragssalen og Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Vi ældre vil også være grønne!

Mennesker i klimaets brændpunkter

og bekymring for børnebørnenes fremtid. 
Vi bliver klogere på ældres typiske kli-
ma-balance og hvor skoen især trykker.

Sidst men ikke mindst giver klimaambas-
sadørerne gode, konkrete råd om, hvor-
dan vi som ældre kan leve bæredygtigt 
og manøvrere mere sikkert gennem hver-
dagens – og feriens – mange klimavalg.

De ”grå” klimaambassadører har været 
gennem et uddannelsesforløb, arrange-
ret af VedvarendeEnergi og Bedsteforæl-
drenes Klimaaktion Aarhus.

Torsdag d. 3. oktober kl. 16.00-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Klima

Bedsteforældre interesserer sig – selv-
følgelig – for klima, for det handler jo 
om børnebørnene og deres fremtid. Men 
hvad kan man selv gøre, så det vel at 
mærke batter noget, både for ens eget 
CO2-aftryk og i det større billede?

Vi får besøg af 2 ”grå” klimaambassadø-
rer, som inviterer til dialog om vores håb
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Klimaproblemet - hvor står vi? 
Det er gået op for de fleste, at vejret også 
i Danmark har ændret sig. Vejret opfører 
sig ikke, som det gjorde engang. Det vid-
ner ikke mindst de talrige oversvømmel-
ser i de senere år om. Det så vi i voldsom 
grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Kø-
benhavns centrum lå under vand, men 
varsel om skybrud er nu nærmest blevet 
hverdag i sommerhalvåret. Fra udlandet 
ser vi tørke, oversvømmelser og en natur 
under pres, hvor spørgsmålet om eksem-
pelvis havets evne til at brødføde fisk og 
pattedyr ikke nødvendigvis besvares med 
et “ja”.

I FN’s klimapanel IPCC’s 5. rapport ser vi  
den hidtil stærkeste samling af indici-
er på at en klimaændring er i gang, og 
at mennesket er den direkte årsag med 
afbrænding af fossile brændsler som kul, 

olie og gas. CO2-indholdet i atmosfæren 
har ikke de seneste 400.000 år været hø-
jere og det bør overalt give anledning til 
bekymring. Vi burde have et niveau på 
280ppm, men det ligger på 410ppm – alt-
så en stigning på omkring 45 %. Men hvad 
er det, der ligger bag disse forandringer, 
og ikke mindst hvad er risikoen for fremti-
den – for vores børn og børnebørn?

Hvad sker der med vejret både her i Dan-
mark og i udlandet? Spørgsmålene er 
mange, og Jesper Theilgaard vil give svar 
på de fleste.

Torsdag d. 28. november kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 80 på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.



26

Et godt sted at starte kunne være din el-
regning. Få styr på, hvor mange kWH du 
forbruger. De færreste er faktisk klar over 
det. Check på www.elsparefonden.dk hvor 
dit forbrug ligger sammenlignet med gen-
nemsnittet. 

Lån et Sparometer på biblioteket
Elsparefonden vurderer, at man med små 
ændringer og ved at handle energifornuf-
tigt kan reducere sit personlige strømfor-
brug til blot 1.000 kWh om året. Er du blandt 
storforbrugerne, kan der således være me-
get at hente. Lån et Sparometer på biblio-
teket og find frem til de største strømsluge-
re i din hustand. Vandvarmere, elradiatorer, 
gulvvarme, varmeblæsere, håndklædetør-
rere og gamle køle-/fryseskabe, som ikke 
er energimærkede, er oplagte bud. Over-
vej om disse helt bør skrottes eller udskif-
tes med nyere modeller. Skær ned på dit 
standby-forbrug med elspareskinner, og 
sluk så vidt mulig for apparater på kontak-

ten. Skift glødepærer ud med sparepærer 
og halogenpærer med LED.

Check din bolig
Det kan også være en rigtig god idé at få 
udarbejdet en energimærkningsrapport af 
en certificeret energikonsulent. Afhængig 
af din bolig kan der være meget at hente 
også økonomisk. Er din bolig fra før 1979 
og aldrig blevet energirenoveret, vil dette 
være særligt relevant. Rapporten kan pege 
på fx efterisolering af tag, udskiftning af ter-
movinduer til energiruder og udskiftning af 
varmtvandsbeholder.

Ta’r du cyklen?
Transport er et andet område, som fortje-
ner fokus. Det udgør i dag 1/3 af privates 
samlede CO2-udslip. Skipper du fx den år-
lige ferie til Thailand, skåner du klimaet for 
600-900 kilo CO2. Er fly eneste mulighed, så 
prøv at undgå mellemlandinger, da start 

og landing er det, som for alvor sluger

Du kan som enkeltperson og individ gøre meget for at mindske dit 
 klimaaftryk. Men hvor skal man starte, og hvad batter mest?

Gør en 
forskel!

Kom til
klimasalon 
se side 26
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brændstof. I forhold til privatbilisme kan 
meget hentes ved simpel omtanke. Sam-
kørsel og ”kør-langt-på-literen-kørsel” er 
et af de gode råd, som du kan finde på fdm.
dk. Hvis du udskifter den daglige pendling til 
arbejde fra bil til tog, skåner du miljøet. Som 
eksempel kan nævnes, at hvis du fx dagligt 
pendler 30 km frem og tilbage på arbejde, 
og skifter bilen ud med tog, udleder du op til 
en tiendedel mindre CO2 og skåner miljøet 
for 2 ton CO2 om året!

Grøn kost er ikke kun salat
Hvad du spiser er heller ikke ligegyldigt, når 
det gælder klimaaftryk. Ved at spise lokalt 
og efter årstiderne, undgås CO2-udledning 
fra transport og drivhusdyrkning. Som bo-
nuseffekt er smagen tilmed ofte bedre. Ty 
til kogebøger som Almanak af Claus Meyer 
og Mors mad til alle årstider af Camilla 
Plum for gastronomisk inspiration. At skæ-
re ned på kød, især okse og lam, vil også 
være en rigtig god idé. 100 g. oksekød og 
bælgplanter udleder til sammenligning 
henholdsvis 26 g. og 0,7 g. CO2. 

Madspild er et andet sted, hvor det giver 
god mening at sætte ind. På verdensplan 
er madspild den tredjestørste CO2-synder, 
og det estimeres, at danske husholdninger 
samlet set smider 260.000 ton mad ud pr. 
år. Danskerne er de seneste år blevet bedre 
og bedre til at undgå madspild, men vi er 
langt fra i mål. Så læg en madplan og husk 
at få brugt eventuelle rester.

Rent tøj kan godt være grønt
Rent tøj skal vi alle have på, og tøjvask er 
generelt en strømsluger. Men i dag fin-
des vaskemaskiner og -midler, som gør 
det muligt at vaske tøjet rent ved 20 gra-
der. Sænker du temperaturen fra 60 til 30 
og fra 40 til 20 mindskes strømforbruget 
med 60%. Vælger du samtidig at benytte 
tørresnor/-stativ i stedet for tørretumbler, 
mindskes strømforbruget for alvor. Og husk 

at fylde maskinen – undgå klatvaske.

Sortér dit affald
Affaldssortering har til formål at sikre, at 
affaldet håndteres på den mest korrekte 
måde, og at det, der kan genbruges, bliver
genbrugt. Så vær omhyggelig med at sor-
tere dit affald. Læs mere på www.horsens.
dk. Med hensyn til genbrug så er fx børne-
tøj og legetøj helt oplagt. Det er ting som 

 

 
sjældent har lang levetid hos den enkelte, 
og som sagtens kan få nyt liv hos nye ejere. 
Generelt gælder det, at ting af høj kvalitet 
holder længere og ofte er nemmere at re-
parere og upcycle. 

Bliv klogere
Dette er udelukkende ment som inspira-
tion, og det er på ingen måde en fyldest-
gørende liste over måder, hvorpå du som 
enkeltperson og individ kan mindske dit kli-
maaftryk. Yderlig inspiration kan bla. findes 
i Kom ind i klimakampen af Thomas Vinge, 
Grønne hverdagstips: små handlinger der 
gør en stor forskel af Signe Wenneberg. 
Og husk så, hvad Gandhi sagde: ”Vær den 
forandring, du ønsker at se i verden.” God 
fornøjelse.

Artikel: Inger Andersen

 Klima

Klimakrea
for børn

se side 68
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Klima

GRO - Horsens Grønne Tænketank
Paw Amdisen, der er Formand for GRO - 
Horsens Grønne Tænketank,  fortæller om 
rådets arbejde og visioner. 

GRO skal formulere visioner og anbefa-
linger, der indgår i Horsens Kommunes 
Plan- og Miljøudvalgs arbejde. Tænke-
tanken  arbejder bl.a. med emner inden 
for bæredygtighed, FN’s klimamål, grøn 
omstilling, energieffektivitet, klima, cirku-
lær økonomi, økologi, affalds- og ressour-
cehåndtering, men også naturbeskyttel-
se og adgang til natur er fokusområder. 
Og endelig arbejder GRO for at reducere 
ressourceaftrykket både ved erhvervs-
liv, foreninger, borgere og for kommunen 
som virksomhed. 

Torsdag d. 26. september kl. 17.00-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Klimasalon - vil du leve et mere klimavenligt liv?
Savner du også nogen at diskutere klima 
med, og mangler du inspiration til at kom-
me i gang med at leve et mere klimaven-
ligt liv?  Så kom alene eller tag fat i nogen, 
du kender. Vi skal sidde i mindre grupper, 
og samtalemenuerne på bordene læg-
ger op til gode og berigende diskussioner. 
Målet er ikke at blive enige, men i en god 

tone at få talt med hinanden om vigtige 
og vedkommende emner.  Både unge og 
ældre er velkomne. 

Onsdag d. 16. oktober kl. 16.00-17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen 
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.
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Klimaændringer 
Klimaændringer er uden tvivl et af de stør-
ste natur- og miljøproblemer, vi har i dag. 
Hvorfor er der så megen uenighed herom 
blandt forskere, politikere og befolkning, 
for som nogle siger, så har klimaet jo al-
tid ændret sig? Hvordan og hvorfor har 
jordens klima ændret sig gennem tider-
ne? Hvordan undersøger man det? Hvad 
er årsagerne til den nuværende globale 
opvarmning, og hvilke konsekvenser kan 
den få for vores planet? Hvad kan vi som 
enkeltpersoner og samfund gøre for at 
undgå uønskede klimaændringer?

Uwe Lindholdt, som er biolog og kemiker 
og arbejder i Danmarks Naturfrednings-
forenings klimanetværk, vil prøve at give 
svar på disse spørgsmål.

