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OPLEV
OPLEV er Koldingbibliotekernes halvårs-
katalog, der samler en række arrangemen-
ter og tilbud, der finder sted på biblioteker-
ne. Koldingbibliotekerne samarbejder med 
frivillige, foreninger og andre kulturaktører. 
Derfor finder du også arrangementer i dette 
katalog, der er skabt af eller i samarbejde 
med nogle af vores faste samarbejdspart-
nere. Ud over aktiviteterne i dette katalog 
kan du på vores hjemmeside løbende finde 
arrangementer, som folkeoplysende for-
eninger afholder i bibliotekernes lokaler. 

BILLET 
Til mange arrangementer skal du have en 
billet, som du kan købe på vores hjemme-
side. I flere tilfælde er billetten gratis, men 
nødvendig for at vi kan sikre en god afvik-
ling af arrangementerne. Husk at afmelde 
din billet, hvis du alligevel ikke får brug for 
den. På koldingbib.dk leder vi dig videre til 
vores samarbejdspartneres hjemmesider 
for billetkøb hos dem.  

HANDICAPADGANG 
Det er muligt at få en gratis billet til han-
dicapledsager (med ledsagerkort) til alle 
bibliotekets egne arrangementer. Kontakt 
os, hvis du har brug for denne mulighed. 
Kontakt os ligeledes, hvis du har spørgsmål 
vedrørende tilgængelighed og imøde-
kommelse af særlige behov. 

Med forbehold for trykfejl og ændringer. 
Opdateringer vil fremgå på koldingbib.dk 

KONTAKT 
Koldingbibliotekerne
Slotssøvejen 4  
6000 Kolding

Telefon: 79 79 11 00
Mail: bibliotek@kolding.dk
Vi hører altid gerne fra dig.

FØLG OS
 Koldingbib.dk
 @Koldingbib
 /Koldingbib

Hold dig opdateret om dit lokalbibliotek 
Koldingbib.dk/Christiansfeld
Koldingbib.dk/Lunderskov
Koldingbib.dk/Vamdrup

FORSIDEFOTO 
pexels

TRYK 
From Grafisk 

OPLAG 
2.500 eksemplarer

TAK... 
Til vores samarbejdspartnere, vores 
medarbejdere og skribenterne der har 
bidraget til denne sæson af OPLEV.
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OPLEV
Velkommen til Koldingbibliotekerne!

Viden og indsigt er ikke blot noget, 
der findes i litteraturen. Koldingbiblio-
tekerne danner ramme for inspiration, 
fritidsliv og fællesskab. Foruden litte-
raturen, der beskriver dit eget og an-
dres liv på godt og ondt, er det også i 
det fysiske møde som i en læsekreds, 
til et arrangement, i lytteklubben eller i 
debatter, at du kan opleve andres ver-
den, og måske se det med dine egne 
øjne. Hvorfor har vi forskellige ople-
velser og holdninger? I mødet med en 
tekst eller en medborger bliver vi ofte 
klogere på os selv.

Arbejdet for en mere bæredygtig til-
værelse fortsætter, og det sætter sit 
præg på bibliotekerne. Både i form af 
en mere bæredygtig praksis i husene, 
men i særdeleshed også gennem 
formidling af bæredygtighed i vores 
arrangementer og daglige aktiviteter. 
Før sommerferien blev vi officielt cer-
tificeret som ”Verdensmålsbibliotek”, 
og vi samarbejder med mange part-
nere for at sætte fokus på det bære-
dygtige liv i Kolding Kommune. 

Drømmen om et godt bæredygtigt liv 
lever i høj grad, men det afgørende 
er, om vi formår at handle. Derfor 
møder man som gæst på biblioteket 
ofte bæredygtige initiativer som for 
eksempel, når vi klipper gækkebreve 
af bæredygtige materialer. Bibliotekets 
bogsalg bliver afviklet af velgørende 
organisationer, som også modtager 
indtægterne, som kan gå til udsatte 
borgere. På den måde støtter vi også 
den sociale bæredygtighed. Mange af 
vores arrangementer har til formål at 
inspirere deltagerne til selv af hand-
le. Glæd jer for eksempel til at høre, 
hvordan man kan blive selvforsynen-
de i sin egen villahave.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i 
foråret, både hvis du vil læse en bog, 
drikke en kop kaffe i vores café eller 
spille et spil. Mulighederne er mange. 
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Pia Henriette Friis 
Bibliotekschef
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JANUAR
04.  Babytræf ved Sundhedsplejen

05. Månedens sange

10. Klassisk lytteklub

10. Klassisk lytteklub

11. Årets rock

11. Babytræf 

12. DR Romanklub

17. Romansnak 

18. Træffetid: Mød borgmester og  

 udvalgsformænd

18. Babytræf 

19. Romansnak 

24. Børnebibliotekets faktabogklub

25. Romansnak 

25. Babytræf 

26. Romansnak 

26. Bæredygtig Bogklub

30. Litteratur6000: Benjamin Koppel

31. Bogmestrene: Bogklub 9-12 år

31.  Folkeuniversitetet: Filosofiske 

mesterværker II

31. Kulturcafé

31.  Kolding Talks: Mød den nye 

borgmester

FEBRUAR
01.-28. Bliv månedens verdenshelt

01. Romansnak 

01. Babytræf 

02.-04.  KOLD festival

03.  Romansnak

07.  Bliv selvforsynende i din 

villahave 

07.  Folkeuniversitetet: Filosofiske 

mesterværker II

08.  Babytræf 

09.  Månedens sange

09.  DR Romanklub

10.-19.  Lav din egen fastelavnsmaske

13.  Brætspilsdag 

13.  Brætspilsaften

14.  Pynt din egen fastelavnsbolle

14.  Klassisk lytteklub

14.  Klassisk lytteklub

14.  Folkeuniversitetet: Filosofiske 

mesterværker II

16.  Børnebio

19.  Fastelavn

21.-28.  FN World Interfaith Harmony 

Week.

21.  Børnebibliotekets 

faktabogklub 

21.  Folkeuniversitetet: Filosofiske 

mesterværker II

22.  Babytræf 

23.  Bæredygtig Bogklub

27.  Bliv selvforsynende i din villahave

28.  Bogmestrene: Bogklub 9-12 år

28.  Folkeuniversitetet: Filosofiske 

mesterværker II

MARTS
01.-31.  Sallys far-mysteriet

01.  Bogcafé om krimier

01.  Babytræf

02.  Månedens sange

02.  Bliv selvforsynende i din villahave

04.-30.  Udstilling ved Kolding 

Husflidsforening

06.-12.  Womens Week Kolding 

07.  Nicole Boyle Rødtnes

07.  Folkeuniversitetet: Filosofiske 

mesterværker II

08.  Babytræf 



5

o
p

le
v 

#koldingbib

Koldingbibliotekerne • forår • sommer 2023

09.  DR Romanklub

11.  Slut med sut – 3-årsfest

13.  Kolding Talks: Tænk med Svend 

Brinkmann

14.  Klassisk lytteklub

14.  Klassisk lytteklub

15.-26.  KOLDING:DOX 

15.  Babytræf

21.  Børnebibliotekets faktabogklub

22.  Babytræf 

25.   Slut med sut – 3-årsfest

28.  Kulturcafé

28.  Bogmestrene: Bogklub 9-12 år

29.  Litteratur6000: Solvej Balle

29.  Babytræf 

30.  Bæredygtig Bogklub

APRIL
03.-05.  Gækkebrevsworkshop

12.  Babytræf 

13.  DR Romanklub

14.  Folkeuniversitetet: Musikkens 

mesterværker

18.  Børnebibliotekets faktabogklub

19.  The Mysterious Mr. Jones

19.  Babytræf

20.  Litteratur6000: En aften om Tove 

Ditlevsen

20.  Træffetid: Mød borgmester og 

udvalgsformænd

21.-30.  Forskningens døgn

21.  Folkeuniversitetet: Musikkens 

mesterværker

24.-29.  Verdensmålene i UGE17

25.  Litteratur6000: Anne-Marie 

Vedsø Olesen

25.  Bogmestrene: Bogklub 9-12 år

26.  Babytræf 

27.  Bæredygtig Bogklub

28.  Folkeuniversitetet: Musikkens 

mesterværker

MAJ
02.  Bogcafé 

03.  Babytræf 

10.  Babytræf 

10.-23. Bogsalg

11.  DR Romanklub

12.  Folkeuniversitetet: Musikkens 

mesterværker

12.05-12.06 Udstilling "Stafet for livet"

