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JANUAR
Bliv månedens Verdenshelt

4.  Morfar Per læser højt 

5.  Babytræf 

6.   Månedens sange

11.   Verdensmålsfilm: Børnene på Putins 

losseplads 

12.  Årets Rock

15.  Højtlæsning for børn

17. Romansnak, Lunderskov Bibliotek

18.  Kulturcafé

19.  Babytræf

20. Romansnak, Vamdrup Bibliotek

25.  Bogklub 9-12 år 

25. Romansnak, Kolding Bibliotek

26.  Babytræf

26. Romansnak, Kolding Bibliotek

27.  Bæredygtig Bogklub

27.  Lev livet godt og bæredygtigt 

27.   Fællesspisning og foredrag med 

Linda Lassen, Hotel Vamdrup

28. Romansnak, Christiansfeld Bibliotek

FEBRUAR
Bliv månedens Verdenshelt

1. Morfar Per læser højt 

1.-28.  Den store læsedyst for familier 

2.  Babytræf

8.   Litteratur6000 / Lars Novrup 

Frederiksen: Kirstine og Priorinden

9.  Babytræf

10. Månedens sange

10.   Verdensmålsfilm: I Love You I Miss 

You I Hope I See You Before I Die 

11.-20. Skralde-skattejagt i vinterferien 

17.   Kreativ workshop i 

bæredygtighedens tegn 

17.  Workshop Lav sjove bøger af 

genbrugsmaterialer 

19.  Højtlæsning for børn 

21.  Babyrytmik

22.  Bogklub 9-12 år 

22.  Kulturcafé

23.  Babyrytmik

23.  Babytræf

24.  Bæredygtig Bogklub

24.  Lev klimagodt 

26.   Litteratur6000 / Inge Lehmann og 

Jordens indre kerne 

MARTS
Bliv månedens Verdenshelt

Sallys far mysteriet: detektivjagt for børn og 

deres voksne, Christiansfeld Bibliotek

1.   Verdensmålsfilm: Vejen er lang – om 

kvindebevægelsens historie 

1.  Morfar Per læser højt

1.   Rejsecafé: På familieeventyr i 

campervan gennem Europa 

2.  Babytræf 

2.  Bogcafé på Tobbers 

3.  Månedens sange 

3.   Litteratur6000 / Charlotte Weitze: 

Rosarium

5.  Slutty eller snerpet? 

5.  Bob Dylan - 80 år 

9.  Babytræf

15.  Verdensmålsfilm: Hjertelandet 

16.  Babytræf
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17.  Kvinder rundt om kanon

22.  Bogklub 9-12 år

23.  Babytræf

24. Læsekreds: Årene af Annie Ernaux 

26.  Slut med sut / 3-årsfest 

29.  Kulturcafé

30.  Babytræf

31.  Bæredygtig Bogklub

APRIL
Bliv månedens Verdenshelt

2.   Min helt egen dagbog – kreativ 

workshop

2.   Tegn med Mynte og StineStregen – 

tegneworkshop

5.  Morfar Per læser højt

5.  Lad os tale om det 

5.  Kolding Talks: Debat om 

klimaforandringer

6.  Babytræf

7.  Hjem til gården med Peter Præst 

19.  Bogklub 9-12 år 

19.   Litteratur6000 / Samtale med Naja 

Marie Aidt 

20.  Babytræf

26.  Kulturcafé

27.  Babytræf

28.  Bæredygtig Bogklub 

28.  Verdensmålsfilm: 70/30 

MAJ
Bliv månedens Verdenshelt

3.  Morfar Per læser højt 

4.  Babytræf 

11.  Babytræf

17.  Bogklub 9-12 år 

18.  Babytræf 

18.  Bogcafé på Tobbers

22.  BørneTour 

24.  Kulturcafé 

25.  Babytræf

JUNI
Bliv månedens Verdenshelt

1.  Babytræf 

7.  Morfar Per læser højt 

8.  Babytræf 

15.  Babytræf 

22.  Babytræf

28.  Læs Amok i 8 timer 

JULI
3.  Tour de France-fest

ANDET
10. juni-20. august: Deltag i Sommerbogen, 

alle biblioteker

Koldingbibliotekerne
Program / forår • sommer 2022
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OPLEV
OPLEV er Koldingbibliotekernes halvårskatalog, der sam-
ler en række arrangementer og tilbud, der finder sted på 
bibliotekerne. 
 
Koldingbibliotekerne samarbejder med frivillige, foreninger 
og andre kulturaktører. Derfor finder du også arrangemen-
ter i dette katalog, der er skabt af eller i samarbejde med 
nogle af vores faste samarbejdspartnere. 

Ud over aktiviteterne i dette katalog kan du på vores hjem-
meside løbende finde arrangementer, som folkeoplysende 
foreninger afholder i bibliotekernes lokaler. 

Hold dig opdateret på koldingbib.dk for eventuelle ændrin-
ger. Du kan også følge os på Facebook eller Instagram.

Vi tager forbehold for fejl eller ændringer i det trykte pro-
gram. 