Mandag  d. 28. oktober kl. 19.00-21.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.
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”To milliarder mennesker spiser insek-
ter hver dag på verdensplan. Så hvorfor 
skal vi snydes herhjemme, når de både er 
sunde, smager godt og kan produceres 
bæredygtigt?”
- Charlotte Bay - BUG AMOK
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Krop &
 sjæ

l

Er insekter fremtidens mad? | 31
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Klarsyn: Få budskaber fra den anden side  
Solveig Hvid Daasbjerg vil med sin sprud-
lende energi, store indføling, empati og 
respekt for livet og sjælene på ”den an-
den side” give budskaber videre til enkel-
te blandt tilhørerne. Det foregår i en let, lys 
og kærlig energi, hvor de afdøde kommer 
helt tæt på os og berører os med deres 
kærlighed og varme og indimellem med 
et strejf af humor. Måske det er dig, der 
får en hilsen fra en af dine kære afdøde 
fra den Åndelige Verden. Solveig leverer 
altid beskederne kærligt, og i stor respekt 
for modtageren og den afdøde. Solveig 
Hvid Daasbjerg svarer på spørgsmål efter 
pausen. 

Torsdag d. 12. september kl. 19.00-21.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Billetter a 70 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Krop & sjæl

Gambling - børn i den digitale spilleverden
Aggressive forretningsmodeller og gam-
blingindustrien har bevæget sig ind på 
gaming-markedet. Det ses blandt andet 
ved, at en del computerspil indeholder 
et penge-aspekt (køb af skins som i ex. 
Fortnite) og direkte gambling (i form af 
fx lootboxe i FIFA og Apex Legends).  Mål-
gruppen i nogle af disse spil er unge helt 
ned omkring 10 år. 

Center for Ludomani holder oplæg og 
giver gode råd til forældre og pårørende 
om, hvilke forretningsmodeller man skal 
tage sig i agt for, og hvornår der er tale 
om ren og skær gambling. 

Mandag d. 21. oktober kl. 17.00-19.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter  på horsensbibliotek.dk 
og kommunens bibliotker. 
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Er insekter fremtidens mad?
Insekter er en fremragende smagsgiver, 
og de er nogle af nutidens mest hypede 
råvarer i den gastronomiske verden. Men 
alligevel er det ikke helt naturligt for alle 
at spise insekter. To milliarder mennesker 
spiser insekter hver dag på verdensplan. 
Så hvorfor skal vi snydes herhjemme, 
når de både er sunde, smager godt og 
kan produceres bæredygtigt? Insektkok 
Charlotte Bay fra BUG AMOK vil fortælle 
hvordan du kan komme i gang med at 

lave mad med insekter, og hvorfor insek-
ter er det mest klimavenlige valg af kød. 
Mad med insekter er under stor udvikling, 
og Charlotte Bay ønsker at invitere alle 
med til at udvikle fremtidens bæredygti-
ge madlavning.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.00-21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 50 på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker. 

Insekter er fremtidens proteinkilde. De skal 
være en del af vores fødevarer, fordi de er 
miljø- og klimavenlige, sunde, og smager 
godt. ENORM arbejder med at udvikle og 
producere fødevarer med insekter. Hør 
om insekters fordele som animalsk pro-
teinkilde. Den gode historie skal fortælles, 
så vi kan nedbryde den kulturelle barriere 
mod at se dem som en del af vores føde-
varer. På sigt skal insekter indgå som en 
ingrediens til produktion af fødevarer.
Visionen er at substituere store dele af de 
mere miljøskadelige proteinkilder fra fx. 

rødt kød med proteiner fra insekter. Der vil 
være smagsprøver.

I samarbejde med DOF Brædstrup Aften-
skole. 

Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00-21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Billetter a 80 på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker eller tilmelding på 
40858083.  

Foto: Jan Jul Søndergaard

Der er
smagsprøver

til dig!

Når insekter bliver til fødevarer

Krop & sjæl
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Vi er allesammen ensomme, og det hjæl-
per at snakke om det. Vil vi ensomheden 
til livs, har vi brug at forstå den. Frederik 
Svinth, der har skabt samtalespillet SNAK, 
vil forsøge at tydeliggøre, hvad ensomhed 

er og gør ved os. Vi ved, at stærke relati-
oner er vigtige, men måske ikke helt nok 
om, hvordan vi skaber dem. Det kan være 
svært at få vendt den negative kurve i for-
hold til hvor megen ensomhed, der er i vo-
res tid. Frederik tager udgangspunkt i sin 
egen historie om, hvordan ensomhed og 
tragedie førte til en ny vision for, hvad han 
ville have ud af sine venskaber, samt hvad 
det krævede at gøre noget ved det.

Deltagerne vil blive inddraget via spørgs-
mål og små opgaver. Der er plads til 
spørgsmål og debat i slutningen af fore-
draget.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.   

Hvad gør motion for din alderdom?

Hvad gør ensomhed - og hvordan undgår vi den?

Vi ved rigtig meget om aldringsproces-
sen, men alligevel ender alt for man-
ge seniorer med - helt unødvendigt - at 
blive afhængige af personlig og praktisk 
bistand og omsorg senere i livet. Mange 
mister  deres selvstændighed og selvbe-
stemmelse alt for tidligt i livet. Niels Chr. 
Vestergaard, International Senior mana-

ger, SOSU Skanderborg har i foredraget 
fokus på, hvordan man undgår dette.

Tirsdag d. 8. oktober kl. 15.00-17.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Krop & sjæl

Kom til
søndagskaffe

se side 55
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Stig Ladefoged fortæller, hvad en plan-
tebaseret kost består af, og hvorfor den 

er utroligt sundhedsfremmende. Vi hører 
om forskningen bag verdens sundeste 
befolkningsgrupper og lærer, hvorfor de 
lever længere og sundere end den ge-
nerelle befolkning. Ernæringsforskningen 
peger på, at en plantebaseret kost giver 
den bedste beskyttelse mod visse kræft-
former, type 2-diabetes og hjerte-kar-
sygdomme. Stig Ladefoged præsenterer 
resultaterne fra et forløb, hvor 13 borgere 
med hjerte-kar-sygdomme eller type 2- 
diabetes levede plantebaseret i 3 uger. 

Tirsdag d. 24. september kl. 18.30 - 20.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Krop & sjæl

Lykke, robusthed og positiv psykologi

Kan vi overhovedet, som et af verdens ri-
geste lande, tillade os at jage lykken, når 
mange millioner mennesker verden over 
dør af sult, tørst og mangel på medicinsk 

behandling? Kan vi tillade os at klage og 
være utilfredse, når alt for mange men-
nesker oplever krig og ødelæggelser, og 
når kvinder og børn bliver mishandlet og 
udsat for krænkelser? Er vores higen ef-
ter lykke blot et udtryk for forkælelse af 
dimensioner? Måske. Men det ændrer 
ikke på det faktum, at uanset hvordan vi 
har det, vil vi altid gerne have det bed-
re. Er vores jagt på lykken  et udtryk for, 
at vi ikke er så lykkelige endda? Hør om 
Thomas Milsteds lykkeforskning og dens 
overraskende resultater i forhold til, hvad 
vi forbinder med lykke, og hvad der rent 
faktisk gør os lykkelige.
 
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00 -21.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Billetter a 40 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Hvad er plantebaseret kost?
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”...biblioteket er meget mere end analoge 
og digitale bøger. Biblioteket er et forsam-
lingshus med plads og rum til fællesskab 
bundet sammen af kulturen. (...) et fristed 
for alle uanset alder. Et fristed, hvor du er 
med til at skabe rammerne.”
- Claus Hagstrøm, Biblioteksleder



37

Jubilæ
um

Vær med til at fejre Horsens Bibliotek | 34-42



The Blackbirds
Guitarist Søren Bødker Madsen og san-
gerinde Karoline Budtz spiller sprælske 
fortolkninger af The Beatles’ udødelige 
sange. Genhør perler som Hey Jude, Lady 
Madonna, Here Comes the Sun og mange 
andre. 

Onsdag d. 13. november kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

I anledning af bibliotekets 150-årsjubi læ-
um har Komedie huset skabt en tidsrejse - 
forestilling. Spænd sikkerhedsselen og 
oplev verdenshistorien fra 1869-2019. 
Forestillingen er skrevet og instrueret af 
Thomas Nielsen og Sabrina Koch. 

Alder: Fra 5 år.

Lørdag d. 16. november kl. 12.00
Søndag d. 17. november kl. 10.00 & 12.00
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge 2. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Ta’ med på tidsrejse

150 år 
med
bibliotek
I 1869 var biblioteker for almindelige borgere 
helt nyt. I Horsens blev Arbejderbogsamlin-
gen til med 843 donerede bind, og det blev 
for første gang muligt at låne bøger gratis. 
Gennem tiden er bogsamlingen vokset og 
har flyttet adresse flere gange. Senest i 1988, 
hvor biblioteket fik sin nuværende placering 
i Tobaksgården. 

Biblioteket som institution har, ligesom sam-
fundet generelt, ændret sig markant gen-
nem de sidste 150 år, og nu behøver man 
ikke engang gå på biblioteket for at låne en 
bog; man kan låne, læse eller lytte til tusind-
vis af bøger via bibliotekets digitale platform, 
eReolen. 

Men selvom man ikke behøver gå på bibli-
oteket for at låne bøger, synes vi, du skulle 
kigge forbi alligevel. For biblioteket er meget 
mere end analoge og digitale bøger. Bibli-
oteket er et forsamlingshus med plads og 
rum til fællesskab bundet sammen af kul-
turen. Biblioteket følger med tidens tenden-
ser, men det står samtidigt som en klippe for 
kommunens borgere. Biblioteket er et fristed 
for alle uanset alder. Et fristed, hvor du er 
med til at skabe rammerne, ligesom byens 
borgere gjorde det i 1869, da de uselvisk do-
nerede bøger til fællesskabet. 

Gennem vort omfattende jubilæumspro-
gram kan du bl.a. tage på en tidsrejse gen-
nem 150 års historie om vores alle sammens 
folkebibliotek. God fornøjelse.

Claus Hagstrøm
Biblioteksleder
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Ta’ med på tidsrejse

Program for festdagen 
9. november 2019 kl. 10.00-15.00

Kl. 11.00-11.30: Sebastian Kleins Zoolomusikshow!
Sebastian kombinerer gøgl, zoologi, musik og komik, mens 
han strør om sig med ustyrligt morsomme numre til glæde 
og morskab for både børn og voksne. Læs mere side 73.

Kl. 13.00-15.00
Kaffe, te, saftevand og lagkage - selvfølgelig!
Til enhver fødselsdag hører der sig lagkage. Også 
i dag! Derfor er der kaffe og te til de voksne, safte-
vand til børnene og fødselsdagslagkage til alle. 

Kl. 9.45–10.15: Horsens Garden spiller koncert
Horsens Garden marcherer fra Søndergade/Jessensgade 
til Tobaksgården, hvor de spiller en kort koncert. 