16.  Børnebibliotekets faktabogklub

17.  Babytræf 

19.  Repair & Remake Festival 

23.  Bogmestrene: Bogklub 9-12 år

24.  Babytræf 

25.  Bæredygtig Bogklub

31.  Babytræf 

JUNI
07.  Babytræf 

09.06-18.08 Sommerbogen 

14.  Babytræf

21.  Babytræf 

27.  Læs Amok i 8 timer
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januar

4. JANUAR  / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK 

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag 
den 21. juni fra klokken 10-12. 
Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

5. JANUAR / 17.00-17.45 / TORVET / 
KOLDING BIBLIOTEK

MÅNEDENS SANGE
Kom og syng med i vores populære al-
sangsarrangement ”Månedens sange”.
Hver måned i vinterhalvåret inviterer vi en ny 
vært, som vælger de sange, vi skal synge 
og præsenterer dem kort.
Se månedens vært på koldingbib.dk

10. JANUAR / 10.00-11.30 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK / TILMEL-
DING

KLASSISK LYTTEKLUB
Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder 
af klassisk musik eller vil lære lidt om den. Vi 
mødes cirka en gang om måneden.
Lytteklubben er for alle: Det kræver ingen 
musikalske forudsætninger. Du skal blot 
have lyst til at lytte til musikken sammen 
med andre.

10. JANUAR / 13.00-14.30 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK / TILMEL-
DING

KLASSISK LYTTEKLUB
Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder 
af klassisk musik eller vil lære lidt om den. Vi 
mødes cirka en gang om måneden.
Lytteklubben er for alle og ingen musikalske 
forudsætninger. Du skal blot have lyst til at 
lytte til musikken sammen med andre.

11. JANUAR / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag 
den 21. juni fra klokken 10-12. 
Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

11. JANUAR / 19.00-20.30 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK / 50 KR. 

ÅRETS ROCK
Hør om årets bedste rockudgivelser i 2022, 
når Finn P. Madsen fra GAFFA fortæller og 
spiller smagsprøver fra musikken – på vinyl! 
Finn bliver assisteret af Christian Winther fra 
Jungle Records.
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BENJAMIN 
KOPPEL
30. JANUAR / 19.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK

LILTTERATUR6000
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Alle treårige 
får en gave 
og en fest
Smid sutten, pas på 
tænderne og få plads til 
en hel masse nye ord!

Når børnene i Kolding Kommune er til tre-
årstjek ved tandlægen, får de alle et post-
kort, som de kan veksle til en gavepose på 
biblioteket. I gaven får de blandt andet en 
bog om børn, der smider sutten, et rasle-
æg, en tandbørste og en invitation til en Slut 
med sut-fest! 

Til festen er der koncert med Kulturskolen, 
kreaværksted og selvfølgelig højtlæsning. 
Slut med sut-festen er for alle de cirka 
tre-årige, deres søskende og voksne. Der 
holdes fest på Kolding Bibliotek to gange 
om året. Dertil kommer også fester i Skov-
parken. Se datoerne her i kataloget eller på 
koldingbib.dk.

Projekt Slut med sut er lavet i samarbejde 
med Tandplejen, Kulturskolen og Byliv Kol-
ding og støttet af Jens Holms Biblioteks-
fond. Projektet løber i foreløbigt tre år.

HAR DIT  
TREÅRIGE  

BARN FÅET  
SIN GAVE?
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12. JANUAR / 19.00-20.30 / STORE 
SAL / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

DR ROMANKLUB
DR Romanklubben er for dig, der er interes-
seret i ny litteratur og gerne vil diskutere den 
med andre

17. JANUAR / 19.00-21.00 / LUNDER-
SKOV HALLENS CAFETERIA /BILLET

ROMANSNAK 
Få anbefalinger af de bedste bøger fra 
2022.
Er du krimilæser, kærlighedsdyrker, fan 
af historiske romaner eller med i en læ-
sekreds? Litteraturformidlere fra Kolding-
bibliotekerne giver inspiration til din næste 
læseoplevelse.
Tag gerne din egen yndlingskaffe med, så 
du er klar til en forrygende aften!

18. JANUAR / 10.00-12.00 / SALENE 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag 
den 21. juni fra klokken 10-12. 
Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

18. JANUAR / 19.00-20.00 / CHRISTI-
ANSFELD BIBLIOTEK 

TRÆFFETID: MØD BORGMESTER OG 
UDVALGSFORMÆND
Træffetiden skal bidrage til at skabe en end-
nu bedre dialog med borgere, foreninger, 
institutioner med videre. Alle er velkomne, 
hvad enten du har et spørgsmål, kommer 
med forslag til at forbedre den kommunale 
service, gerne vil præsentere en spænden-
de ide eller bare gerne vil møde de folke-
valgte.

19. JANUAR / 19.00-21.00 / VAMDRUP 
BIBLIOTEK / BILLET

ROMANSNAK 
Få anbefalinger af de bedste bøger fra 
2022.
Er du krimilæser, kærlighedsdyrker, fan 
af historiske romaner eller med i en læ-
sekreds? Litteraturformidlere fra Kolding-
bibliotekerne giver inspiration til din næste 
læseoplevelse.
Tag gerne din egen yndlingskaffe med, så 
du er klar til en forrygende aften!
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januar

24. JANUAR / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

VÆR MED I BØRNEBIBLIOTEKETS 
FAKTABOGKLUB
Er du vild med at læse om nye opdagelser 
og hvordan ting fungerer? Vil du gerne finde 
ud af, hvor gammel is kan blive? Hvor hurtigt 
er verdens hurtigste tog? Hvor stor er vores 
galakse? Så er dette en klub for dig, der 
gerne vil mødes med andre børn, som også 
elsker at løse verdens mysterier!
For 10-12-årige.

25. JANUAR / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

25. JANUAR / 19.00-21.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

ROMANSNAK 
Få anbefalinger af de bedste bøger fra 
2022.
Er du krimilæser, kærlighedsdyrker, fan 
af historiske romaner eller med i en læ-
sekreds? Litteraturformidlere fra Kolding-
bibliotekerne giver inspiration til din næste 
læseoplevelse.
Tag gerne din egen yndlingskaffe med, så 
du er klar til en forrygende aften!