BILLET 
Til mange arrangementer skal du have en billet, som du 
kan købe på vores hjemmeside. I flere tilfælde er billetten 
gratis, men nødvendig for at vi kan sikre en god afvikling 
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 bil-
letkøb hos dem.  

HANDICAPADGANG 
Det er muligt at få en gratis billet til handicapledsager (med 
ledsagerkort) til alle bibliotekets egne arrangementer. Kon-
takt os, hvis du har brug for denne mulighed. Kontakt os 
ligeledes, hvis du har spørgsmål vedrørende tilgængelig-
hed og imødekommelse af særlige behov. 

KONTAKT 
Koldingbibliotekerne kan kontaktes på telefon 79 79 11 00 
eller på mail bibliotek@kolding.dk. Vi hører altid gerne fra 
dig med ris, ros og gode idéer. 
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VELKOMMEN TIL  
KOLDINGBIBLIOTEKERNE

Jeg har glædet mig til at byde jer alle sammen velkommen ind i 
Koldingbibliotekernes spændende og tankevækkende oplevelsesunivers. I 
denne udgave af OPLEV finder du et væld af forskellige aktiviteter. Her er noget 
for enhver smag og stor spændvidde – lige fra startskuddet på den nye store 
KOLD Festival til små hyggelige tilbud, som når Morfar Per læser højt for de 
mindste. 

Puds læsebrillerne eller slå lyttelapperne ud og tag på opdagelse i vores 
litteraturfællesskaber. Bæredygtig bogklub, læsekredse eller lytteklubber – hvad 
er du til? Litteraturfællesskaberne engagerer, inspirerer, og hvem ved… måske 
opstår nye venskaber?   

FN’s 17 verdensmål præger sæsonens aktiviteter. Du kan derfor gå på 
opdagelse i Bryggeriet og prøve kræfter med verdensmålene på Active Floor 
med børn og barnlige sjæle. Lad dig opsluge af tankevækkende prisbelønnede 
dokumentarfilm, der berører emner som klima, fattigdom og rettigheder. Vil 
du gå til kamp for klimaet? Så kan du deltage i vores udfordringer og blive 
månedens verdenshelt.

Det var bare et lille udsnit af sæsonens  
program – dyk selv dybere i OPLEV,  
og kom og vær med. 

Vi glæder os til at se dig.

PIA HENRIETTE FRIIS, BIBLIOTEKSCHEF
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JANUAR

BLIV MÅNEDENS VERDENSHELT I  
JANUAR: MÅL 2: STOP SULT 
Hver måned arbejder Koldingbibliotekerne 
med et af de 17 Verdensmål, og i den for-
bindelse har vi for hvert verdensmål lavet 
udfordringer til børn, unge og børnefamilier. 
På den måde kan alle blive klogere på, 
hvad de enkelte verdensmål handler om og 
selv aktivt være med til at skabe en række 
forandringer hen mod en mere bæredygtig 
verden. Hent månedens udfordring på et af 
de fire biblioteker.
Ved at gennemføre udfordringen, deltager 
du i lodtrækningen om at blive månedens 
VERDENSHELT, der også vinder en præmie 
og et sejt verdensmålsbadge.

MORFAR PER LÆSER HØJT
TIRSDAG DEN 4. JANUAR / KLOKKEN 10.00-
10.30 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD 
BARE OP

Højtlæsning er et sikkert hit til at styrke 
børns sprog, fantasi og leg. Kom med ind 
i et magisk univers, når morfar Per læser 
højt. Per Johannsen er pensioneret biblio-
teksmedarbejder og har stor erfaring med 
højtlæsning. 
For daginstitutioner, dagplejere og børnefa-
milier. Børn 3-6 år. 

MÅNEDENS SANGE
TORSDAG DEN 6. JANUAR / KLOKKEN 17.00-
17.45 / KOLDING BIBLIOTEK / TORVET /  
GRATIS, MØD BARE OP  

Kom og syng med, når vi holder vores po-
pulære ”Månedens sange”. Hver måned i 
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som 
vælger de sange, vi skal synge, og kort 
præsenterer dem. Denne gang er værten 
Lene Tanggaard, Rektor for Designskolen 
i Kolding. Sangene akkompagneres af pia-
nist Bente Ibenfeldt på flygel. Der uddeles 
sanghæfter.

VERDENSMÅLSFILM: BØRNENE PÅ 
PUTINS LOSSEPLADS
TIRSDAG DEN 11. JANUAR / KLOKKEN 19.00 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BRYGGERIET / GRATIS, 
MEN HUSK BILLET 

Fra januar til april viser vi aktuelle, tanke-
vækkende dokumentarfilm i Bryggeriet. 
Prisbelønnede film med fokus på FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Over en periode på 14 år har instruktøren 
fulgt en gruppe børn, der ulovligt lever på 
en af verdens største lossepladser uden for 
Moskva. Blandt de mange fattige beboere 
er Yula, der drømmer om at flytte fra losse-
pladsen og ændre sit liv. 
Filmens varighed: 1 t. og 34 min.

Foto: P
exels
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ÅRETS ROCK 
ONSDAG DEN 12. JANUAR / KLOKKEN 19.00-
20.45 / KOLDING BIBLIOTEK / BRYGGERIET / 
BILLET: 50 KR. 