Kl. 12.30-13.30: Horsens og biblioteket gennem 150 år
Danmarks Industrimuseum fortæller om byens udvikling fra 
industri- og fængselsby til landets 8. største by med et rigt 
kulturliv. 

Kl. 14.00-14.30: Fællessang - med cello!
150 sange når vi nok ikke, men mindre kan også 
gøre det... Søren Walther Hansen akkompagnerer på 
cello. Kom og syng med!

Kl. 12.00-12.10: Tale ved Jakob Bille
Formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget,  Jakob 
Bille åbner udstillingen 150 års bibliotekshistorie skabt 
i samarbejde med Danmarks Industrimuseum.

Kl. 10.15–11.00 + 11.45–14.00: Jazz!
Vi får besøg af en Jazzgruppe fra Horsens Musik-
skole, som sørger for lækre toner og en hyggelig 
stemning.

Kl. 10.15-10.25: Tale ved borgmesteren
Borgmester Peter Sørensen holder jubilæumstale.

39 150 år
Horsens Bibliotek

1869-2019



Fra naturalisme til øko-poesi
Nu skal det fejres! I 150 år har biblioteker i og 
omkring Horsens værnet om litteraturen og 
sørget for at alle har haft adgang til at låne 
og læse bøger. Men hvad er der så blevet 
læst igennem alle de mange år? Tag med 
Charlotte Kastberg Kæseler på en rejse 
gennem 150 års litteraturhistorie og lad dig 
inspirere af tendenser og strømninger. Vi 
vil følge sporene fra naturalismens opgør 
med religion og traditionelle værdier til nu-
tidens climate fiction og øko-poesi.

Tirdag d. 12. november kl. 19.00-20.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk
og kommunens biblioteker.

Onsdag d. 13. november kl. 19.00-20.00
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Torsdag d. 14. november kl. 19.00-20.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Mandag d. 18. november kl. 17.00-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Tirsdag d. 19. november kl. 19.00-20.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Onsdag d. 20. november kl. 19.00-20.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Rejs med
gennem 150 års
litteratur

Vi kommer
rundt

på filialerne

40



Jesper Wung-Sung skriver for 
første gang om sin kinesiske  
oldefar, der kom til Danmark 
som del af en udstilling i Tivoli. 

I 1902 åbner Tivoli dørene for en uhørt ek-
sotisk og spektakulær udstilling. Blandt 
parkens forlystelser og spisesteder kan 
man opleve ægte kinesere. De er kom-
met dertil direkte fra Canton, Shanghai 
og Hong Kong og skal være udstillet i fem 
måneder. I udstillingsprogrammet står 
der, at det er ”aldeles forbausende og 
grænser til det utrolige, hvad en Kineser 
kan udholde af legemlige Pinsler.” Det er 
på én gang dragende og farligt fremmed. 
Da Ingeborg løser billet og møder San 
Wung-Sung, er det med ét lammende 
slag også noget helt andet, og hun ved, 
at hun er nødt til at se ham igen. 

Ingeborg vender tilbage. San trodser ud-
gangsforbuddet. De vækker skandale. 
Man kan ikke uden videre forelske sig i en 
udstillingsgenstand, man kan ikke blande 
racerne, kvinder der omgås kinesere er 
halvkvinder. Det kan Ingeborg læse i avi-
sen, det får hun at vide af sine nærmeste. 
Men Ingeborg er Ingeborg, og hun er pa-
rat til at udholde hvad som helst for den 
mand, hun har forelsket sig i, ordløst og 
intenst. 

Jesper Wung-Sung fortæller om sin ro-
man En anden gren, om research og 
følelser. Om den eneste roman, han al-
tid har vidst, at han skulle skrive. Og om 
hvorfor det tog tyve år.

Mandag d. 11. november kl. 17.00-19.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Læs også
vores interview

side 12

Foto: Jacob N
ielsen

Spændende forfatteraften  med Jesper Wung-Sung
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De fleste af os kender Astrid Lindgrens Pippi, Emil og alle de andre. Men 
hvem var Astrid, og hvad betød hun for litteraturen - og for børnene?

Alle børns Astrid
Eeeeeeeeemiiiiiiiiiiiiil! Kan I høre, hvem det 
er, der råber?  Det er Emils far, der forgæves 
forsøger at få drengen til at opføre sig or-
dentligt og være en god dreng. Men Emil er 
en god dreng, som tænker med hjertet og 
handler spontant. Han redder staldkarlen 
Alfreds liv i en snestorm og bliver sogne-
rådsformand i Vimmerby, og hvem skulle 
ha’ troet det?

Vi ved alle, hvem Emil er, for vi kender Astrid 
Lindgrens historier om den svenske dreng 
fra Småland, ikke mindst fra de klassiske 
filmatiseringer med den legendariske Allan 
Edwall i hovedrollen som Emils rasende far. 
Første bog om Emil udkommer i 1963 og i 
en tid præget af borgerrettighedskampe, 
studenteroprør og flowerpowerbevægelse 
lader Astrid Lindgren den lille Emil fortæl-
le historien om en evigt tilbagevendende 
magtkamp mellem far og søn. Bøgerne om 
Emil og hans familie lever ikke mindst i kraft 
af deres eminente fortællestil, og trilogien 
fra det idylliske Katholt er en af de bedste 
skildringer i svensk litteratur af bondelivet i 
Sverige omkring år 1900.

En fantasiløs dilettant?
Astrid Lindgren havde en kolossal betyd-
ning for børnelitteraturen og børneop-
dragelsen i Sverige, ja faktisk i hele ver-
den. Allerede i 1945 skriver hun sig ind i 
verdenslitteraturen med bestsellerhittet 
”Pippi” om den fandenivoldske og bom-
stærke Pippilotta Viktualia Rullegardinia 
Krusemynte Efraimsdatter Langstrømpe. 
Billedet af den fregnede pige med røde flet-
ninger har tråde til Danmark og er skabt af 
den danske illustrator Ingrid Vang Nyman, 
hvis kunstneriske arv i dag er overdraget til 
Vejen Kunstmuseum. 

Fortællingen om Pippi er en anderledes for-
ståelse af barnet, end den der var typisk i 
1940’erne, og den udløser en bølge af skri-
verier om børneopdragelse. Anerkendte 
børnebogskritikere og tilhængere af den 
frie børneopdragelse roser bogen i høje 
toner, mens litteraturkritiker og professor 
i pædagogik ved Lunds Universitet, John 
Lanquist, går til angreb og drager Astrid 
Lindgrens moral i tvivl, mens han kalder 
hende en fantasiløs dilettant. 

Respekt for barnet
Astrid Lindgren lod stort set anmelderne 
om at tage til genmæle, men kunne allige-
vel ikke dy sig for at påpege følgende: ”Hvis 
børn nu om stunder ikke har gode manerer, 
så giv ikke den frie opdragelse skylden. Den 
frie opdragelse udelukker ikke fasthed. 

”Respekt for barnet - det er, 
hvad jeg ville ønske, de voksne 
havde i lidt større udstrækning.”

Den udelukker heller ikke, at børn føler hen-
givenhed og har respekt for deres forældre, 
men den indebærer, som det vigtigste af 
alt, at forældre også har respekt for deres 
børn. Respekt for barnet - det er, hvad jeg 
ville ønske, de voksne havde i lidt større 
udstrækning. Giv barnet kærlighed, mere 
kærlighed og endnu mere kærlighed, så 
kommer de gode manerer af sig selv.” Et 
klart budskab som stadig er aktuelt, og 
som vi bør have med i vores overvejelser 
om børneopdragelse i dag.

Dannet af børnelitteratur
Med fantasien som frirum og en udpræget 
sans for den stille humor giver Astrid Lind-
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gren os til stadighed redskaber til at hånd-
tere dagliglivets udfordringer, og hun leve-
rer en frækhed og provokation i sproget, 
som vi kender det fra Halfdan Rasmussen 
og Thomas Windings børnebøger. Hun var 
et modigt, belæst og meget kulturelt  men-
neske, og bøgerne rummer fortællinger af 
høj kvalitet med dybde og mange lag, som 
kan læses både politisk, religiøst, psykolo-
gisk og filosofisk. Dante, Shakespeare, So-
krates, Rousseau og mange andre indfly-
delsesrige personligheder er på magisk vis 
hoppet ind i bøgerne og vi bliver automa-
tisk dannede mennesker af at læse Astrid 
Lindgren.

Bibi og den danske inspiration 
Der er ingen tvivl om, at Lewis Carolls ”Alice 
i Eventyrland” og A.A. Milnes ”Peter Plys” har 
stået på Astrids bogreol, men der er også 
grund til at tro, at den danske forfatter Ka-
rin Michaëlis har dannet grundlag og væ-
ret forbillede for Astrid Lindgrens udtryk og 
tematik. Denne oversete danske forfatter-
inde, som burde nævnes i forbindelse med 
koryfæer som Karen Blixen og Thit Jensen, 
skrev op gennem 20’erne og 30’erne en 
række bøger om pigen Bibi. 

Bibibøgerne blev årsag til dannelsen af et 
utal bibiforeninger rundt om Europa, hvis 
medlemmer skrev breve til Bibi. Karin Mi-
chaëlis var, som Astrid Lindgren, meget 
optaget af den frie børneopdragelse og gik 
ofte i rette med initiativrige og kommande-
rende mødre og udtalte: ”De bedste mødre 
lader deres børn gå og gro i fred”. Måske 
var Astrid Lindgren en af de mange Bi-
bi-fans, der skrev til Karin. Der er i hvert fald 
ligheder at spore, og måske er det ingen til-
fældighed, at Astrid Lingrens datter hedder 
Karin. Hvem ved?

Af Charlotte Kastberg Kæseler, kulturformidler 

Med udgangspunkt i sin Astrid Lind-
gren-biografi, Denne dag, et liv, går Jens 
Andersen bag om forfatterskabets faca-
de, og fortæller om den elskede børne-
bogsforfatters kampe, nederlag og sejre, 
drømme og depressioner. Og han belyser 
hendes splittede forhold til berømmelse, 
rigdom, ensomhed, magt - og mænd. 
Jens Andersen fortæller også om, hvor-
dan Astrid Lindgren blev verdenskendt 
forfatter og mor til udødelige skikkelser 
som Pippi, Emil, Grynet, Brødrene Løve-
hjerte og Ronja Røverdatter. Og om den-
gang Olof Palmes regering pludselig væl-
tede i 1976 og Lindgren - som ene kvinde  
og pensionist - kastede sig ud i en politisk 
kamp for fred, bedre miljø, dyrebeskyttel-
se og børns rettigheder.
 