26. JANUAR / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

ROMANSNAK 
Anbefalinger af de bedste bøger fra 2022.
Er du krimilæser, kærlighedsdyrker, fan 
af historiske romaner eller med i en læ-
sekreds? Litteraturformidlere fra Kolding-

bibliotekerne giver inspiration til din næste 
læseoplevelse.
Tag gerne din egen yndlingskaffe med, så 
du er klar til en forrygende formiddag!
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26. JANUAR / 16.00-18.00 / MØDE 5 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

BÆREDYGTIG BOGKLUB
Har du lyst til at mødes med andre og 
diskutere bæredygtig litteratur? Temaet 
er litteratur, der omhandler eller diskuterer 
bæredygtighed. Vi har udvalgt fire skøn- og 
faglitterære bøger, der sætter fokus på de 
forandringer og tiltag, som den enkelte bor-
ger kan bidrage til. 
Til denne gang læser vi: Naturens Hemme-
lige Netværk: Hvordan træer laver skyer og 
regnorme styrer vildsvin af Peter Wohlleben

30. JANUAR / 19.00-21.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

LITTERATUR6000:  
BENJAMIN KOPPEL: ANNAS SANG
Benjamin Koppel fortæller om sin debut-
roman Annas sang. Hannah vokser op i en 
jødisk familie i 1930’ernes København og 
vil gerne være musiker som sine brødre. 
De gifter sig alle med danske kvinder, kun 
Hannah kan redde familiens ære. Skal hun 
ofre sig og opgive musikken og den mand, 
hun elsker?

31. JANUAR / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

BOGMESTRENE: BOGKLUB 9-12 ÅR
For dig, der er vild med at læse og som 
gerne vil mødes med andre børn, der har 
det på samme måde. Det er lige meget, 
hvor god du er til at læse, eller hvor meget 
og hvor tit du læser. I bogklubben er vi 
sammen om at snakke om bøger og dyrke 
bøgernes verden.

31. JANUAR / 17.00-18.45 / STORE SAL 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: FILOSOFI-
SKE MESTERVÆRKER
Bliv indført i – og udfordret af – en perle-

række af filosofiens absolutte mesterværker, 
når Folkeuniversitetet inviterer til en helt ny 
udgave af rækken om 'Filosofiens mester-
værker' med Kasper Lysemose.

31. JANUAR / 10.00-11.30 / TORVET / 
KOLDING BIBLIOTEK

KULTURCAFÉ
Om nye melodier til gamle salmer ved sog-
nepræst Lone Vesterdal og organist Heine 
Skov Jensen, begge fra Bramdrup Kirke

31. JANUAR / 19.00-21.00 / KUC / TIL-
MELDING

KOLDING TALKS: MØD DEN NYE 
BORGMESTER
Ved kommunalvalget 2021 fik Kolding Kom-
mune ny borgmester og nyt byråd. Kom og 
mød borgmester Knud Erik Langhoff, som 
vil fortælle om hvilke visioner og planer det 
nye byråd har. Du får lejlighed til selv at stille 
spørgsmål.

1.-28. FEBRUAR / QUIZREOLEN / KOL-
DING BIBLIOTEK

BLIV MÅNEDENS VERDENSHELT
Deltag i quizreolens verdensmålsquiz i hele 
februar og bliv månedens verdenshelt! 
Quizzen indeholder alt fra seriøse spørgs-
mål til helt fjollede! Ved du for eksempel, 
hvilket dyr superstjernen Beyonce har fået 
opkaldt efter sig?

1. FEBRUAR / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.
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februar

1. FEBRUAR / 18.00-20.00  / BRÆND-
KJÆRHALLEN 

ROMANSNAK I BRÆNDKJÆR
Få anbefalinger af de bedste bøger fra 2022.
Er du krimilæser, kærlighedsdyrker, fan 
af historiske romaner eller med i en læ-
sekreds? Litteraturformidlere fra Kolding-
bibliotekerne giver inspiration til din næste 
læseoplevelse.
Tag gerne din egen yndlingskaffe med, så 
du er klar til en forrygende aften!

2. – 4. FEBRUAR / KOLDING BIBLIO-
TEK / BILLET

KOLD FESTIVAL
KOLD er en ny musikfestival i Kolding. Den 
består af musik, atmosfæreskabende ople-
velser og formidling af bæredygtighed i form 
af kunstinstallationer og talks.

3. FEBRUAR / 15.00-17.00 / CHRISTI-
ANSFELD BIBLIOTEK / BILLET

ROMANSNAK
Få anbefalinger af de bedste bøger fra 
2022.
Er du krimilæser, kærlighedsdyrker, fan 
af historiske romaner eller med i en læ-
sekreds? Litteraturformidlere fra Kolding-
bibliotekerne giver inspiration til din næste 
læseoplevelse.
Tag gerne din egen yndlingskaffe med, så 
du er klar til en forrygende aften!

7. FEBRUAR / 17.00-18.30 LUNDER-
SKOV BIBLIOTEK / BILLET

BLIV SELVFORSYNENDE I DIN VILLA-
HAVE 
Line Øskov Knudsen bor i et helt almindeligt 
parcelhus med have i Kolding. Haven har 
hun omdannet fra at være en have med 
græs og blomster til et gigantisk spise-
kammer, der forsyner familien på fem med 
grøntsager og frugter året rundt.

7. FEBRUAR / 17.00-18.45 / STORE 
SAL / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: FILOSOFI-
SKE MESTERVÆRKER II
Bliv indført i – og udfordret af – en perle-
række af filosofiens absolutte mesterværker, 
når Folkeuniversitetet inviterer til en helt ny 
udgave af rækken om 'Filosofiens mester-
værker' med Kasper Lysemose.

8. FEBRUAR / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag 
den 21. juni fra klokken 10-12. 
Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

TO-GO-
POSER
Vidste du, at du kan bestille en to-go-
pose fra biblioteket? 

Børnebibliotekarerne pakker gode  
bøger til børnefamilier med børn og 
unge i alderen 0-15 år. Ud fra jeres  
ønsker sammensætter vi en pose med 
10 bøger, som I efterfølgende kan  
hente på et af vores biblioteker samt 
biblioteksstationerne. 

Læs mere på koldingbib.dk
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SVEND SVEND 
BRINKBRINKMMANNANN

13. MARTS / 19.00 – 21.00 / KOLDING TEATER - COMWELL
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februar

9. FEBRUAR / 17.00-17.45 / TORVET / 
KOLDING BIBLIOTEK

MÅNEDENS SANGE
Kom og syng med i vores populære al-
sangsarrangement ”Månedens sange”.
Hver måned i vinterhalvåret inviterer vi en ny 
vært, som vælger de sange, vi skal synge 
og præsenterer dem kort.
Se månedens vært på koldingbib.dk

9. FEBRUAR / 19.00-20.30 / STORE 
SAL / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

DR ROMANKLUB
DR Romanklubben er for dig, der er interes-
seret i ny litteratur og gerne vil diskutere den 
med andre

10.-19. FEBRUAR / KOLDING BIBLIO-
TEK

LAV DIN EGEN FASTELAVNSMASKE
I vinterferien har du mulighed for at lave din 
egen maske. Om du vil være en bjørn, Bat-
man eller noget helt tredje er op til dig selv. 
Vi har skabeloner, så det er nemt at gå til.

13. FEBRUAR / 12.00-15.00 / VAM-
DRUP BIBLIOTEK / BILLET: 40 KR. 
VOKSNE OG 20 KR. BØRN

BRÆTSPILSDAG FOR FAMILIER I 
VAMDRUP
Vamdrup Bibliotek inviterer indenfor til en 
eftermiddag fyldt med den magiske verden 
af brætspil. Vores to brætspilseksperter står 
klar til at guide jer igennem forskellige spil i 
løbet af eftermiddagen. Vi skal også spise 
pizza og snacks.

13. FEBRUAR / 18.00-21.00 / TORVET / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 40 KR. 
VOKSNE OG 20 KR. BØRN

BRÆTSPILSAFTEN FOR FAMILIER
Kolding Bibliotek inviterer indenfor til en 
eftermiddag fyldt med den magiske verden 

af brætspil. Vores to brætspilseksperter står 
klar til at guide jer igennem forskellige spil i 
løbet af eftermiddagen. Vi skal også spise 
pizza og snacks.