Finn P. Madsen fortæller om årets bedste 
rockudgivelser og spiller smagsprøver 
derfra. Finn P. Madsen er musik- og radio-
journalist og har igennem mange år været 
musikanmelder for GAFFA.
Finn bliver assisteret af Christian Winther fra 
Jungle Records.

HØJTLÆSNING FOR BØRN
LØRDAG DEN 15. JANUAR / KLOKKEN 11.00-
11.45 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD 
BARE OP

Kom og få fortalt en historie ved asatroende 
og aspirerende skuespiller Anna Dietrich 
Simonsen. Anna har blandt andet været 
med i ”Krakes kæmper” ved Jels Vikingespil 
i 2021 og deltog i talentprogrammet samme 
sted. Højtlæsningen er for børn fra ca. 6 år.

ROMANSNAK 
– MANDAG DEN 17. JANUAR / KLOKKEN 19.00-
21.00 / LUNDERSKOV BIBLIOTEK / DEN GAMLE 
BYRÅDSSAL / BILLET: 30 KR. 
– TORSDAG DEN 20. JANUAR / KLOKKEN 
19.00-21.00 / VAMDRUP BIBLIOTEK/ BILLET: 
30 KR. 
– TIRSDAG DEN 25. JANUAR / KLOKKEN 19.00-
21.00 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE / BIL-
LET: 30 KR. 
– ONSDAG DEN 26. JANUAR / KLOKKEN 10.00-
12.00 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE / BIL-
LET: 30 KR. 
– FREDAG DEN 28. JANUAR / KLOKKEN 15.00-
17.00 / CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK / BILLET: 
30 KR.

En håndfuld litteraturformidlere fra Kolding-
bibliotekerne fortæller om de bøger, der har 
blæst dem omkuld i 2021. Kom og få mas-
ser af tips til din læsning!

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN: 
BARNETS KOST
ONSDAGE FRA DEN 5. JANUAR TIL ONSDAG 
DEN 22. JUNI / KLOKKEN 10.00 -12.00 / KOL-
DING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD BARE OP

Sundhedsplejen inviterer forældre med børn 
i alderen 4-9 måneder til en snak om bar-
nets kost og skemad til det lille barn. 
Babytræf holder pause i skolernes ferier. 
Onsdag den 12. januar er der ingen baby-
træf. Arrangeret af Sundhedsplejen

Foto: K
atrine W
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Programmet offentliggøres 
løbende på koldingbib.dk

MARTS/
APRIL
2022
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KULTURCAFÉ
TIRSDAG DEN 18. JANUAR / KLOKKEN 10.00-
11.30 / KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / 
GRATIS, MØD BARE OP

Om udstillingen Erik A. Frandsen – skønhed 
på Trapholt, ved Henriette Bacher Lind, 
sognepræst ved Nicolai Kirke.

Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor 
der både er tid til at lytte og diskutere kultur. 
Hver gang er der et oplæg om en kulturel 
oplevelse eller emne. Kulturcaféerne er 
skabt i et samarbejde mellem Koldingbiblio-
tekerne og en række præster fra Kolding.

BOGKLUB 9-12 ÅR 
TIRSDAG DEN 25. JANUAR / KLOKKEN 16.00-
18.00 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, TILMELD 
DIG MED MAIL TIL BIBBORN@KOLDING.DK

Børnebibliotekets bogklub har kun 3 regler. 
Det handler KUN om bøger. Der er ALDRIG 
lektier for. Der er ALTID snacks. Noget for 
dig? Så vær med i bogklubben, hvor vi er 
sammen om at dyrke bøgerne. Vi skal tale 
om bøger, anbefale bøger til hinanden og 
hygge os med alt fra DIY til booktrailers og 
quiz. 
Datoer: 25.1, 22.2., 22.3, 19.4 og 17.5

BÆREDYGTIG BOGKLUB 
TORSDAG DEN 27. JANUAR / KLOKKEN 16.00-
18.00 / KOLDING BIBLIOTEK / MØDE 5 /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET 

Har du lyst til at mødes med andre og dis-
kutere bæredygtig litteratur? Koldingbiblio-
tekerne afholder fire bogklubs-eftermiddage 
i samarbejde med Bæredygtighedshuset i 
Kolding. Tilmeld dig ét eller flere af arrange-
menterne, hvor temaet er litteratur, der om-
handler eller diskuterer bæredygtighed. 
Til denne dag har vi læst Leif Sønderberg 
Petersen Lev livet godt og bæredygtigt. 
Der vil også være foredrag ved forfatteren 
samme dag – husk også billet til dette ar-
rangement.

LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT 
TORSDAG DEN 27. JANUAR / KLOKKEN 19.00-
21.00 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET 

Kom til foredrag med Leif Sønderberg Pe-
tersen, der har skrevet Lev livet godt og 
bæredygtigt. Foredraget er fyldt med kon-
krete råd og anbefalinger til at leve et mere 
bæredygtigt liv.
Bogen Lev livet godt og bæredygtigt leder 
dig skridt for skrift gennem over 500 forslag 
til en mere bæredygtig hverdag og viser, 
hvordan du ved at starte i det små efterhån-
den kan tage skridt mod et liv, der både er 
bæredygtigt og godt.
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FÆLLESSPISNING OG FOREDRAG 
MED LINDA LASSEN 
TORSDAG DEN 27. JANUAR / KLOKKEN 18.00 
/ HOTEL VAMDRUP / BILLET: 250 KR. / BIN-
DENDE TILMELDING PÅ TELEFON 26 90 95 
63 (KIRSTEN LAUESEN) ELLER 40 32 98 87 
(KIRSTEN WEHMÜLLER) SENEST 20. JANUAR. 
BILLETPRISEN DÆKKER DAGENS RET, KAFFE 
MED SMÅKAGE OG FOREDRAG

Forfatter Linda Lassen fortæller efter da-
gens middag på Hotel Vamdrup om sin 
roman Jens og Marie. 
Arrangementet er et samarbejde mellem 
Historisk Forening Vamdrup, Grænsefor-
eningen for Kolding og Omegn samt Kol-
dingbibliotekerne. 

MORFAR PER LÆSER HØJT
TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR / KLOKKEN 10.00-
10.30 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD 
BARE OP

Højtlæsning er et sikkert hit til at styrke 
børns sprog, fantasi og leg. Kom med ind 
i et magisk univers, når morfar Per læser 
højt. Per Johannsen er pensioneret biblio-
teksmedarbejder og har stor erfaring med 
højtlæsning. 
For daginstitutioner, dagplejere og børnefa-
milier. Børn 3-6 år.

BLIV MÅNEDENS VERDENSHELT I  
FEBRUAR: MÅL 10: MINDRE ULIGHED
Hver måned arbejder Koldingbibliotekerne 
med et af de 17 Verdensmål, og i den for-
bindelse har vi for hvert verdensmål lavet 
udfordringer til børn, unge og børnefamilier. 
På den måde kan alle blive klogere på, 
hvad de enkelte verdensmål handler om og 
selv aktivt være med til at skabe en række 
forandringer hen mod en mere bæredygtig 
verden. Hent månedens udfordring på et af 
de fire biblioteker.
Ved at gennemføre udfordringen, deltager 
du i lodtrækningen om at blive månedens 
VERDENSHELT, der også vinder en præmie 
og et sejt verdensmålsbadge.

DEN STORE LÆSEDYST FOR  
FAMILIER
TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR TIL MANDAG 28. 
FEBRUAR / ALLE BIBLIOTEKER / GRATIS

Læs for jeres hund, under dynen og mens I 
drikker varm kakao med skumfiduser! Meld 
jer til læsedysten og sæt skub i hele famili-
ens læselyst. I har én måned til at klare 30 
udfordringer eller samle mindst 100 point. 
Gør I det, er I med i lodtrækningen om en 
tur i biografen for hele familien og bogpak-
ker til både store og små. Læs mere på 
koldingbib.dk

JANUAR
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KOLDING BIBLIOTEK / SALENE / BILLET: 795 KR. FOR HELE FORE-
LÆSNINGSRÆKKEN PÅ FUODENSE.DK

Nordiske forfattere har erhvervet sig et stort internationalt ry – 
med god grund. Vi har plukket seks aktuelle værker ud for at 
vise spændvidden og kvaliteten i den samtidige nordiske litte-
ratur.

MANDAG DEN 28. FEBRUAR / KLOKKEN 18.15-20.00

Ida Jessen: Kaptajnen og Ann Barbara (2020)
Ved Jørgen Aabenhus, ekstern lektor i dansk, Syddansk Uni-
versitet

MANDAG DEN 7. MARTS / KLOKKEN 18.15-20.00

Astrid Saalbach: Der hvor du ikke vil hen (2021)
Ved Erik Svendsen, lektor i dansk, Roskilde Universitet

MANDAG DEN 14. MARTS / KLOKKEN 18.15-20.00

Johan Harstad: Max, Mischa & Tet-offensiven (2018)
Ved Neal Ashley Conrad Thing, ph.d. i litteraturvidenskab

MANDAG DEN 21. MARTS / KLOKKEN 18.15-20.00

Einar Már Guðmundsson: Islandske forbrydere (2021)
Ved Mogens Davidsen, lektor i litteratur, Syddansk Universitet

TIRSDAG DEN 29. MARTS / KLOKKEN 18.15-20.00

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Margrete I (2020)
Ved Leif Søndergaard, lektor emeritus i litteratur, Syddansk 
Universitet
OBS: Forelæsningen ligger i denne uge på en tirsdag.

MANDAG DEN 4. APRIL / KLOKKEN 18.15-20.00

Glenn Bech: Farskibet (2021)
Ved Camilla Schwartz, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, 
Syddansk Universitet

Nordiske bestsellere

13
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LITTERATUR6000 / LARS NOVRUP 
FREDERIKSEN: KIRSTINE OG  
PRIORINDEN
TIRSDAG DEN 8. FEBRUAR / KLOKKEN 19.00-
21.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 90 KR. 
MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. KØB 
BILLET VIA LITTERATUR6000KOLDING.DK

Lars Novrup Frederiksen, tidligere bankdi-
rektør, fortæller om sine romaner, Kirstine 
og Priorinden, om Stubber Kloster nær 
Skive, hvor klosterliv og danmarkshistorie 
ses gennem en ung nonnes øjne. Klosteret 
bliver inddraget i de dramatiske hændelser 
omkring mordet i Finderup Lade i år 1286. 
Arrangeret af Litteratur6000.