Onsdag d. 20. november kl. 19.00 -21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Andersen om Lindgren
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Udstilling: 150 års bibliotekshistorie
Biblioteket som institution har ændret 
sig markant gennem årene. Gennem 
bibliotekets jubilæumsudstilling, som 
er blevet til i samarbejde med Dan-
marks Industrimuseum, kan du tage 
på en tidsrejse gennem 150 års historie 
om vores alle sammens folkebibliotek 
– fra den spæde start i 1869 med en 
lille bogsamling til det moderne for-
samlingshus, som biblioteket er i dag.

Se udstillingen på Horsens Bibliotek fra 
d. 9. november t.o.m. d. 15. december.

Dyk ned i fortællingen om byens udvikling 
fra industri- og fængselsby til landets 8. 
største by med et rigt kulturliv. Danmarks 
Industrimuseum vil lave spændende 
nedslag i byens historie og fortælle om, 
hvordan samfundets udvikling også af-

spejles gennem bibliotekets udvikling. 

Lørdag d. 9. november kl. 12.30 
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Foredrag: Horsens og biblioteket gennem 150 år

Fra bogkort
til digitale
bøger 
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Var det noget med et rumkrydstogt? | 44
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Bakterier er ikke bare små encellede kræ. 
De danner organiserede samfund med 
avancerede arbejdsfordelinger, konkur-
rence, krig, alliancer, elektriske lednings-
net og massekommunikation. Hør om 
gode og onde biofilm samt besynderlige 
elektriske bakterier. Foredraget viser ny 
viden om, hvor snedigt bakterier formår 
at indrette sig med hinanden, og hvordan 
det ændrer vores forståelse af naturen 
og muligheder for at kontrollere og an-
vende bakterier.

Foredraget ved lektor Rikke Louise Meyer
og professor Lars Peter Nielsen er stream-
et fra Aarhus Universitet.  I samarb. med 
Gedved Kultur- & Medborgerhus.

Tirsdag d. 22. oktober kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek og Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

På rumkrydstogt ud i solsystemet

Snedige bakterier

De sidste års forskning har åbenbaret nye 
egenskaber ved solsystemet – det har 
vist sig, at det har en langt større diver-
sitet og mangfoldighed af fænomener, 
end man forestillede sig var muligt. 

Foredraget tager dig på et enestående 
rumkrydstogt til en række fascinerende 
og smukke naturscenerier i Solsystemet. 
På en tænkt rejse fra Jorden besøger vi 
en række af planeterne, deres måner og 
småplaneter, asteroider og kometer. Og 
ved hjælp af billeder og målinger fore-
taget af en lang serie af rumsonder vil vi 
se nærmere på verdener, som er meget 
forskellige fra vores egen planet, Jorden. 

Foredraget ved professor Hans Kjeldsen 
er streamet fra Aarhus Universitet.  I sam-
arb. med Gedved Kultur- & Medborger-
hus.

Tirsdag d. 8. oktober kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek og Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Videnskab
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Når vi søger efter liv i universet, leder vi ef-
ter vand, da det er grundlaget for alt det 
liv, vi kender – fx udgør vandmolekyler 75 
% af vores krop. Vands kemiske formel, 
H2O, er simpel og kendt af næsten alle, 

men det er alligevel det mest forunder-
lige af alle stoffer. Hemmeligheden bag 
vands mange forunderlige egenskaber 
– dermed også forståelsen af vandets 
betydning for liv – ligger ikke i det enkelte 
molekyle, men i samspillet mellem vand-
molekylerne. Hør om hemmeligheden 
bag vands mange forunderlige egenska-
ber, og hvordan vandmolekylerne i sam-
spil med hinanden spiller en vital rolle i 
biologiske og klimarelaterede processer 
på Jorden.  

Foredraget ved professor Søren Rud Kei-
ding er streamet fra Aarhus Universitet. I 
samarb. med Gedved Kultur- & Medbor-
gerhus.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek og Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Viden om vand

Hvordan is og vand 
dannede Danmark
Istiderne har tydeligt præget landskabet 
i Danmark. Hør hvornår og hvordan de 
danske smeltevandssletter og moræne-
landskaber blev skabt – og hvordan isti-
derne stadig har indflydelse på landska-
bets udvikling i dag.  Med kosmisk stråling 
og computersimuleringer har forskerne 
fulgt Skandinaviens bjerge over millioner 
af år – og med digitale terrænkort kan vi 
se nye detaljer i istidslandskaberne. 

Foredraget ved professor David Lundbek 
Egholm og lektor Nicolaj Krog Larsen er 
streamet fra  Aarhus Universitet.  I sam-
arb. med Gedved Kultur- & Medborger-
hus. 

Tirsdag d. 12. november kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Gedved Bibliotek og 
Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Videnskab
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Forædling af mennesket før og nu

Luften vi indånder

I starten af 1900-tallet spillede biologivi-
denskaben en vigtig rolle i fremkomsten 
af arvehygiejne og eugenik. I dag skaber 
genterapi og genetiske tests etiske di-
lemmaer. Er det fx et problem for men-
neskets fremtid, at alle mennesker, selv 
dem med fysiske og mentale handicap, 

får børn? Bør vi i dag omfavne den mo-
derne genetiks enorme potentiale og an-
vende genredigering klogt? Hør hvordan 
den biologiske videnskab kom til at spil-
le en vigtig rolle i fremkomsten af arve-
hygiejne og om nutidens landvindinger 
inden for genterapi og genetiske tests, 
fx fosterdiagnostik, som skaber etiske  
dilemmaer, når vi bliver syge, når vi er på-
rørende og når vi får børn eller fravælger 
at få dem. 

Foredraget ved professor Tobias Wang, er 
streamet fra Aarhus Universitet, og hen-
vender sig til alle med interesse for histo-
rie, bioteknologi, etik, biologi og moderne 
samfundsforhold. I samarb. med Gedved 
Kultur- & Medborgerhus.

Tirsdag d. 19. november kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek og Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Hvert år dør omkring 3.000 mennesker i 
Danmark for tidligt, og endnu flere bliver 
syge og indlagt på hospitaler på grund 
af luftforurening. Luftforurening kan føre 
til sygdomme i luftveje og hjerte-karsyg-
domme. Men nyere forskning tyder også 
på, at den påvirker forekomsten af andre 
folkesygdomme, herunder diabetes og 
Alzheimers. Luft er ikke det rene luft. Hør 
en kemiker og en læge fortælle om luft-
forurening, og hvordan forskellige stoffer 
indvirker på miljø, klima og helbred. 

Foredraget ved lektor Marianne Glasius 
og professor Torben Sigsgaard er stream-
et fra  Aarhus Universitet.  I samarb. med 
Gedved Kultur- & Medborgerhus.

Tirsdag d. 26. november kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek og Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Videnskab
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Lidt af hvert

Dokumentarfilm om Qs Barbershop | 52
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Gitte Lyche og Hans Lund fortæller om de-
res rygsækrejse til Latinamerika. En rejse-
form der giver stor frihed og mulighed for 
mange og impulsive oplevelser, men også 
udfordringer. De fortæller via billeder og 
video om deres rejse til Costa Rica med 
et af verdens bedste dyre- og naturreser-
vater, hvor de bl.a boede i et junglehus. Vi 
hører også om en næsten lige så flot na-

turoplevelse i Guatemala, som er knap så 
turistet, økonomisk mere tilbagestående 
og fortsat påvirket af borgerkrigen, som 
sluttede for mindre end 20 år siden.
                   
Onsdag d. 18. september kl. 19.00-21.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis billeter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker. 

Costa Rica og Guatemala i ord og billeder

Hør hvorfor Hitler hadede Berlin
Efter en kort nutidsintro til Berlin bleibt 
Berlin giver lektor Andreas Monrad et rids 
af Berlins historie. Vi hører bl.a. om, hvorfor 
Hitler hadede Berlin, og vi får et tidsbillede 
og en historisk baggrund for Berlin i dag. 
Endelig indeholder foredraget forslag til 
en uges dagsudflugter i og omkring byen, 
så du kan opleve Berlin udenom guide-
bøgerne. Andreas Monrad kender Berlin 
godt efter mange besøg igennem årene.

Onsdag d. 6. november kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Lidt af hvert



51

Om den amerikanske drøm og One Dollar Man   

Den 28. maj 1940 ringede telefonen hos 
William S. Knudsen på kontoret hos Ge-
neral Motors i Detroit. I den anden ende 
var den amerikanske præsident Franklin 
D. Roosevelt på en linje fra Det Hvide Hus. 
Han havde brug for en mand, der kunne 
stille sig i spidsen for den amerikanske 
produktion af krigsudstyr under Anden 
Verdenskrig – og præsidenten havde 
kun én kandidat til jobbet: danskeren. For 

sin indsats ville han modtage én dollar 
om året.
 
One Dollar Man er den glemte historie om 
cykelsmeden William S. Knudsen, der ud-
vandrede fra København i 1900 med 30 
dollars på lommen. Han kæmpede sig op 
fra bunden af det amerikanske samfund 
og blev en af USA’s største og bedst be-
talte erhvervsfolk, inden han blev hentet 
til Washington DC for at hjælpe præsi-
denten. 

William S. Knudsen havde et usædvanligt 
talent for at organisere mænd og ma-
skiner. Han satte samlebåndsproduktio-
nen i system hos Ford, skabte bilmærket 
Chevrolets store succes og blev øverste 
direktør for General Motors med 250.000 
ansatte. I Washington blev han en nøgle-
figur under krigen, hvor han som trestjer-
net general var med til at vende de alli-
eredes krigsheld i kampen mod Hitler og 
japanerne. William S. Knudsens produkti-
onstalent var ganske enkelt med til at af-
gøre Anden Verdenskrig, siger historiker-
ne. Hør Ole Sønnichsens historie om den 
amerikanske drøm.

Tirsdag d. 17. september kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 60 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Lidt af hvert

Gør et kup! Vi sælger kasserede bøger og blade
Brædstrup Bibliotek holder bogsalg. Der er 
helt sikkert noget for enhver smag, så kig 
ind i den betjente åbningstid og gå på op-
dagelse i de mange kasser - du kan gøre 
et godt kup. 
 
Torsdag d. 5. - mandag d. 9.  december
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 
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Lidt af hvert

En lille indsats, en kæmpe forskel i Nepal
I Nepal, på verdens tag er der ikke kun 
langt mellem Mount Everest og de grønne 
dale. I et af verdens fattigste lande er der 
trods demokrati stadig meget langt mel-
lem de højeste og laveste kaster i sam-
fundet. Nina H.S. Lund og Jacob Heath for-
tæller om deres skoleprojekt, der i 10 år har 
kæmpet for at give uddannelse til nogle af 
de allermest udsatte børn i Nepal. Projek-

tet eksemplificerer, hvor lidt der skal til for 
at gøre en kæmpe forskel for hundredvis 
af udsatte børn og hvordan det kan have 
effekter ud i samfundet.