14. FEBRUAR / 13.00-14.00 / TORVET / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 25 KR.

PYNT DIN EGEN FASTELAVNSBOLLE
I vinterferien har du, din familie og dine 
venner mulighed for at pynte jeres helt egen 
fastelavnsbolle i selskab med Sarah Vele-
tanlic, der i 2022 var deltager i Den Store 
Juniorbagedyst.

14. FEBRUAR / 10.00-11.30 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK / TILMEL-
DING

KLASSISK LYTTEKLUB
Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder 
af klassisk musik eller vil lære lidt om den. Vi 
mødes cirka en gang om måneden. Lytte-
klubben er for alle og kræver ingen musikal-
ske forudsætninger. Du skal blot have lyst til 
at lytte til musikken sammen med andre.

14. FEBRUAR / 13.00-14.30 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK / TILMEL-
DING

KLASSISK LYTTEKLUB
Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder 
af klassisk musik eller vil lære lidt om den. Vi 
mødes cirka en gang om måneden. Lytte-
klubben er for alle og kræver ingen musikal-
ske forudsætninger. Du skal blot have lyst til 
at lytte til musikken sammen med andre.

14. FEBRUAR / 17.00-18.45 / STORE 
SAL / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: FILOSOFI-
SKE MESTERVÆRKER II
Bliv indført i – og udfordret af – en perle-
række af filosofiens absolutte mesterværker, 
når Folkeuniversitetet inviterer til en helt ny 
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udgave af rækken om 'Filosofiens mester-
værker' med Kasper Lysemose.

16. FEBRUAR / 10.00-11.00 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK

BØRNEBIO
I vinterferien viser vi vittige, hjertelige og læ-
rerige film for de 3-7-årige og andre barnlige 
sjæle. Det første møde med et stort lærred 
i biografens mørke er en stor oplevelse for 
mange børn.

19. FEBRUAR / 13.00-16.00 / TORVET / 
KOLDING BIBLIOTEK

FASTELAVN I KOLDING
Hop i udklædningen, tag familien i hånden 
og kom til fastelavnsfest. Der bliver tøn-
deslagning, kattedronninger og -konger og 
kåring af det sjoveste kostume.

21.-28. FEBRUAR / TORVET / KOLDING 
BIBLIOTEK

FN WORLD INTERFAITH HARMONY 
WEEK
Udstillingen viser blandt andet malerier og 
fotos, som peger på de værdier om tole-
rance, forståelse, fred og harmoni, som 
fejringen af World Interfaith Harmony Week 
står for.

21. FEBRUAR / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

VÆR MED I BØRNEBIBLIOTEKETS 
FAKTABOGKLUB 
Er du vild med at læse om nye opdagelser 
og hvordan ting fungerer? Vil du gerne finde 
ud af, hvor gammel is kan blive? Hvor hurtigt 
er verdens hurtigste tog? Hvor stor er vores 
galakse? Så er dette en klub for dig, der 
gerne vil mødes med andre børn, som også 
elsker at løse verdens mysterier!
For 10-12-årige.

21. FEBRUAR / 17.00-18.45 / STORE 
SAL / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: FILOSOFI-
SKE MESTERVÆRKER II
Bliv indført i – og udfordret af – en perle-
række af filosofiens absolutte mesterværker, 
når Folkeuniversitetet inviterer til en helt ny 
udgave af rækken om 'Filosofiens mester-
værker' med Kasper Lysemose.

22. FEBRUAR / 10.00-12.00 / SALEN / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.
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Det nye kulturhus i Vamdrup kan efter tids-
planen slå dørene op i slutningen af 2023, 
og dermed vil Vamdrup Bibliotek flytte ud af 
de eksisterende bygninger i Jernbanegade 
og fremover dele lokaler med Vamdrup Kino 
på Kinovej 1. Vores Hus, som kulturhuset 
hedder, vil udover biblioteket rumme bio-
grafsal, multisal, stort fælles foyerområde og 
mødelokaler. 

Vamdrup Kino og Vamdrup Bibliotek bliver 
hovedaktørerne i huset, men det er vores 
ambition, at Vores Hus også bliver et sam-
lingspunkt og base for de mange foreninger, 
der er i byen.  

Vores Hus bliver til virkelighed på baggrund 
af et stort forarbejde sammen med frivillige 
fra Vamdrup Kino, som Vamdrup Bibliotek 

Vores Hus 
i Vamdrup

Nyt fælleshus for bibliotek, Kino og det lokale foreningsliv
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i Vamdrup
glæder sig til at arbejde sammen med i de 
nye rammer. Projektet er støttet af Jens 
Holms Biblioteksfond og Bent O. Jørgen-
sens Fond, som står bag virksomheden 
Dansk Auto Logik A/S. Vamdrup Kino og 
Kolding Kommune har også bidraget til den 
samlede byggesum. 
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februar • marts

23. FEBRUAR / 16.00-18.00 / MØDE 5 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

BÆREDYGTIG BOGKLUB
Har du lyst til at mødes med andre og 
diskutere bæredygtig litteratur? Temaet 
er litteratur, der omhandler eller diskuterer 
bæredygtighed. Vi har udvalgt fire skøn- 
og faglitterære bøger, der sætter fokus på 
de forandringer og tiltag, som den enkelte 
borger kan bidrage til. Til denne gang læser 
vi: Klimahistorier, en novelleantalogi med 
bidrag fra blandt andre Adam Price, Anders 
Morgenthaler & Iben Mondrup

27. FEBRUAR / 17.00-18.30 / CHRISTI-
ANSFELDS BIBLIOTEK / BILLET

BLIV SELVFORSYNENDE I DIN VILLA-
HAVE
Line Øskov Knudsen bor i et helt almindeligt 
parcelhus med have i Kolding. Haven har 
hun omdannet fra at være en have med 

græs og blomster til et gigantisk spise-
kammer, der forsyner familien på fem med 
grøntsager og frugter året rundt.

28. FEBRUAR / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

BOGMESTRENE: BOGKLUB 9-12 ÅR
For dig, der er vild med at læse og som 
gerne vil mødes med andre børn, der har 
det på samme måde. Det er lige meget, 
hvor god du er til at læse, eller hvor meget 
og hvor tit du læser. I bogklubben er vi 
sammen om at snakke om bøger og dyrke 
bøgernes verden.

28. FEBRUAR / 17.00-18.45 / STORE 
SAL / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: FILOSOFI-
SKE MESTERVÆRKER II
Bliv indført i – og udfordret af – en perle-
række af filosofiens absolutte mesterværker, 
når Folkeuniversitetet inviterer til en helt ny 
udgave af rækken om 'Filosofiens mester-
værker' med Kasper Lysemose.

1.-31. MARTS / VAMDRUP BIBLIOTEK 
SALLYS FAR-MYSTERIET
Sallys far har købt noget lækkert til en sær-
lig lejlighed og lagt det i køleskabet, så han 
kan spise det senere. Men nu er det væk! 
Løs mysteriet og vær med i lodtrækningen 
om en præmie.

1. MARTS / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.
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Læs AMOK i 8 timer!

mere info på koldingbib.dk

SÆT KRYDS I KALENDEREN!  
27. juni / 10.00 – 18.00 
PÅ KOLDING BIBLIOTEK

19

Fo
to

: u
ns

p
la

sh



20

o
p

le
v

#k
o

ld
in

g
b

ib

Koldingbibliotekerne • forår • sommer 2023

marts

1. MARTS / 16.00-17.00 / CAFÉEN / 
KOLDING BIBLIOTEK

BOGCAFÉ OM KRIMIER
Få anbefalinger til store læseoplevelser i 
vores hyggelige bogcafé. Denne gang om 
krimier med udgangspunkt i de forfattere, 
der kommer til Krimimessen i Horsens.