MÅNEDENS SANGE 
TORSDAG DEN 10. FEBRUAR / KLOKKEN 
17.00-17.45 / KOLDING BIBLIOTEK / TORVET / 
GRATIS, MØD BARE OP

Kom og syng med, når vi holder vores po-
pulære ”Månedens sange”. Hver måned i 
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som 
vælger de sange, vi skal synge, og kort 
præsenterer dem. Denne gang er værten 
Ole Pihl, præst ved Brændkjærkirken. San-
gene akkompagneres af pianist Bente Iben-
feldt på flygel. Der uddeles sanghæfter.

VERDENSMÅLSFILM: I LOVE YOU I 
MISS YOU I HOPE I SEE YOU BEFORE 
I DIE
TORSDAG DEN 10. FEBRUAR / KLOKKEN 19.00 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BRYGGERIET /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET 

Fra januar til april viser vi aktuelle, tanke-
vækkende dokumentarfilm i Bryggeriet. 
Prisbelønnede film med fokus på FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvert 
arrangement er gratis, men husk at tage en 
billet.
Betty er ung og bor i et lille hus med sine to 
døtre og en sammenbragt klan af voksne 
fra nær og fjern. Filmen går tæt på Betty og 
hendes døtres færden i et kaotisk liv under 
fattigdomsgrænsen med stoffer og ringe 
udsigt til fremtiden. 
Filmens varighed: 1 t. og 17 min.

LASSE-LEIFS FORUNDERLIGE UNIVERS
ÅBEN INDTIL FORÅRET 2022 / KOLDING BIBLI-
OTEK / BØRN X

Indtil foråret 2022 kan du besøge Lasse- 
Leifs sjove og skøre univers i Børn X og del-
tage i quizzen om Lasse-Leif og dukken Lu-
ske-Lise. Luske-Lise overtaler tit Lasse-Leif 
til at lave nogle ret skøre ting. Tør du også 
prøve mormors farlige NEJ-hat ligesom 
Lasse-Leif?  Eller hjælpe Lasse-Leif med at 
finde ting og sager, der er undsluppet muse-
et med megaklamme ting? Og kan du mon 
gætte, hvem det er, der spøger i Lasse-Leifs 
hjem? Det og mange andre ting kan du blive 
klogere på i Lasse-Leifs forunderlige univers.
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Bibliotekerne vil være  
drivkraft for verdensmålene
Borgerne i hele landet skal have mulighed 
for at opdage, styrke og udfolde deres en-
gagement for bæredygtig udvikling i lokale 
fællesskaber. Derfor går vi på Koldingbib-
liotekerne med i fronten sammen med 19 
andre af landets biblioteker for at udvikle og 
afprøve en model til at engagere lokale bor-
gere i verdensmålene. 

Det skal ske ved at styrke bibliotekernes 
rolle som drivkraft for dialog og handling, så 
den folkelige involvering i FN’s verdensmål 
i stigende grad bliver handlingsorienteret 
og udbredes i alle landets kommuner. På 
Koldingbibliotekerne skal vi vise vejen ved 
blandt andet at udvikle mere bæredygtige 

løsninger i eget hus og lave aktiviteter for 
borgerene som for eksempel foredrag, ud-
stillinger, workshops med mere.

De 20 biblioteker er allerede i fuld gang 
med at udfolde det potentiale ved at blive 
kulturbærere for en bæredygtig udvikling og 
opbygge fællesskaber, hvor folk kan mø-
des, sætte initiativer i værk og opleve, at de 
i fællesskab kan bidrage og gøre en forskel. 
Så går du og har en god idé, der vedrører 
verdensmålene, så kontakt os gerne på 
bibliotek@kolding.dk. Vi vil rigtig gerne høre 
fra dig.  

Læs mere på db2030.dk/certificering
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SKRALDE-SKATTEJAGT I VINTER- 
FERIEN 
FREDAG DEN 11. FEBRUAR TIL SØNDAG DEN 
20. FEBRUAR / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS 

Kom på Kolding Bibliotek i din vinterferie, 
og bliv klogere på skrald. Vi lover, at det 
bliver både sjovt, spændende og lidt ulæk-
kert. Kan du gætte, hvilket skrald der ikke 
hører til i skraldespanden? Deltag i skralde-
skattejagt i bibliotekets åbningstid i løbet af 
vinterferien. Hvis du gætter rigtigt, deltager 
du i konkurrencen om fine bogpræmier.

KREATIV WORKSHOP I BÆREDYGTIG-
HEDENS TEGN
TORSDAG DEN 17. FEBRUAR / KLOKKEN 
10.00-12.00 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE / 
BILLET: 25 KR. 