Torsdag d. 7. november kl. 19.00-21.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Sandheden om Nordkorea

Få en unik førstehåndsberetning fra en el-
lers lukket verden. Som den første danske 
forfatter har Jesper Grønkjær lavet inter- 
views med nordkoreanske afhoppere. De 
fortæller om menneskehandel, drab, tortur 
- og det samfund som Jesper blev nægtet 
at se. Jesper Grønkjær  fortæller rysten-
de beretninger fra dem, som har siddet i 

politiske fangelejre, om afhoppernes flugt 
igennem Kina, Thailand, Cambodja og 
Sydkorea.  Er vi på randen af en krig med 
Nordkorea, er det spil for galleriet – eller er 
det os, der ikke vil forstå deres måde at se 
verden på? Bidrager vi i virkeligheden til at 
holde den nordkoreanske befolkning iso-
leret fra omverden? I medierne udtaler en 
lang række eksperter sig på området. Men 
kun få af disse har selv været i Nordkorea. 
Det har Jesper Grønkjær.

I samarb. med DOF Brædstrup Aftenskole

Mandag d. 9. september kl. 19.00-21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker eller tilmelding 
på 4085 8083.
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Så vidt vides var der ingen, der prøvede på 
at introducere Væltepeteren som militært 
køretøj, men med udviklingen af den to-
hjulede cykel med kædetræk åbnede der 
sig pludselig perspektiver: her havde man 
en hest, som ikke skulle fodres og vandes.  
Hør Walther Knudsen fortælle om hærle-
delsernes bekymringer om at man ikke 

kunne cykle i takt! En af de oplagte anven-
delser for cyklen var ordonnanstjeneste. 
Her er en af de berømteste cykelordon-
nanser i 1. verdenskrig, korporal A. Hitler, 
som siden hadede cykler. Det forhindre-
de ikke den tyske Wehrmacht i at udnytte 
cyklen i 2. verdenskrig. Japanere og viet-
namesere havde mere held med at bruge 
cykler til militære formål og den danske 
modstandsbevægelse var i høj grad en 
”cyklende hær”.

Mandag d. 11. november kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Lidt af hvert

Indblik i en lukket verden
Fodbolddommer Mads-Kristoffer Kristof-
fersen, kendt fra tv og tilskuerpladser, er 
født i Brædstrup. Han spillede fodbold 
i BIF i sine unge år, tog som 16-årig  fod-
bolddommereksamen, og blev kendt i 
Brædstrup som ildsjælen bag Halballerne. 
Dommerkarrieren udviklede sig, og han 
blev superligadommer og  FIFA-dommer. 
Mads-Kristoffer blev en af de første del-
tids professionelle dommere i 2015. Han 
har dømt mange vigtige kampe såvel i 
Danmark som i udlandet, og på trods af  
dommerkarrieren har Mads-Kristoffer ikke 

glemt Brædstrup. Han har bl.a. 10 gange 
stået for fodboldskolen i BIF.  Få et indblik 
i den verden, som Mads-Kristoffer Kristof-
fersen oplever, men som andre normalt 
ikke ser. 

I samarb. med DOF Brædstrup Aftenskole.

Torsdag d. 21. november kl. 19.00-21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Billetter a 100 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker eller tilmelding 
på tlf. 40858083.

Cykler i krig - en hest der ikke skal fodres
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Tvillingebrødrene Benny og Brian kæmper 
ihærdigt for at realisere deres store drøm 

om at etablere et julemuseum i Sønder-
jylland. Deres fascination af alt, der hører 
julen til, er kun blevet større i løbet af de-
res voksenliv, og trods en presset økonomi 
og indbyrdes uenigheder, er de to iværk-
sættere hele tiden i gang med nye tiltag til 
glæde for publikum og dem selv.

Torsdag d. 5. december kl. 16.30 -17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Lidt af hvert

Dokumentarfilmen Q’s Barbershop
Q´s Barbershop ligger i hjertet af Vollsmo-
se, Danmarks største sociale boligbyggeri, 
og er et populært hænge-ud sted for by-
ens unge somaliere. Salonens ejer Qasim 
er selv fra Somalia, og han sørger for at 
de unge i Vollsmose har stil. Hos Q’s Bar-
bershop kan du få en Usher, en Flat Top, 
en Houseparty eller en Will Smith med low 
fade i siden. Du kan også få råd om de 
store spørgsmål i livet såsom kærlighed, 
parforhold eller uddannelse. Er der brug for 
det, hjælper Qasim også med danskprø-

ven imens han trimmer og styler. For uan-
set om du er flygtning, kriminel eller stræ-
ber, skal frisuren være knivskarp. Og langt 
de fleste kunder forlader da også salonen 
med fornyet mod på dagens gøremål og 
livet i sig selv.

Mandag d. 28. oktober kl. 16.30-17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Dokumentarfilmen Julebrødre

Foto: Adam Nydam
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Ta’ med en tur ned ad Stephen King Street
Vi viser den originale filmatisering af Ste-
phen Kings roman Dyrekirkegården efter 
et kort oplæg om King og hans film ved 
bibliotekar Jette Holst.

Den amerikanske forfatter Stephen King 
er, med sine godt 70 bøger og endnu fle-
re film baseret på hans historier, Mesteren, 
når det gælder gys og horror. Det er derfor 
oplagt at tage en tur ned ad Stephen King 
Street, når vi fejrer Halloween på bibliote-
ket. Det gør vi med filmen om lægen Louis 
Creed, som sammen med sin familie flyt-
ter på landet. Da familiens kat bliver kørt 
over, kan Louis ikke bære at skulle udsætte 
familien for den sorg, så han følger gen-

boen Juds råd og begraver katten på en 
nærliggende dyrekirkegård. Og næste 
dag vender katten tilbage …

Før vi viser filmen, fortæller bibliotekar 
Jette Holst lidt om de mange Stephen 
King filmatiseringer, der bl.a. tæller Carrie,  
Geralds farlige leg, It og mange flere.

Aftenens film er tilladt fra 15 år.

 
Torsdag d. 31. oktober kl. 19.00 -22.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen 
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Halloween
med film og

foredrag
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Som efternavnet antyder har denne fore-
dragsholder blåt blod i årerne. Elisabeth 
Ahlefeldt-Laurvigs fars familie er fra Eriks-
holm ved Holbæk, mens moderens fami-
lie er fra Steensgaard på Langeland Beg-
ge forældre var adelige. Elisabeth havde 

et nært forhold til sine bedsteforældre 
på Eriksholm, og i ferierne især besøgte 
hun sine bedsteforældre på Langeland. 
Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig flyttede til 
København, da hun var 14. Efter studen-
tereksamen studerede hun i England og 
USA og har senere  arbejdet i forlags-
branchen som bl.a. litterær agent.  I dag 
er hun PA for Jussi Adler-Olsen - med an-
dre ord forfatterens højre hånd. Elisabeth 
Ahlefeldt-Laurvig  sidder i bestyrelsen for 
Dansk Adels Forening. Kom og hør hende 
fortælle røverhistorier - adelige røverhi-
storier. Det bliver ikke kedeligt!

Mandag d. 7. oktober kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 30 kr.  på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Søster Marie, Jesu Små Søstre, fortæller 
om klosterlivet i Øm.  Hun fortæller om sin 
opvækst i Frankrig, og om sin vej til Dan-
mark. Vi hører om fællesskabet i Jesus 
Små Søstre, og vi får en beskrivelse af de 
forskellige nonneordener gennem tiden. 
Søster Marie fortæller på en underfundig 

og humoristisk måde om sit eget liv og 
dagligdag. 
               
Torsdag d. 10. oktober kl. 18.30-20.30
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Et enkelt liv i bøn, fællesskab og venskab

  Lidt af hvert

Adelige røverhistorier af Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig 
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Formiddagskaffe og fællesskab
Har du lyst til at drikke formiddagskaffe 
sammen med andre en søndag formid-
dag? 

Biblioteket sørger for kaffe, te og en bas-
se fra bageren, og du får mulighed for en 
hyggelig og afslappende stund sammen 
med andre mennesker. Du må meget 
gerne købe din billet på forhånd, men det 
er ikke påkrævet, så får du lyst søndag 
morgen, dukker du bare op og betaler på 
stedet. Så håber vi, at der er basser nok.
 
Søndag d. 15. september kl. 10.30-11.30
Søndag d. 20. oktober kl. 10.30-11.30
Søndag d. 17. november kl. 10.30-11.30
Søndag d. 15. december kl. 10.30-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.



58

Lars Henrik Kähler fortæller om Kählerfa-
milien, fabrikken og de mange kunstnere 
der har  haft  deres virke  der,  bl.a. K. Han-
sen Reistrup, Svend Hammershøj, L. A. Ring, 
Th. Bindesbøll, Jens  Thirslund, og Rasmus 
Nellemann. Fabrikken er nu lukket, og Käh-
ler Design ejes af Rosendahl Danmark og 
tingene produceres i udlandet.
 

Der er  mulighed for at få vurderet gamle 
ting fra fabrikken efter foredraget. 

                  
Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.00-21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Historien om Kähler Keramik

Glædens spor og sorgens spor
Vi kan spejle os i hinandens liv – for alle 
kommer ud for såvel sorger og glæder. 
Sognepræst Lone Buhl fortæller om sin 
opvækst på landet. Hun har hakket roer, 
kørt traktor, cyklet til kirke med far. Vi hø-
rer om ægteskabet, de fem børn, hvoraf 
den ældste er død. Om at blive præst og 
derved få den smukkest tænkelige kjole 
og den bedste menighed. Om at blive skilt, 
at falde og græde, men overleve, og ikke 
bare overleve - men helt inderst inde ikke 
være i tvivl om: At livet det er og bliver livet 
værd. Alt løser sig. For livet har to spor. 

Tirsdag d. 17. september kl. 19.00-21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

  Lidt af hvert
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Tag med Jørgen Bartholdy på en vandre-
tur gennem gerningssteder i Horsens. Kri-

mier er som regel rent fiktive, men også i 
den virkelige verden sker det, at folk slår 
hinanden ihjel. Vi vandrer en tur gennem 
Horsens og stopper op på steder, hvor der 
er sket drab, og får historierne om, hvad 
det var, der skete. Turen begynder og en-
der på Fængslet.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 16.30-18.00
Tirsdag d. 22. oktober kl. 10.00-11.30
Sted: Fra Fængslet, Fussingsvej
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Lidt af hvert    

Skabet er fyldt med muligheder - lær at bruge dem
Hør Laura Terkildsens hæsblæsende fore-
drag fyldt med tøjnørdede værktøjer til at 
forvandle garderobeskabet fra begræns-
ninger til muligheder. Outfitmetoder, tricks 
til styling og indlysende tips, som alle 
- høje, lave, tykke og smalle - nemt kan 
bruge! Du lærer at rydde op og få over-
blik i skabet,  bruge det tøj du har på nye 
måder, gennemskue moden så du køber 
lidt, men rigtigt, få det sjovt med at finde 

tøj hver dag, sætte farver sammen, vælge 
det, der klæder dig og blive ven med dit 
spejlbillede. Få Garderobechallenge med 
hjem - en øjenåbner, så du laver nyt ud af 
gammelt!