2. MARTS / 17.00-17.45 / TORVET / 
KOLDING BIBLIOTEK

MÅNEDENS SANGE
Kom og syng med i vores populære al-
sangsarrangement ”Månedens sange”.
Hver måned i vinterhalvåret inviterer vi en ny 
vært, som vælger de sange, vi skal synge 
og præsenterer dem kort.
Se månedens vært på koldingbib.dk

2. MARTS / 17.00-18.30 / VAMDRUP 
BIBLIOTEK / BILLET

BLIV SELVFORSYNENDE I DIN VILLA-
HAVE
Line Øskov Knudsen bor i et helt almindeligt 
parcelhus med have i Kolding. Haven har 
hun omdannet fra at være en have med 
græs og blomster til et gigantisk spise-
kammer, der forsyner familien på fem med 
grøntsager og frugter året rundt.

4.-30. MARTS / TORVET / KOLDING 
BIBLIOTEK

UDSTILLING VED KOLDING HUS-
FLIDSFORENING
Kolding Husflidsforenings 125 års jubilæ-
umsudstilling med huse og bæredygtighed 
som tema.

6. MARTS – 12. MARTS / KOLDING-
BIBLIOTEKERNE 

WOMENS WEEK KOLDING 
Womens Week er en uge, der med afsæt 
i Kvindernes internationale kampdag har 
en ambition om gennem en åben dialog at 
udfolde og udforske kvindeliv før og nu. Se 
programmet på koldingbib.dk

7. MARTS / 17.00-18.30 / BRYGGERIET 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 30 KR.

NICOLE BOYLE RØDTNES
Mød den danske Young Adult-forfatter Ni-
cole Boyle Rødtnes, når hun fortæller om 
sine drønspændende fremtidsfortællinger 
om overlevelse, køn og kamp. Til foredraget 
hører du også om hendes vej mod at blive 
forfatter til over 100 bøger, selvom hun som 
barn kæmpede med at lære at stave.
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7. MARTS / 17.00-18.45 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: FILOSOFI-
SKE MESTERVÆRKER II
Bliv indført i – og udfordret af – en perle-
række af filosofiens absolutte mesterværker, 
når Folkeuniversitetet inviterer til en helt ny 
udgave af rækken om 'Filosofiens mester-
værker' med Kasper Lysemose.

8. MARTS / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

9. MARTS / 19.00-20.30 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

DR ROMANKLUB
DR Romanklubben er for dig, der er interes-
seret i ny litteratur og gerne vil diskutere den 
med andre

11. MARTS / 12.00-14.00 / SKOVPAR-
KEN, SKOVVEJEN 6 A

SLUT MED SUT – 3-ÅRSFEST
Kom til 3-årsfest, og tag hele familien med. 
Vi skal synge, danse og smage på ord. 
Prøv også det kreative værksted, eller lyt 
til højtlæsning. Der er også en lille gave til 
børnene. 
Arrangeret i samarbejde med Tandplejen, 
Kulturskolen og Byliv Kolding.

13. MARTS / 19.00-21.00 / KOLDING 
TEATER - COMWELL / BILLET: 225 KR.

KOLDING TALKS: TÆNK MED SVEND 
BRINKMANN
Oplev den populære psykologiprofessor 
Svend Brinkmann, når han slår et slag for 
det tankefulde liv i en tankeløs tid. I dag 
bombarderes vi med indtryk og med krav 
om mere og mere, hurtigere og hurtigere – 
så hvornår kan vi egentlig tænke? Foredra-
get er baseret på Brinkmanns nyeste bog 
Tænk.

14. MARTS / 10.00-11.30 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK / TILMEL-
DING

KLASSISK LYTTEKLUB
Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder 
af klassisk musik eller vil lære lidt om den. Vi 
mødes cirka en gang om måneden.
Lytteklubben er for alle: Det kræver ingen 
musikalske forudsætninger. Du skal blot 
have lyst til at lytte til musikken sammen 
med andre.
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Yoko Ogawa
DE TABTE MINDERS Ø
Smuk og poetisk japansk fortælling om, 
hvad der gør os til mennesker, og hvor me-
get sprog betyder.

Thomas Rydahl
FORFØRERENS KLUB
En sjov og provokerende udviklingsroman 
om Flemming, der lærer at takle livet på en 
ny måde ved at læse Søren Kierkegaard.

Lucinda Riley
MORD PÅ KOSTSKOLEN
En vellykket engelsk hyggekrimi med mas-
ser af stemning og personer, vi griner, gyser, 
elsker og græder med.

Cecilie Lind
PIGEDYR
Teenageren Sara elsker voksne mænd. Er 
hun en stakkels udnyttet pige - eller et sek-
suelt rovdyr? En lille poetisk og feministisk 
perle.

Dorrit Villumsen
TJENEREN OG HANS SØSTER
Søster må passe sin døende bror, selvom 
hun er ved at gå under. En velskrevet histo-
rie om livet og vores forventninger til det, om 
søskende og familieforhold og om ældre, 
syge og døende i vores samfund.

STORE  
læseoplevelser  
til læsekredse
Er du med i en læsekreds, kan du finde et væld af gode op-
levelser blandt Koldingbibliotekernes romankasser. I kasserne 
er der sæt af 8 stk. af den samme titel, så du har bøger nok til 
hele læsekredsen. Her ser du et udvalg af de nyeste roman-
kasser.
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marts • april

14. MARTS / 13.00-14.30 / BRYGGE-
RIET / KOLDING BIBLIOTEK / TILMEL-
DING

KLASSISK LYTTEKLUB
Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder 
af klassisk musik eller vil lære lidt om den. Vi 
mødes cirka en gang om måneden. Lytte-
klubben er for alle og kræver ingen musikal-
ske forudsætninger. Du skal blot have lyst til 
at lytte til musikken sammen med andre.

15. MARTS / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK 

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN 
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

21.MARTS / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

VÆR MED I BØRNEBIBLIOTEKETS 
FAKTABOGKLUB
Er du vild med at læse om nye opdagelser 
og hvordan ting fungerer? Vil du gerne finde 
ud af, hvor gammel is kan blive? Hvor hurtigt 
er verdens hurtigste tog? Hvor stor er vores 
galakse? Så er dette en klub for dig, der 
gerne vil mødes med andre børn, som også 
elsker at løse verdens mysterier!
For 10-12-årige. 

22. MARTS / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK
BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

25. MARTS / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK 

SLUT MED SUT – 3-ÅRSFEST
Kom til 3-års fest, og tag hele familien med. 
Vi skal synge, danse og smage på ord. 
Prøv også det kreative værksted, eller lyt 
til højtlæsning. Der er også en lille gave til 
børnene.

28. MARTS / 10.00-11.30 / STORE SAL 
/ KOLDING BIBLIOTEK

KULTURCAFÉ
Om tradition og liv. Fælles traditioner i en 
individualiseret kultur. Traditioners styrke og 
svaghed. Hvad kendetegner en levende tra-
dition i forhold til stivnet traditionalisme? Ved 
sognepræst Tine Årup Illum, Sdr. Bjert Kirke

28. MARTS / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

BOGMESTRENE: BOGKLUB 9-12 ÅR
For dig, der er vild med at læse og som 
gerne vil mødes med andre børn, der har 
det på samme måde. Det er lige meget, 
hvor god du er til at læse, eller hvor meget 
og hvor tit du læser. I bogklubben er vi 
sammen om at snakke om bøger og dyrke 
bøgernes verden.