I denne hyggelige workshop laver vi snurre-
toppe, blomster, lanterner og guirlander. Vi 
leger med gamle bøger, plakater, magasiner 
og laver dem om til de fineste designs. De-
signer Pernille Fisker står for workshoppen. 
For børn fra 7 år og op ifølge med voksen. 
Både børn og voksne skal have billetter

WORKSHOP LAV SJOVE BØGER AF 
GENBRUGSMATERIALER
TORSDAG DEN 17. FEBRUAR / KLOKKEN 
14.00-16.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 
25 KR. 

Kom på workshop i bøgernes verden og 
kreer dine egne nye bøger af gamle brugte 
bøger, CD covers, brætspil, emballage og 
meget mere. Få et kreativt pust og ideer til 
at lave alfabetbøger, rejsebøger, billedbø-
ger, læsebøger, farvebøger, malebøger eller 
lige den bog, du selv går og drømmer om. 
For børn fra 7 år og op ifølge med voksen. 
Både børn og voksne skal have billetter

HØJTLÆSNING FOR BØRN 
LØRDAG DEN 19. FEBRUAR / KLOKKEN 11.00-
11.45 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD 
BARE OP

Kom og få fortalt en historie ved asatroende 
og aspirerende skuespiller Anna Dietrich Si-
monsen. Anna har blandt andet været med 
i Krakes kæmper ved Jels Vikingespil i 2021 
og deltog i talentprogrammet samme sted. 
Højtlæsningen er for børn fra ca. 6 år.

Foto: P
exels
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BABYRYTMIK 
MANDAG DEN 21. FEBRUAR / KLOKKEN 9.30-
10.15 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET 

Vi skal synge, vrikke, klappe og bevæge os 
på sjove måder, når vi mødes til hyggeligt 
musikalsk samvær. Noget vil være kendt, 
og forhåbentligt vil I også få ny inspiration 
med hjem. Lisbet, der er uddannet mu-
siklærer, opbygger et trygt rum, hvor alle 
kan være med. Læs mere på koldingbib.dk
Fra 1 år. Både børn og voksne skal have 
billetter

KULTURCAFÉ 
TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR / KLOKKEN 10.00-
11.30 / KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / 
GRATIS, MØD BARE OP

Om Tomas Sjödins forfatterskab, ved Maria 
König, sognepræst ved Hjarup Kirke.
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor 
der både er tid til at lytte og diskutere kultur. 
Hver gang er der et oplæg om en kulturel 
oplevelse eller emne. Kulturcaféerne er 
skabt i et samarbejde mellem Koldingbiblio-
tekerne og en række præster fra Kolding.

BÆREDYGTIG BOGKLUB 
TORSDAG DEN 24. FEBRUAR / KLOKKEN 
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK / MØDE 5 / 
GRATIS, MEN HUSK BILLET 

Har du lyst til at mødes med andre og dis-
kutere bæredygtig litteratur? Koldingbiblio-
tekerne afholder fire bogklubs-eftermiddage 
i samarbejde med Bæredygtighedshuset i 
Kolding. Tilmeld dig ét eller flere af arrange-
menterne, hvor temaet er litteratur, der om-
handler eller diskuterer bæredygtighed. 
Til denne dag har vi læst Nanna Hyldgaard 
Hansens Rig på tid – med en kortere ar-
bejdsuge og klimavenlige vaner. Der vil også 
være foredrag ved forfatteren samme dag – 
husk også billet til dette arrangement.

BABYRYTMIK
TIRSDAG DEN 8. MARTS / KLOKKEN 9.30-10.15 
/ LUNDERSKOV BIBLIOTEK / GRATIS, MEN 
HUSK BILLET

Vi skal synge, vrikke, klappe og bevæge os 
på sjove måder, når vi mødes til hyggeligt 
musikalsk samvær. Noget vil være kendt, 
og forhåbentligt vil I også få ny inspiration 
med hjem. Lisbet, der er uddannet mu-
siklærer, opbygger et trygt rum, hvor alle 
kan være med. Læs mere på koldingbib.dk
Fra 1 år. Både børn og voksne skal have 
billetter

FEBRUAR
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KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: STANDARD 795 KR. / STUDERENDE 
395 KR. / FÅ BILLETTER PÅ FUODENSE.DK

Forelæsningsrække: Bliv indført i – og udfordret af – en per-
lerække af filosofiens absolutte mesterværker. For eksempel 
Aristoteles’ dyder, Descartes’ cogito og Kants kritik.

PROGRAM:
FREDAG DEN 11. FEBRUAR / KLOKKEN 13.15-15.00

Aristoteles – Den nikomakhæiske etik
Ved Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

FREDAG DEN 18. FEBRUAR / KLOKKEN 13.15-15.00

Augustin – Bekendelser
Ved Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

FREDAG DEN 25. FEBRUAR / KLOKKEN 13.15-15.00

René Descartes – Metafysiske meditationer
Ved Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

FREDAG DEN 4. MARTS / KLOKKEN 13.15-15.00

Immanuel Kant – Kritik af den rene fornuft
Ved Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

FREDAG DEN 11. MARTS / KLOKKEN 13.15-15.00

Søren Kierkegaard – Kjerlighedens gjerninger
Ved Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

FREDAG 18. MARTS / KLOKKEN 13.15-15.00

Friedrich Nietzsche – Moralens genealogi
Ved Kasper Lysemose, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

Filosofiens mesterværker
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KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / BILLET: STANDARD 595 KR. / STUDERENDE 325 KR. / FÅ BIL-
LETTER PÅ FUODENSE.DK

Forelæsningsrække: Vi dykker ned i nogle musikværker – deres historie, udtryk og karakte-
ristika. Her er en wienerklassisk og en romantisk symfoni samt musikalske fortællinger om 
Hebriderne, om Napoleons Ruslandsfelttog og om ulykkelig kærlighed i Verona og blandt 
kunstnere i Paris.