Mandag d. 30. september kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Mord til fods - gerningssteder i Horsens
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”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Quis ipsum suspendisse.”
- Janus Andersen, Bibliotekar

Er du hægtet af, når du får en iPad i hæn-
derne? Eller vil du bare gerne vide mere om 
slægtsforskning, Facebook eller redigering 
af fotos? Så få hjælp på biblioteket, og se, 
hvad dit digitale bibliotek gemmer på...
- Dit bibliotek
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D
et digitale 

bibliotek

Bliv venner med din iPad, facebook - eller din slægt? | 60-62



62

iPad og iPhone 
For begyndere. Overvejer du at anskaf-
fe dig en iPad/iPhone, har du måske lige 
fået en, eller er du træt af altid at spør-
ge manden, konen, børnene eller må-
ske endda børnebørnene til råds? Så er 
det her kursus for dig. Vi gennemgår de 
grundlæggende funktioner såsom knap-
per, kamera, højtaler, skærmlås, swipe 
mm. Vi introducerer dig også til apps 
– hvad er det og hvordan henter man 
dem?  Medbring din egen iPhone eller lån 
en iPad af kurset.

Torsdag d. 12. september kl. 10.00-11.30
Onsdag d. 6. november kl. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal 
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Kom videre. Kurset er for dig der er kom-
met i gang med at bruge din iPad/iPhone, 
men som godt kunne tænke dig at lære 
mere. Vi får bl.a. en snak om apps og viser 
et par af bibliotekets egne apps. Derud-
over går vi mere i dybden med hvilke mu-
ligheder, der gemmer sig i Indstillinger, så 
du er bedre i stand til at indstille din iPho-
ne/iPad til dine egne behov. Der vil ligele-
des blive introduceret til Skyen. Medbring 
din egen iPhone eller lån en iPad af kurset.

Torsdag d. 19. september kl. 10.00-11.30
Onsdag d. 13. november kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal 
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Android
Du får styr på den grundlæggende brug 
af din Android smartphone/tablet. Hvad 
er det smarte, hvad er wifi og bluetooth 
- og hvad kan du bruge det til? Tag din 
egen mobiltelefon eller tablet med.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens bibliotek.

Facebook
Du får en introduktion til, hvad man kan 
bruge Facebook til, hvordan man fx søger 
personer, grupper mm. frem, laver op-
slag, og hvordan du bliver fortrolig med 
dens funktioner som tagging.

Tirsdag d. 10. september kl. 10.00-11.30
Tirsdag d. 26. november kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen,  2. sal 
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Det digitale bibliotek
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Gem dine billeder
Sørg for at have både back-up af dine 
billeder og adgang til dem, uanset hvor 
du er. Vi kigger på mulighederne for at 
gemme dine billeder fra smartphone og 
tablet, så du altid har dem med dig. Vi ta-
ger udgangspunkt i Dropbox og Google 
Foto. Medbring din egen tablet eller pc. 

Onsdag d. 25. september kl. 10.00-11.30
Onsdag d. 23. oktober kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal 
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Rediger dine billeder
Vi introducerer app’en Snapseed, så du 
hurtigt og let kan redigere dine billeder 
på smartphone eller tablet. Snapseed er 
brugervenlig, men giver samtidig masser 
af muligheder, så du nemt retter småfejl 
og gør billederne smukkere. Medbring din 
egen tablet eller smartphone. 

Torsdag d. 10. oktober kl. 10.00-11.30
Mandag d. 4. november kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Hold hackerne ude
Sund fornuft er det bedste værn, hvis folk 
forsøger at stjæle dine penge eller oplys-
ninger på internettet. Vi giver dig et kursus 
i at genkende truslerne og gøre dig selv 
mere sikker. 

Mandag d. 2. september kl. 17.00-18.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Digital arv
Engang kunne vores arv gøres op i penge, 
genstande og minder - men i dag efter-
lader vi os et stort fodspor på internettet, 
når vi dør.

Vores data lever videre – på Facebook, i 
vores billeder, på netbanken og så videre 
– og det kan blive en byrde for vore ef-
terladte. Hvad kan du gøre for at sikre din 
eller dine næres digitale arv? Bibliotekar 
Janus Andersen har kigget nærmere på 
udfordringer og praktiske løsninger.
Du kan naturligvis også tage et digitalt 
kursus i din digitale arv - på ekurser.nu

Tirsdag d. 19. november kl. 19.15-20.45
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal 
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

 Det digitale bibliotek
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Introduktion til 
slægtsforskning
Du får lidt generel baggrundsviden om 
kirkebøger og folketællinger samt en in-
troduktion til, hvor du finder bøgerne, 
hvilke oplysninger du kan finde i dem, og 
hvordan de er indrettet. Du vil også få tips 
til, hvor du kan finde hjælp på internet-
tet. Du får selv mulighed for at søge efter 
oplysninger om dine egne aner, så med-
bring gerne din pc og evt. slægtspapirer

Tirsdag d. 1. oktober kl. 10.00-12.00
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal
Pris: Billetter a 30 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Få nethjælp
Har du problemer med internettet, com-
puter, tablets eller smartphone?  Så kig 
ind og få hjælp til det der driller. De frivilli-
ge nethjælpere giver gode tips om: 

• NemID og Digital post
• Netbank
• Windows 10
• Facebook
• og meget andet

Tirsdage kl. 10.00-12.30
Onsdage kl. 10.00-12.30
Torsdage kl. 15.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op

Hjælp til 
Slægtsforskning
Horsensegnens Slægtsforskere sidder 
klar til at hjælpe dig i gang med slægts-
forskning. Du kan bl.a. lære at bruge kirke-
bøger og folketællinger. 

Mandag d. 2. september kl. 10.00-12.00
Mandag d. 7. oktober kl. 10.00-12.00
Mandag d. 4. november kl. 10.00 - 12.00 
Mandag d. 2. december kl. 10.00 - 12.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op 

Det digitale minefelt

Fake news, troldehære, incels, filterbobler. 
Internettet har ændret, hvad vi taler om, 
og hvordan vi taler om tingene, og det er 
måske ikke helt gået op for os, hvor meget 
det betyder. Det bliver sværere og svæ-
rere at vide, hvad man kan stole på, når 
både nyheder, billeder og videoer bliver 
falske. Bibliotekar Janus Andersen giver 
en introduktion til nogle af de udfordringer, 
nettet stiller os overfor - så du måske kan 
genkende de udfordringer, det vil stille dig 
overfor i morgen. 

I samarbejde med Folkeuniversitetet. 

Onsdag d. 18. september kl. 19.00-20.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Det digitale bibliotek
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Dit bibliotek bugner af digitale tilbud - lige til 
lommen: Stream spillefilm, se koncertoptagel-
ser, lån lydbøger og e-bøger - eller måske et 
af de mange lækre magasiner? Der er også 
mere end 6000 aviser og magasiner på mere 
end 60 sprog.  Det er faktisk et helt bibliotek, du 
har lige ved hånden - på smartphone, tablet 
eller computer. Værsgo.

Hele biblioteket 
i én app 

Hent appen Biblioteket 
hvor du henter apps

E-bøger, lydbøger, inspiration

Alle de lækre magasiner

Børnenes biblioteksunivers

Masser af aviser fra hele verden

Stærke filmoplevelser du kan streame fra sofaen

Se mere på
hjemmesiden

eller spørg

Dit bibliotek 
- lige til lommen
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Sebastians Zoolomusikshow er et afsindigt 
morsomt show, der bejler kraftigt til titlen, 
som det bedste af sin art. Det er et topko-
misk og bundmusikalsk studie i veltømret 
børneunderholdning.
- Dit bibliotek
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Børn &
 unge

Mød Sebastian Klein på jubilæumsdagen | 73
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For børn & unge

Rita & Krokodille kommer på besøg...
...eller i hvert fald kommer der en bibliote-
kar, som læser højt og viser film med de 
to. Og hvis I ikke kender dem endnu, så er 
det sandelig på tide.  Kom med din bør-
nehavegruppe eller  med din familie – det 
bliver vildt hyggeligt! Og I må også meget 
gerne blive og hygge videre bagefter. 

Alder: 3-5 år.

Torsdag d. 26. september kl. 9.30-10.00
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet

Onsdag d. 23. oktober kl. 9.30-10.00
Sted: Østbirk Bibliotek

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Så kom på børnebiblioteket, hvor vi først 
læser Vitello og bagefter ser film med 
ham. Bagefter må I meget gerne blive for 
at spise madpakker, lege og låne bøger.

Alder: 4-6 år

Tirsdag d. 17. september. kl. 9.30-10.00
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet

Onsdag d. 2. oktober kl. 9.30-10.00 
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet

Tirsdag d. 22. oktober kl. 9.30-10.00 
Sted: Brædstrup Bibliotek

Er I også helt vilde med Vitello? Det er vi nemlig!

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk. 
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For børn & unge

Lene og Lillebror mødes i teaterbussen 
gennem et gammelt fjernsynsapparat 
på tværs af tiden. Med animationer, ny-
skrevet musik og sange støder fortid og 
fremtid sammen og bliver til et magisk 
nu. Lene og Lillebror præsenterer den ori-
ginale Lillebror-dukke i selskab med Lene, 
som spilles af skuespiller Lene Hummels-
høj. Forestillingen er skabt i samarbejde 
med DR.

Der indgår teaterrøg i forestillingen. Rø-
gen er ganske ufarlig for både børn og 
voksne.

Alder: 4-7 år

Mandag d. 21. oktober kl. 10.00-10.45
Sted: Hovedgård Bibliotek

Den letlæste serie Tre i krig foregår under 
2. Verdenskrig og fortæller om de flabede 
og handlekraftige børn, Kaj, Ejner og Betty 
og deres liv og modstandskamp. Serien er 
en af meget få om Danmark under 2. Ver-
denskrig, som henvender sig til de yngste. 
Lene Møller Jørgensen er journalist og for-
fatter. Hun har skrevet en lang række bø-
ger til børn og unge, siden hun debuterede 
i 2001 med Mille og den hemmelige bog.

Alder: 3. og 4. klasse

Tirsdag d. 24. september kl. 10.00-11.00
Sted: Brædstrup Bibliotek

Tirsdag d. 24. september kl. 12.30-13.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen 

Pris: Gratis billetter til børn og voksne på kom-
munens biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Teater Vestvolden: Hvad skal vi lege?

Pris: Gratis billetter til børn og voksne på kom-
munens biblioteker og horsensbibliotek.dk. 