29. MARTS / 19.00-21.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

LITTERATUR6000: SOLVEJ BALLE: 
OM UDREGNING AF RUMFANG
Solvej Balle fortæller om den sære proces 
med romanserien Om udregning af rum-
fang. Serien handler om en kvinde, der sid-
der fast i en enkelt dag, som hun må opleve 
igen og igen. Hør også om de andre bøger, 
hun har skrevet undervejs. Om udregning 
af rumfang var nomineret til Nordisk Råds 
Litteraturpris 2022. 
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29.MARTS / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

30. MARTS / 16.00-18.00 / MØDE 5 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

BÆREDYGTIG BOGKLUB
Har du lyst til at mødes med andre og 
diskutere bæredygtig litteratur? Temaet 
er litteratur, der omhandler eller diskuterer 
bæredygtighed. Vi har udvalgt fire skøn- og 
faglitterære bøger, der sætter fokus på de 
forandringer og tiltag, som den enkelte bor-
ger kan bidrage til. Til denne gang læser vi: 
Sparegrisanarkisten: Min vej til overskud af 
Sofie Østergaard

3. -5. APRIL / TORVET / KOLDING BIB-
LIOTEK

GÆKKEBREVSWORKSHOP
Her kan du klippe gækkebreve ud fra ska-
beloner eller din egen fantasi.
Materialerne, der bliver stillet til rådighed, er 
gamle bøger, aviser og magasiner.
Så tag din mor, far, søster, bedsteforælder, 
ven, veninde eller kæreste under armen, og 
del en kreativ og bæredygtig dag sammen.

12. APRIL / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag 
den 21. juni fra klokken 10-12. 
Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.
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Velkommen til 

DEN 
BÆRE-
DYGTIGE 
BOGKLUB
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Af bibliotekar Hanne Rønberg

En varm augustdag i sommeren 2021 sitrer 
luften nærmest af forventning i Mødelokale 
5 på Kolding Bibliotek. Det er post-coro-
na-nedlukning, og mange borgere er stadig 
betænkelige ved at møde op i det offentlige 
rum og at ”sidde tæt” med andre. Det er 
første mødegang i den spritnye Bæredygti-
ge Bogklub og jeg er virkelig spændt: Duk-
ker der overhovedet nogen op?

Det gjorde der heldigvis! Og flere er nær-
mest faste gæster, når vi den sidste torsdag 
i hver måned mødes om klimalitteratur for 
at se fremad og diskutere løsninger og 
go-to-handlinger for den enkelte.

Hver gang er der også nye med, og alders-
spændet har været fra 25-80 år her det 
første halvandet år. Det giver nogle virkelig 
spændende diskussioner med divergerende 
synsvinkler på både problemer og løsninger. 
Den første sæson valgte jeg de bæredygtige 
titler, men efterfølgende har deltagerne be-
stemt, hvilken aktuel fag- og skønlitteratur, 
der var mest interessant at læse og debat-
tere.

En af ”bestsellerne” har været Hvis vi vil – 
den absolut realistiske guide til at bremse 
klimakrisen, før det er for sent, skrevet af 

journalister fra den digitale avis Zetland. Den 
fagbog gav os alle håb; vi fik et lidt ander-
ledes syn på atomkraft, og vi er flere gange 
vendt tilbage til den i løbet af året. 

En vidunderlig skønlitterær oplevelse var 
Den dag Bitte blev bæredygtig af Mette 
Reinhardt Jakobsen. Det er en hylende mor-
som bog om den frustration, vi alle oplever: 
For skal jeg vælge dansk eller økologisk for 
at være mest bæredygtig? Skal jeg spise 
kød eller avocadoer, købe el- eller hybridbil 
med meget mere. Bitte er så meget i tvivl 
om alt, at hun foretager nogle ret vilde og 
sjove valg, der får betydning for hendes 
omgivelser.

Koldingbibliotekerne blev i 2022 certificeret 
som ”verdensmålsbibliotek”, hvilket kræ-
vede nye initiativer og borgerinddragelse i 
oplysning om klima- og miljøudfordringer, 
de 17 verdensmål og ikke mindst de vigtige 
bæredygtige løsninger, der allerede findes. 
Den Bæredygtige Bogklub var et af tiltagene 
i den handleplan, biblioteket lagde for certi-
ficeringen. 

Har du fået lyst til at deltage? Så se her i ka-
taloget, hvornår vi mødes, og hvad vi læser. 
Du er velkommen!
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april

13. APRIL / 19.00-20.30 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

DR ROMANKLUB
DR Romanklubben er for dig, der er interes-
seret i ny litteratur og gerne vil diskutere den 
med andre

14. APRIL / 11.00-12.45 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: MUSIKKENS 
MESTERVÆRKER
Kom og få mere ud af musikken! Forelæs-
ningsrækken dykker ned i nogle pragtfulde 
musikværker. Denne gang om Ottorino Res-
pighi: Roms fontæner

18. APRIL / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

VÆR MED I BØRNEBIBLIOTEKETS 
FAKTABOGKLUB
Er du vild med at læse om nye opdagelser 
og hvordan ting fungerer? Vil du gerne finde 
ud af, hvor gammel is kan blive? Hvor hurtigt 
er verdens hurtigste tog? Hvor stor er vores 
galakse? Så er dette en klub for dig, der 
gerne vil mødes med andre børn, som også 
elsker at løse verdens mysterier!
For 10-12-årige.

19. APRIL / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag 
den 21. juni fra klokken 10-12. 
Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

19. APRIL / 19.00-20.30 / BRYGGERIET 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 50 KR.

THE MYSTERIOUS MR. JONES: 
FOREDRAGSKONCERT
På en helt uhøjtidelig måde går The My-
sterious Mr. Jones gennem David Bowies 
karriere fra 1966 til 2016. Bandet spiller 
undervejs en lang række kendte og mindre 
kendte Bowie-numre, men aldrig som du 
kender dem; de giver kreativiteten frie tøjler 
og fortolker materialet, som om det var de-
res eget.

20. APRIL / 18.30-20.30 / BRYGGERI-
ET / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

LITTERATUR6000: EN AFTEN OM 
TOVE DITLEVSEN
Vi dykker ned i Tove Ditlevsens liv og littera-
tur. Vi skal blandt andet se kortfilmen "Tove 
i stykker", høre oplæg, højtlæsning, book-
talks med mere.
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20. APRIL / 19.00-20.00 / LUNDER-
SKOV BIBLIOTEK 

TRÆFFETID: MØD BORGMESTER OG 
UDVALGSFORMÆND
Træffetiden skal bidrage til at skabe en end-
nu bedre dialog med borgere, foreninger, 
institutioner med videre. Alle er velkomne, 
hvad enten du har et spørgsmål, kommer 
med forslag til at forbedre den kommunale 
service, gerne vil præsentere en spænden-
de ide eller bare gerne vil møde de folke-
valgte.

21.-30. APRIL / KOLDING BIBLIOTEK 
FORSKNINGENS DØGN
Forskning er fascinerende og fantastisk. 
Så er du barn eller voksen og nysgerrig på, 
hvad forskere arbejder med, så står enga-
gerede forskere rundt om i landet hvert år 
klar til at fortælle om deres forskning i slut-
ningen af april. Læs mere på koldingbib.dk 
fra slutningen af februar.

21. APRIL / 11.00-12.45 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: MUSIKKENS 
MESTERVÆRKER
Kom og få mere ud af musikken! Forelæs-
ningsrækken dykker ned i nogle pragtfulde 
musikværker. Denne gang om Ludwig van 
Beethoven: Klaversonater

24.-29. APRIL 
VERDENSMÅLENE I UGE17
Koldingbibliotekerne sætter sammen med 
andre biblioteker ekstra fokus på ver-
densmålene i UGE17. 
Hold øje med spændende aktiviteter og 
events i uge 17 på Koldingbibliotekernes 
hjemmeside, Facebook og Instagram.