PROGRAM:
FREDAG DEN 11. FEBRUAR / KLOKKEN 11.00-12.45

Haydn: ’Symfoni nr. 94, Paukeslagssymfonien’
Ved Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

FREDAG DEN 25. FEBRUAR / KLOKKEN 11.00-12.45

Mendelssohn: ’Hebriderne’ & ’Symfoni nr. 3, Den skotske’ 
Ved Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

FREDAG DEN 4. MARTS / KLOKKEN 11.00-12.45

Tjajkovskij: ’Romeo og Julie’ & ’1812-ouverturen’
Ved Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

FREDAG DEN 11. MARTS / KLOKKEN 11.00-12.45

Puccini: ’La bohème’
Ved Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

Musikkens mesterværker
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LEV KLIMAGODT 
TORSDAG DEN 24. FEBRUAR / KLOKKEN 
19.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE / 
BILLET: 50 KR.

Drømmer du også om et mere bæredygtigt 
og mindre presset liv? Så kom til foredrag 
med bestsellerforfatter Nanna Hyldgaard 
Hansen, forfatter til Lev for det halve og Rig 
på tid.
Klimavenlige valg handler ikke om afsavn, 
men om en bedre livskvalitet. Det har Nan-
na Hyldgaard Hansen erfaret, efter at hun 
sammen med sin familie mere end halve-
rede deres klimabelastning. Læs mere på 
koldingbib.dk

LITTERATUR6000 / INGE LEHMANN 
OG JORDENS INDRE KERNE 
LØRDAG DEN 26. FEBRUAR / KLOKKEN 11.00-
15.30 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET INKL. 
SANDWICH OG KAFFE/TE OG KAGE: 200 KR. 
MEDLEM AF LITTERATUR6000: 150 KR. / KØB 
BILLET SENEST DEN 20. FEBRUAR VIA LITTE-
RATUR6000KOLDING.DK. 

En lørdag med litteratur og videnskab. 
Mød først seniorforsker ved GEUS Trine 
Dahl-Jensen, og hør om den danske jord-
skælvsforsker Inge Lehmanns videnska-
belige arbejde. Efter frokost vil Lotte Kaa 
Andersen fortælle om arbejdet med sin 
roman Den inderste kerne, der handler om 
Inge Lehmanns liv. 
Arrangør: Litteratur6000

BLIV MÅNEDENS VERDENSHELT I 
MARTS: MÅL 5: LIGESTILLING 
Hver måned arbejder Koldingbibliotekerne 
med et af de 17 Verdensmål, og i den for-
bindelse har vi for hvert verdensmål lavet 
udfordringer til børn, unge og børnefamilier. 
På den måde kan alle blive klogere på, 
hvad de enkelte verdensmål handler om og 
selv aktivt være med til at skabe en række 
forandringer hen mod en mere bæredygtig 
verden. Hent månedens udfordring på et af 
de fire biblioteker.
Ved at gennemføre udfordringen, deltager 
du i lodtrækningen om at blive månedens 
VERDENSHELT, der også vinder en præmie 
og et sejt verdensmålsbadge.

VERDENSMÅLSFILM: VEJEN ER LANG 
– OM KVINDEBEVÆGELSENS HISTORIE
TIRSDAG DEN 1. MARTS / KLOKKEN 19.00 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BRYGGERIET / GRATIS, 
MEN HUSK BILLET 

Fra januar til april viser vi aktuelle, tanke-
vækkende dokumentarfilm i Bryggeriet. 
Prisbelønnede film med fokus på FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Filmen stiller skarpt på kvindebevægelserne 
i Danmark fra blåstrømper og rødstrømper 
til queer-feminister og nutidens unge kvin-
der og mænd. Alle kæmper de for at opnå 
formelle rettigheder og for at få retten over 
deres egen krop. 
Filmens varighed: 1 t. og 47 min.
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MARTS

SALLYS FAR MYSTERIET: DETEKTIV-
JAGT FOR BØRN OG DERES VOKSNE 
ALLE DAGE I MARTS / KLOKKEN 7.00-22.00 / 
CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK

Hjælp Sallys far med at finde ud af, hvem 
der har taget noget fra køleskabet! Sallys 
far har købt noget lækkert til en særlig lej-
lighed og lagt det i køleskabet, så han kan 
spise det senere. Men nu er det væk!
Få et detektivhæfte på Christiansfeld 
Bibliotek og gå på bogstav- og sporjagt. 
Tænker du dig godt om, og er du god til at 
finde spor, kan du måske finde svar på alle 
spørgsmålene og løse Sallys far mysteriet.