Tre i krig - mød forfatter Lene Møller Jørgensen
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I anledning af halloween vil der være (u)
hyggelig højtlæsning for dem, der har 
lyst. Det bliver i trygge rammer, så alle tør

Kom til Klimakrea!
I hele oktober har Horsens Bibliotek fokus 
på klima, så i efterårsferien er der KLI-
MA-KREA ved kreabordet i børnebibliote-
ket. Vi skal genbruge, upcycle og finde på 
måder at bruge det, vi har i forvejen. Duk 
op og vær med – men det er kun for jer, 
der har mod på at svinge en saks, få lim-

stift på fingrene og nye idéer i hovederne!

Lørdag d. 12. - søndag d. 20. oktober 
kl. 10.00-15.00
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge
Gratis adgang - bare mød op. 

(U)hyggelig højtlæsning

være med: Vi dæmper lyset, sætter os i 
en rundkreds og læser et par sjove og kun 
lidt skræmmende bøger om spøgelser, 
hekse eller noget lignende. 

Alder: 3-5 år og deres voksne

Onsdag d. 30. oktober kl. 9.30-10.00
Sted: Hovedgård Bibliotek

Torsdag d. 31. oktober kl. 9.30-10.00
Sted: Søvind Bibliotek

Torsdag d. 31. oktober kl. 10.30-11.00
Sted: Gedved Bibliotek

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk. 

For børn & unge
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Kom til koncert med Anna Spejlæg 
Så skal der danses! Tag din familie og 
bedste bamse under armen og kom til 
koncert med den festlige Anna Spejlæg. 
Med hende ved man aldrig, hvad der bliver 
spillet, for det bestemmer sangkufferten 
nemlig selv. Publikum skal være med til at 
trække emner i kufferten, og Anna Spejlæg 
skal tit bruge nogle frivillige til noget sjovt. 
Når Anna Spejlæg kommer på besøg, skal 
publikum være med til at synge, gætte 
sjove lyde og bevæge sig til musikken. Der 

skal leges superhelt og køres i bil til USA. 
Og hvem ved noget om jorden og solen? 
Anna spejlæg elsker at danse og fjolle, og 
det kan hun ikke gøre alene.

Alder: 2-6 år

Tirsdag d. 15. oktober kl. 10.30-11.10
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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Babymotorik og sang 
med Musikmor 

Workshop i babyhøjde med Luise Føns. 
Der er tale om babymotorik på en ny og 
moderne måde med ny børnemusik spe-
cielt til babyer og de rutiner, man har med 
sin baby i løbet af en dag. Sangene er de-
signet til de mindste under 1 år og ledsa-
get af motoriske øvelser. 

Inden workshoppen vil bibliotekaren for-
tælle lidt om bibliotekets Legetek, hvor 
man kan låne alt fra kugledyner til sprog- 
og motorikstimulerende legetøj.

Alder: Under 1 år

Tirsdag d. 29. oktober: kl. 11.00-11.45
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet 2. sal
Pris: Gratis billetter til babyer på kommu-
nens biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Sange og sjove lege for 
børn og voksne 
Dorte Nørgaard underholder med san-
ge og sjove lege. Børn og deres voksne 
får mulighed for at hoppe, danse, puste 

sæbebobler, spille på spande og me-
get mere. Dorte Nørgaard er forfatter og 
komponist til udgivelser om babyrytmik 
og småbørnsrytmik. 

Alder: 1-3 år

Tirsdag d. 12. november kl. 9.30-10.15
Sted: Søvind Bibliotek

Torsdag d. 21. november kl. 9.30-10.15
Sted: Østbirk Bibliotek

Fredag d. 22. november kl. 9.30-10.15
Sted: Hovedgård Bibliotek

Tirsdag d. 26. november kl. 9.30-10.15
Sted: Gedved Bibliotek

Fredag d. 29. november kl. 9.30-10.15
Sted: Brædstrup Bibliotek

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

For børn & unge
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Randers Egnsteater: Juletræets hemmelighed
Det er snart jul. Snedkermesterens dat-
ter og hendes kat skal pynte juletræet. 
Hun snitter fine ting til træet, og med hver 
ting følger en bid af historien om en dej-
lig juleaften, fra dengang hun var barn.  Vi 
hører, hvordan snedkermesteren mødte 
julemanden og nissefamilien i skoven, og 
hvordan det blev en helt speciel juleaften 

for dem alle sammen. 

Alder: 2-5 år

Tirsdag d. 2. december kl. 10.00-10.35
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Gratis billetter til børn og voksne på  kom-
munens biblioteker og horsensbibliotek.dk

Børn er fantastiske sangskrivere – hvis de 
får lov! Det gør de i Musikmors workshop, 
hvor der laves melodier, tekster, fagter 
mm. For de ældste børnehavebørn sam-
men med en pædagog. Der kan tilmeldes 
max 5 børn fra én børnehave.

Alder: 4-6 år. 

Tirsdag d. 29. oktober kl. 10.00-10.30
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet 2. sal
Pris: Gratis billetter til børn på  kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk

Sangskriverworkshop
...med Komediehuset! I anledning af bib-
liotekets 150-årsjubilæum har Kome-
diehuset skabt en tidsrejseforestilling, 
hvor publikum oplever verdenshistorien 
fra 1869 til 2019. Forestillingen er skabt til 
børnebibliotekets rum, og der er hele 50 
medvirkende skuespillere - spænd sik-
kerhedsselen og rejs med tilbage i tiden.

Lørdag d. 16. november kl. 12.00
Søndag d. 17. november kl. 10.00 & 12.00
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge 2. sal
Pris: Gratis agang - bare mød op. 

Jubilæumsforestilling...

For børn & unge
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Var det noget med en readathon? Et halvt 
døgn, hvor du kan fordybe dig i at læse så 
meget du orker – og lige det, du har lyst 
til! Readathons bliver brugt af bogblog-
gere, læseentusiaster, booktubere osv. 
over hele verden. 

Det betyder, at du kommer til at sidde, lig-
ge eller slænge dig i behagelige møbler 
på biblioteket i 12 timer, imens du pløjer 
dig igennem alle de bøger, du ellers ikke 
lige har fået tid til at læse...

Readathon er for unge fra 12 år og op. Hvis 
du har lyst til at læse sammen med an-

dre, spise snacks, læse igen, tage en lur 
i din sovepose, læse mere, spise pizza og 
selvfølgelig deltage i en af de bog-rela-
terede konkurrencer og aktiviteter – så 
meld dig til.

Biblioteket sørger for mad og drikke un-
der hele arrangementet og vi finder på 
mini-challenges undervejs, hvis man har 
brug for at klare hovedet inden næste 
kapitel... tag gerne sovepose, tæppe eller 
pude med, så du kan gøre dig det beha-
geligt.

Lav små film undervejs
Vi har lavet en bås, så du kan lave små 
film med boganbefalinger eller læsesta-
tus undervejs.

Torsdag d. 17. oktober kl. 10.00-22.00
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Readathon! Læs en halvmarathon!

Der er 
snacks & pizza

undervejs

For børn & unge
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Sebastians Zoolomusikshow er et afsin-
digt morsomt show, der bejler kraftigt 
til titlen som det bedste af sin art. Det er 
et topkomisk og bundmusikalsk studie i 
veltømret børneunderholdning. 

Sebastian Klein styrer med forbilled-
ligt overblik og talent begivenhedernes 
gang. Han præsenterer og præsterer et 
sandt overflødighedshorn af sprudlende 
tryllenumre, grinagtige sange, besynder-
lige danse og forrygende artistnumre, alt 
sammen i en munter og storslået musi-
kalsk ramme. 

Sebastian kombinerer gøgl, zoologi, mu-
sik og komik, mens han strør om sig med 

ustyrligt morsomme numre til glæde og 
morskab for både børn og voksne. Publi-
kum præsenteres undervejs for søde le-
vende dyr, der er helt vildt farlige.

Der er garanti for 100 % god underhold-
ning hele showet igennem, og de voks-
ne må også finde sig i at vride sig af grin 
undervejs. Sebastian Kleins skøre påfund 
og danse bakkes op af musikerne Niklas 
Schneiderman på guitar og Aleksander 
Thastum på percussion.

Lørdag d. 9. november kl. 11.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Sebastians Zoolomusikshow!

Se program
for jubilæum

side 37
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Kalender for Horsens Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

02.09. 17.00 - 18.30 Hold hackerne ude 61

04.09. 19.00 - 21.00 Mød forfatter Einar Már Guðmundsson 7

10.09. 10.00 - 11.30 Facebook 60

12.09. 10.00 - 12.00 Gå en bog: Løgneren Sted: Bygholm Park 9

12.09. 10.00 - 11.30 iPad og iPhone - for begyndere 60

15.09. 10.30 - 11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 55

17.09. 19.00 - 21.00 Om den amerikaske drøm og One Dollar Man 49

18.09. 11.00 - 12.00 Litteratursalon: Om Agnes Henningsen 10

18.09. 19.00 - 21.00 Det digitale minefelt 62

19.09. 10.00 - 11.30 iPad og iPhone - kom videre 60

23.09. 16.30 - 17.30 Litteratursalon: Kvinder der får dig til at gyse 10

24.09. 10.00 - 12.00 Gå en bog: Ud og stjæle heste Sted: Bollerstien 9

24.09. 18.30 - 20.30 Hvad er plantebaseret kost? 33

25.09. 10.00 - 11.30 Gem dine billeder? 61

26.09. 17.00 - 18.00 GRO - Horsens Grønne Tænketank 26

27.09. 09.30 - 10.00 Vi synger dagen i gang 18

30.09. 19.00 - 21.00 Skabet er fyldt med muligheder - lær at bruge dem 57

01.10. 10.00 - 12.00 Introduktion til Slægtsforskning 62     

01.10. 16.30 - 18.00 Mord til fods - gerningssteder i Horsens 57

01.10. 19.00 - 20.30 Fællessang & fællesskab 18

02.10. 11.00 - 12.30 Litteratursalon: Mad i litteraturen 10

03.10. 16.00 -18.00 Vi ældre vil også være grønne 22

05.10. 13.15 - 14.15 Koncert med Emerald Greene 17

06.10. 14.00 - 16.00 Kunst, litteratur og kaffe     Sted: Horsens Kunstmuseum 8

07.10. 16.30 - 18.00 Adelige røverhistorier af Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig 54

08.10. 15.00 - 17.00 Hvad gør motion for din alderdom? 32

08.10. 18.50 - 21.00 På rumkrydstogt ud i solsystemet 44

09.10. 11.00 - 12.00 Litteratursalon: DR Prisvindere gennem årene 10

10.10. 10.00 - 11.30 Rediger dine billeder 61

16.10. 16.00 - 17.30 Klimasalon: Vil du leve et mere klimavenligt liv? 26

20.10. 10.30 - 11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 55

21.10. 17.00 - 19.00 Gambling - børn i den digitale spilleverden 30

22.10. 18.50 - 21.00 Snedige bakterier 44
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Kalender for Horsens Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