25. APRIL / 19.00-21.00  / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

LITTERATUR6000: ANNE-MA-
RIE VEDSØ OLESEN: VØLVENS 
VEJ 
Oplev Anne-Marie Vedsø Olesen fortælle 
om de første to bind, Snehild og Mistelte-
nen, i romanserien Vølvens Vej, der foregår 
i dansk jernalder og er inspirereret af nor-
disk mytologi. Anne-Marie, der vandt DR 
Romanprisen 2022 for første bind, vil også 
komme ind på den nordiske mytologis uni-
vers.
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BØRNEBIBLIOTEKETSBØRNEBIBLIOTEKETS  
FAKTABOGKLUBFAKTABOGKLUB

LÆS MERE PÅ KOLDINGBIB.DK
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25. APRIL / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

BOGMESTRENE: BOGKLUB 9-12 ÅR
For dig, der er vild med at læse og som 
gerne vil mødes med andre børn, der har 
det på samme måde. Det er lige meget, 
hvor god du er til at læse, eller hvor meget 
og hvor tit du læser. I bogklubben er vi 
sammen om at snakke om bøger og dyrke 
bøgernes verden.

26. APRIL / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

27. APRIL / 16.00-18.00 / MØDE 5 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

BÆREDYGTIG BOGKLUB
Har du lyst til at mødes med andre og 
diskutere bæredygtig litteratur? Temaet 
er litteratur, der omhandler eller diskuterer 
bæredygtighed. Vi har udvalgt fire skøn- og 
faglitterære bøger, der sætter fokus på de 
forandringer og tiltag, som den enkelte bor-
ger kan bidrage til. Til denne gang læser vi: 
Klimapsykologi: hvorfor vi holder klimakrisen 
ud i strakt arm og den forbundethed, der 
venter, når vi begynder at handle af Solveig 
Roepstorff

28. APRIL / 11.00-12.45 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: MUSIKKENS 
MESTERVÆRKER
Kom og få mere ud af musikken! Forelæs-
ningsrækken dykker ned i nogle pragtfulde 

musikværker. Denne gang om Johannes 
Brahms: Altrapsodi & Haydn-variationer

2. MAJ / 16.00-17.00 / CAFÉEN / KOL-
DING BIBLIOTEK

BOGCAFÉ OM ROMANCEBØGER
Kom til vores hyggelige bogcafé. Denne 
gang om romancebøger og med besøg af 
romanceforfatteren Anne Thorogod.

3. MAJ / 10.00-12.00 / SALENE / KOL-
DING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

10. MAJ / 10.00-12.00 / SALENE / KOL-
DING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

11.MAJ / 19.00-20.30 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

DR ROMANKLUB
DR Romanklubben er for dig, der er interes-
seret i ny litteratur og gerne vil diskutere den 
med andre.

12. MAJ / 11.00-12.45 / STORE SAL / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

FOLKEUNIVERSITETET: MUSIKKENS 
MESTERVÆRKER
Kom og få mere ud af musikken! Forelæs- 
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Anbefalet af Jette Kjær

Vi har ofte vores yndlingsbrætspil. Heldigvis 
er der flere, der er udkommet i juniorud-
gaver, så de mindste også kan få glæde af 
spillene. Her anbefaler jeg tre af slagsen.

Catan Junior 
Dette spil er en vellykket, selvstændig bør-
neversion af det kendte Catan (eller Sett-
lers), som jeg har spillet rigtig mange gange. 
Derfor tænkte jeg, at jeg da sagtens kunne 
klare mig imod min 6-årige i Catan Junior, 
men her tog jeg fejl! For der er alligevel nye 
elementer, som gør, at der skal tænkes og 
handles anderledes. Spillet går ud på at 
erobre land, som undervejs giver ressour-
cer, man kan bruge til at købe flere skibe og 
havne og derved vinde spillet. 

Hvad jeg ikke kendte på forhånd, var Pol-
ly-kortene, som er en slags ”prøv lykken 
kort”, der kan give forskellige fordele. Det 

gjorde min skrappe modstander til gen-
gæld, og hun kørte en helt klar strategi med 
at bruge alle ressourcer på at købe Pol-
ly-kort, og derved vandt hun ret hurtigt (og 
stort!) over sin mormor. 

Jeg kan varmt anbefale Catan Junior, som 
et herligt spil, hele familien kan samles om. 
Det kan spilles af 2-4 spillere fra 6 år. 

My first Carcassonne
I børneudgaven af det kendte spil er der fest 
i byen, og alle dyrene er sluppet løs! Byens 
børn er ude for at fange dyrene, og efter-
hånden som I, med de lækre, kraftige brik-
ker lægger vejene, kan I se, hvor børnene er. 
Når en vej er lukket, må alle spillere sætte 
figurer på børn i deres egen farve på vejen. 
Det er et rigtigt fint spil for børn fra 4 år, som 
også resten af familien vil hygge sig med. 

JUNIOR-
UDGAVER

Tre kendte brætspil i
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JUNIOR-
UDGAVER

For at vinde må man være strategisk og 
spille sine brikker rigtigt, men man skal også 
have skarpe øjne og måske være en lille 
smule heldig.

Sequence Junior 
Ligesom i det klassiske Sequence gælder 
det om at spille sine kort, så man kan læg-
ge fire brikker på stribe. Er man heldig at 
trække et kort med en enhjørning, kan den 
bruges som joker og hjælpe en på vej. Hvis 
en modspiller derimod spiller en drage, så 
kan den fjerne ens brikker og ødelægge ens 
planer!

Spillet er sjovt og hyggeligt at spille med 
børn fra 3 år, som vil more sig med at gen-
kende dyrebillederne og lære at spille korte-
ne rigtig, så de kan vinde over de voksne!
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maj • juni

ningsrækken dykker ned i pragtfulde værker. 
Denne gang om Igor Stravinskij: Petrusjka.

12. MAJ – 12. JUNI / KOLDING BIBLI-
OTEK

UDSTILLING "STAFET FOR LIVET"
På udstillingen kan du få oplysninger om 
Stafet For Livet. Stafet For Livet er et døgn, 
hvor der sættes fokus på kræftsagen, man 
kæmper sammen og fejrer livet. Det handler 
om fællesskab, oplysning og indsamling til 
kampen mod kræft.

16. MAJ / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

VÆR MED I BØRNEBIBLIOTEKETS 
FAKTABOGKLUB
Er du vild med at læse om nye opdagelser 
og hvordan ting fungerer? Vil du gerne finde 
ud af, hvor gammel is kan blive? Hvor hurtigt 
er verdens hurtigste tog? Hvor stor er vores 
galakse? Så er dette en klub for dig, der 
gerne vil mødes med andre børn, som også 
elsker at løse verdens mysterier!
For 10-12-årige.

17. MAJ / 10.00-12.00 / SALENE / KOL-
DING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

19. MAJ / 10.00-15.00 / NICOLAI KOM-
PLEKSET, SKOLEGADE 2C

REPAIR & REMAKE FESTIVAL 2023
Koldingbibliotekerne deltager årets Repair 
& Remake festival, hvor der er fokus på at 
genbruge, genskabe og reparere eksiste-
rende ting som et stille oprør mod brug-og-

smid væk-kulturen. Både børn og voksne 
får inspiration til at skabe noget selv og et 
indblik i de håndværksmæssige færdig-
heder, der skal til. Du går hjem med nyt til 
hænder, hoved og hjerte.