22.10. 10.00 - 11.30 Mord til fods - gerningssteder i Horsens 57

23.10. 10.00 - 11.30 Gem dine billeder 61

23.10. 11.00 - 12.00 Litteratursalon: Om Odysséen og Odysseus’ rejser 10

24.10. 19.00 - 20.30 Jam i musikafdelingen - kom og vær med 16

25.10. 09.30 - 10.00 Vi synger dagen igang 18

28.10. 11.00 - 12.00 Litteratursalon: Peter Øving Knudsens Min mor var besat  10

28.10. 16.30 - 17.30 Dokumentarfilmen Q’s Barbershop 52

29.10. 10.00 - 11.30 Android 60

29.10. 18.50 -21.00 Viden om vand 45

29.10. 19.30 - 21.00 Hvad gør ensomhed - og hvordan undgår vi den? 32

 30.10. 11.00 - 12..00 Litteratursalon: Effi Briese og Pigen med fingerbøllet 11

30.10. 14.15 - 14.40 Sct. Ibs Skoles kor 19

31.10. 19.00 - 22.00 Ta’ med en tur ned ad Stephen King Street 53

04.11. 10.00 - 11.30 Rediger dine billeder 61       

04.11. 16.30 - 18.00 Berlin i litteratur og film 6

05.11. 19.00 - 20.30 Fællessang & fællesskab 18

05.11. 11.00 - 12.00 Litteratursalon: Om Philips Kerrs Berlin-noir serie 11

05.11. 18.50 - 21.00 Mennesker i klimaets brændpunkter 22

06.11. 10.00 - 11.30 iPad og iPhone for begyndere 60

06.11. 16.30 - 18.00 Hør hvorfor Hitler hadede Berlin 48

07.11. 16.30 - 18.00 Digital skønlitteratur - kender du det? 8

09.11. 10.00 - 15.00 150-årsjubilæum: Festdag 37

11.11. 16.30 - 18.00 Cykler i krig - en hest der ikke skal fodres 51

11.11. 17.00 - 19.00 Forfatteraften med Jesper Wung-Sung 13

12.11. 18.50 - 21.00 Hvordan is og vand dannede Danmark 45

13.11. 10.00 - 11.30 iPad og iPhone - kom videre 60

13.11. 19.00 - 21.00 The Blacksbirds - for alle os der elsker The Beatles 36

13.11. 16.30 - 17.30 Littaratursalon: Mord i mørket 11

16.11. 07.00 - 20.45 Bustur til årets største bogfest 14

17.11. 10.30 - 11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 55

18.11. 17.00 - 18.00 Rejs med genne 150 års litteratur 38

19.11. 16.30 - 17.30 Littaratursalon: Graphic Novels - best of 11

19.11. 18.50 - 21.00 Forædling af mennesket - før og nu 46
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Kalender for Brædstrup Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

09.09. 19.00 - 21.00 Sandheden om Nordkorea 50

10.10. 19.00 - 21.00 Når insekter bliver fødevarer? 31

20.11. 19.00 - 20.00 Rejs med gennem 150 års littaratur 38

21.11. 19.00 - 21.00 Indblik i en lukket verden 51

05.12. 14.00 - 16.00 Julesang og -hygge med seniorkorene 19

05.12. 13.00 - 18.00 Bogsalget starter 49

Kalender for Horsens Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

19.11. 19.15 - 20.45 Digital arv 61

20.11. 19.00 - 21.00 Jens Andersen fortæller om Astrid Lindgren 41

21.11. 19.00 - 20.30 Jam i musikafdelingen - kom og vær med 16

25.11. 16.00 - 18.00 Litteratursalon: Litteratur fra Latinamerika 11

26.11. 10.00 - 11.30 Facebook 60

26.11. 18.50 - 21.00 Luften vi indånder 46

26.11. 19.30 - 21.30 Artist talk: Mike Tramp 17

27.11. 16.30 - 19.30 Dem kan du glæde dig til at læse - Forlagscafé 14

28.11. 16.30 - 18.00 Klimaproblemet - hvor står vi? 23

28.11. 16.30 - 18.30 De brølende 20’ere - Strømninger i lyd og litteratur 16

29.11. 9.30 - 10.00 Vi synger dagen i gang 18

03.12. 19.00 - 20.30 Fællessang & fællesskab 18

04.12. 11.00 - 12.00 Litteratursalon: Små problemer i hverdagen 11

05.12. 16.30 - 17.30 Dokumentarfilmen Julebrødre 52

15.12. 10.30 - 11.30 Formiddagkaffe og fællesskab 55

27.12. 9.30 - 10.00 Vi synger dagen i gang 18

Kalender for Gedved Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

07.10. 19.00 - 20.30 Forfatter Claus Grymer fortæller 6

08.10. 18.50 - 21.00 På rumkrydstogt ud i solsystemet 44

22.10. 18.50 - 21.00 Snedige bakterier 44

29.10. 18.50 - 21.00 Viden om vand 45

31.10. 19.00 - 21.00 Kunstnere om højskolesange i ord og billeder 19
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Kalender for Gedved Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

05.11. 18.50 - 21.00 Mennesker i klimaets brændpunkter 22

12.11. 18.50 - 21.00 Hvordan is og vand dannede Danmark 45

13.11. 19.00 - 20.00 Rejs med gennem 150 års litteratur 38

19.11. 18.50 - 21.00 Forædling af mennesket - før og nu 46

26.11. 18.50 - 21.00 Luften vi indånder 46

 
Kalender for Hovedgård Bibliotek - voksne

Dato Tid Arrangement Side

17.09. 19.00 - 21.00 Glædens spor og sorgens spor 56

01.10. 19.00 - 21.00 Er insekter fremtidens mad? 31

22.10. 19.00 - 21.00 Historien om Kähler keramik 9

12.11. 19.00 - 20.00 Rejs med gennem 150 års litteratur 38

Kalender for Søvind Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

12.09. 19.00 - 21.00 Klarsyn: få budskaber fra den anxden side 30

10.10. 18.30 - 20.30 Et enkelt liv i bøn, fællesskab og venskab 54

07.11 19.00 - 20.30 En lille indsats, en kæmpe forskel i Nepal 50

19.11. 19.00 - 20.00 Rejs med gennem 150 års litteratur 38

Kalender for Østbirk Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

18.09. 19.00 - 21.00 Costa Rica og Guatemala i ord og billeder 48

03.10. 19.00 - 21.00 Lykke, robusthed og positiv psykologi 33

22.10. 19.00 - 21.00 Historien om Kähler Keramik 56

28.10. 19.00 - 21.00 Klimaændringer 27

05.11. 18.50 - 21.00 Mennesker i klimaets brændpunkter 22

12.11. 18.50 - 21.00 Hvordan is og vand dannede Danmark 45

14.11. 19.00 - 20.00 Rejs med gennem 150 års litteratur 38
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Kalender for Horsens Bibliotek - børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

17.09. 09.30 - 10.00 Er I også helt vilde med Vitello? 66

24.09. 12.30 - 13.30 Tre i krig - mød forfatter Lene Møller Jørgensen 67

26.09. 09.30 - 10.00 Rita & Krokodille kommer på besøg.... 66

02.10. 09.30 - 10.00 Er I også helt vilde med Vitello? 66

12.10.  - 20.10. 10.00 - 15.00 Klima-krea 68

15.10. 10.30 - 11.10 Kom til koncert med Anna Spejlæg 69

17.10. 10.00 - 22.00 Readathon! Læs en halvmarthon 72

29.10. 10.00 - 10.30 Sangskriverworkshop 71

29.10. 11.00 - 11.45 Babymotorik og sang med Musikmor 70

09.11. 11.00 - 11.30 Sebastians Zoolomusikshow! 73

16.11. 12.00 - 12.45 Ta’ på tidsrejse med Komediehuset 36

17.11. 10.00 - 10.45
12.00 - 12.45 Ta’ på tidsrejse med Komediehuset 36

Kalender for Brædstrup Bibliotek - børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

24.09. 10.00 - 11.00 Tre i krig - mød forfatter Lene Møller Jørgensen 67

22.10. 09.30 - 10.00 Er I også helt vilde med Vitello? 66

29.11. 09.30 - 10.15 Sange og sjove lege for børn og voksne 70

Kalender for Gedved Bibliotek - børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

31.10. 10.30 - 11.00 (U)hyggelig højtlæsning 68

26.11. 09.30 - 10.15 Sange og sjove lege for børn og voksne 70

Kalender for Hovedgård Bibliotek - Børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

21.10. 10.00 - 10.45 Teater Vestvolden: Hvad skal vi lege? 67

30.10. 9.30 - 10.00 (U)hyggelig højtlæsning 68

22.11. 09.30 - 10.15 Sange og sjove lege for børn og voksne 70
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Efterår i
en skov af 
kultur
Velkommen til et efterår fyldt med debat, musik, litteratur, læ-
ring og meget andet fra den skov af kultur, målrettet både børn 
og voksne, som Horsens kommunes biblioteker er garant for.

I dette efterår er kulturskoven ekstra frodig, da det er præcis 
150 år siden, at det første offentlige bibliotek slog dørene op for 
kommunens borgere. Dét fejrer vi med maner. Du kan se hvor-
dan her i programmet. 

Men biblioteket er andet og mere end fest. I en tid hvor klo-
den er udfordret af menneskets handlinger, stiller vi skarpt på 
klimaet. Kom og deltag i debatten, bliv klogere på dine egne 
klimaholdninger og vær med til at udfordre andres.

For biblioteket er holdninger. Biblioteket er demokrati og bibli-
oteket er fællesskab. Fællesskab uden abonnement og uden 
forpligtelser. Kom og vær med - biblioteket er dit, og vi glæder 
os til tage imod dig på et af Horsens kommunes 7 biblioteker.

Med venlig hilsen

Claus Hagstrøm
Biblioteksleder

Musik | 15

Jubilæum | 34

Det digitale bibliotek | 58

Flere oplevelser
Følg os på facebook.com/horsensbib, så går du ikke glip af 
noget. Her finder du nemlig de arrangementer, som opstår 
her og nu og ikke er i programmet. Se arrangementerne 
på horsensbibliotek.dk og på app’en Biblioteket.

Kalender for Søvind Bibliotek - Børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

31.10. 9.30 - 10.00 (U)hyggelig højtlæsning 68

12.11. 09.30 - 10.15 Sange og sjove lege for børn og voksne 70

02.12. 10.00 - 10.35 Randers Egnsteater: Juletræets hemmelighed 71

Kalender for Østbirk Bibliotek - Børn og unge
Dato Tid Arrangement Side

23.10. 09.30 - 10.00 Rita & Krokodille kommer på besøg.... 66

21.11. 09.30 - 10.15 Sange og sjove lege for børn og voksne 70

Forord | 2

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag
5041 0751
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