19.-23. MAJ  / SALENE KOLDING BIB-
LIOTEK

BOGSALG
Find en god bog til sommerferien eller en, 
du holder af, når vi sælger ud af kasserede 
materialer ved hollandsk salg. Der vil være 
både børnebøger, fagbøger, romaner, ma-
gasiner med mere.

23. MAJ / 16.00-18.00 / MØDE 1 / 
KOLDING BIBLIOTEK / TILMELDING

BOGMESTRENE: BOGKLUB 9-12 ÅR
For dig, der er vild med at læse og som 
gerne vil mødes med andre børn, der har 
det på samme måde. Det er lige meget, 
hvor god du er til at læse, eller hvor meget 
og hvor tit du læser. I bogklubben er vi 
sammen om at snakke om bøger og dyrke 
bøgernes verden.

24. MAJ / 10.00-12.00 / SALENE / KOL-
DING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

25. MAJ / 16.00-18.00 / MØDE 5 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BILLET

BÆREDYGTIG BOGKLUB
Har du lyst til at mødes med andre og 
diskutere bæredygtig litteratur? Temaet 
er litteratur, der omhandler eller diskuterer 
bæredygtighed. Vi har udvalgt fire skøn- 
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og faglitterære bøger, der sætter fokus på 
de forandringer og tiltag, som den enkelte 
borger kan bidrage til. Til denne gang læser 
vi: Den utålmodige feminist af Rikke Øster-
gaard & Naja Lind Rasmussen

31. MAJ / 10.00-12.00 / SALENE / KOL-
DING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag 
den 21. juni fra klokken 10-12. 
Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

7. JUNI / 10.00-12.00 / SALENE / KOL-
DING BIBLIOTEK

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

9. JUNI – 18. AUGUST / KOLDINGBIB-
LIOTEKERNE 

SOMMERBOGEN 2023
Læs og løs udfordringer i din sommerferie. 
Koldingbibliotekerne inviterer alle mellem 
6 og 15 år til at deltage i Danmarks største 
læsekonkurrence Sommerbogen. Hent et 
udfordringsark på dit lokale bibliotek og del-
tag i læsedysten.

14. JUNI / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK 

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 

inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

21. JUNI / 10.00-12.00 / SALENE / 
KOLDING BIBLIOTEK 

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
Tema: Barnets kost. 
Hver onsdag fra den 4. januar til onsdag den 
21. juni fra klokken 10-12. Sundhedsplejen 
inviterer forældre med børn i alderen 4-9 må-
neder til en snak om barnets kost og skemad. 
Babytræf holder pauser i skolernes ferie.

27. JUNI / 10.00-18.00 / KOLDING BIB-
LIOTEK / BILLET: 25 KR.

LÆS AMOK I 8 TIMER
Læs alt det du kan på 8 timer! Hiv fat i ven-
nerne og meld jer til sommerferiens sejeste 
dag på biblioteket, hvor vi skal læse i 8 
timer, inden vi spiser pizza og siger farvel til 
hinanden.

Koldingbibliotekerne • forår • sommer 2023
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En bygning rejses
Af Lene Wul

Da Kvindernes Bygning i Kolding blev indviet 
den 15. juli 1922, var det var den første af 
sin slags i hele landet, og hermed blev der 
faktisk skrevet Danmarkshistorie i Kolding. 
Der skulle gå 14 år mere, før det lykkedes at 
rejse en tilsvarende i København. Alligevel er 
historien om Kvindernes Bygning i Slotsga-
de 1 blevet glemt, og det er kun ganske få, 
som ved, hvor den egentlig ligger. 

Det var ellers byens arkitekt, Ernst Petersen, 
som tegnede Kvindernes Bygning. Ligesom 
han tidligere havde tegnet både Hartevær-
ket og Domhuset. Begge disse står næsten 
intakte, hvorimod Kvindernes Bygning i dag 
er ombygget til ukendelighed og fungerer 
som et boligkompleks, der gør det vanske-
ligt at forstille sig, hvilken historie bygningen 
i virkeligheden rummer. 

Kvindernes Bygning blev opført på foranled-
ning af Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds 
med daværende formand; Helen Clay Peder-
sen i spidsen og som den bærende drivkraft. 
Men ligesom bygningens historie er også 
Helens historie blevet glemt, selvom hun sad 
som formand for Koldingkredsen i 35 år! 
Helens virke omfatter både rollen som sog-
nerådsmedlem og lokalpolitiker, kvindesags-
forkæmper nationalt og internationalt. Hele 
sit næsten 90 år lange liv viede hun til lige 
rettigheder i et gryende demokrati, og hun 
var en af byens mest entreprenante, frem-
adskuende og virksomme personer i byens 
historie. Den historie er værd at huske på. 

Læs mere om Kvindernes Bygning og He-
len Clay Pedersen på Kolding Stadsarkivs 
hjemmeside www.koldingstadsarkiv.dk
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FIND DIT NÆRMESTE BIBLIOTEK
Koldingbibliotekerne har fire filialer i Kolding, Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. 
Dertil har vi en række biblioteksstationer, hvor du kan afhente bestilt materiale og aflevere 
lånte bøger. Biblioteksstationerne ligger ofte i den lokale brugs eller hal.

KOLDING BIBLIOTEK
Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
Mandag-torsdag 8-21
Fredag 8-18
Lørdag 10-14
Søndag 13-16 (okt.-marts)

CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK
Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld
Selvbetjening: 
Mandag-søndag 7-22
Med personale:
Mandag 13-17
Onsdag 13-17

LUNDERSKOV BIBLIOTEK
Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov
Selvbetjening: 
Mandag-søndag 7-22
Med personale:
Tirsdag 13-17
Torsdag 13-17

VAMDRUP BIBLIOTEK
Jernbanegade 1, 6580 Vamdrup
Selvbetjening: 
Mandag-søndag 7-22
Med personale:
Mandag 13-17
Torsdag 13-17

ALMIND BIBLIOTEKSSTATION
Dagli’ Brugsen
Sysselbjergvej 6, 6051 Almind
Åben i brugsens åbningstider

SDR. BJERT BIBLIOTEKSSTATION
Bjert-Hallen
Engløkke 7, 6091 Sdr. Bjert
Åben i hallens åbningstider

VESTER NEBEL BIBLIOTEKSSTATION
Dagli’ Brugsen
Koldingvej 29, 6040 Egtved
Åben i brugsens åbningstider

JORDRUP BIBLIOTEKSSTATION
LokalBrugsen
Hovedgaden 43, 6464 Jordrup
Åben i brugsens åbningstider

HEJLS BIBLIOTEKSSTATION
Dagli’ Brugsen
Hejls Landevej 34, 6094 Hejls
Åben i brugsens åbningstider
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FØLG OS
 koldingbib.dk
 @koldingbib
 /koldingbib

Hold dig opdateret om dit lokalbibliotek 
koldingbib.dk/Christiansfeld
koldingbib.dk/Lunderskov
koldingbib.dk/Vamdrup 

BOOK LOKALE
Har du brug for at afholde møder, arran-
gementer, udstillinger eller fordybe dig i dit 
studie? Book et lokale på koldingbib.dk/lo-
kalebooking. Du kan låne lokaler på alle fire 
biblioteker.

Lokalerne er primært til brug for folke-
oplysende foreninger, offentlige institutioner 
og interesseorganisationer samt almindelige 
besøgende og studiegrupper.

PRINT, KOPI OG SCAN
Print og kopiering koster 2 kr. pr. side i 
A4-format og A3-format. Det er gratis at 
scanne til e-mail. 

Der må ikke benyttes eget papir i Kolding-
bibliotekernes printere.  

LÆS MERE PÅ 
koldingbib.dk/print-kopi-og-scan
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