MORFAR PER LÆSER HØJT
TIRSDAG DEN 1. MARTS / KLOKKEN 10.00-
10.30 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD 
BARE OP

Højtlæsning er et sikkert hit til at styrke 
børns sprog, fantasi og leg. Kom med ind 
i et magisk univers, når morfar Per læser 
højt. Per Johannsen er pensioneret biblio-
teksmedarbejder og har stor erfaring med 
højtlæsning. 
For daginstitutioner, dagplejere og børne- 
familier. Børn 3-6 år. 

REJSECAFÉ: PÅ FAMILIEEVENTYR I 
CAMPERVAN GENNEM EUROPA 
TIRSDAG DEN 1. MARTS / KLOKKEN 16.30-
18.00 / KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / 
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Kan man rejse på lange rejser med børn? 
Nikolaj Wessel Witte siger ja og viser 
hvordan i et foredrag om sin families seks 
måneders rejse gennem Europa. Livet på 
landevejene ændrede globetrotterfamiliens 
liv for altid og lærte både voksne og børn 
meget om sig selv og hinanden.

BOGCAFÉ PÅ TOBBERS
ONSDAG DEN 2. MARTS / KLOKKEN 16.00-
17.00 / TOBBERS MADBAR / GRATIS, MØD 
BARE OP

Bliv inspireret til din næste store læseople-
velse, når bibliotekets formidlere anbefaler 
de vildeste, dejligste eller sjoveste bøger 
for unge og voksne. Imens kan du læne dig 
tilbage med en god kop kaffe fra Tobbers.

BAMSEHOSPITAL I BØRN X
Fra foråret 2022 kan du og dit barn lege 
bamsehospital i Børn X. Vi har lånt en ho-
spitalsseng på Kolding Sygehus, og med 
udklædningstøj og remedier kan I lege både 
læge, patient og hospitalsklovn sammen 
med alle bamserne. Der er tegne- og opga-
veark sammen med en masse bøger om at 
være syg. I kan også snakke om, hvordan 
hospitalet så ud i gamle dage, og hvordan 
det var at være syg dengang. Vi har lånt en 
masse ting af Sygeplejemuseet, og på skær-
men i Børn X viser vi billeder fra gamle dage. 

Hold øje med koldingbib.dk for at se, 
hvornår hospitalet og bamserne indta-
ger Børn X.
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KULTURCAFÉ
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor der både er tid til at lytte og  
diskutere kultur. Hver gang er der et oplæg om en kulturel oplevelse eller 
emne. Kulturcaféerne er skabt i et samarbejde mellem Koldingbibliotekerne  
og en række præster fra Kolding. 

KULTURCAFÉERNE FOREGÅR PÅ KOLDING BIBLIOTEK I STORE SAL. 
DET ER GRATIS AT DELTAGE. MAN MØDER BARE OP.

TIRSDAG DEN 18. JANUAR / KLOKKEN 10.00-11.30

Om udstillingen Erik A Frandsen - skønhed på Trapholt ved Henriette Bacher 
Lind, sognepræst ved Nicolai Kirke

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR / KLOKKEN 10.00-11.30

Om Tomas Sjödins forfatterskab ved Maria König, sognepræst ved Hjarup 
Kirke

TIRSDAG DEN 29. MARTS / KLOKKEN 10.00-11.30

”På vandring med Jesu mor Maria ind i moderskabet/forældreskabet som det 
bedste og det værste” ved Birgitte Molin, sognepræst ved Simon Peters Kirke

TIRSDAG DEN 26. APRIL / KLOKKEN 10.00-11.30

”Hvordan bliver en samlebog til?” ved pensioneret sognepræst Niels Jørgen 
Kobbersmed

TIRSDAG DEN 24. MAJ / KLOKKEN 10.00-11.30

”Om at være hjernerystet i en verden fuld af indtryk og elektronik med fart på” 
ved Lene Thiim, præst ved SKIK (Skole Kirke i Kolding)

Koldingbibliotekerne
Program / forår • sommer 2022
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MÅNEDENS SANGE 
Kom og syng med, når vi holder vores populære ”Månedens sange” på Kol-
ding Bibliotek. Hver måned i vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som vælger 
de sange, vi skal synge, og kort præsenterer dem. Sangene akkompagneres 
af pianist Bente Ibenfeldt på flygel. Der uddeles sanghæfter.

DET ER GRATIS AT DELTAGE – MAN MØDER BARE OP.

TORSDAG DEN 6. JANUAR / KLOKKEN 17.00-17.45 

Ved Lene Tanggaard, Rektor for Designskolen i Kolding 

TORSDAG DEN 10. FEBRUAR / KLOKKEN 17.00-17.45 

Ved Ole Pihl, Præst ved Brændkjærkirken 

TORSDAG DEN 3. MARTS / KLOKKEN 17.00-17.45 

Ved Hans Holmer, politiker

24
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MÅNEDENS SANGE 
TORSDAG DEN 3. MARTS / KLOKKEN 17.00-
17.45 / KOLDING BIBLIOTEK / TORVET /  
GRATIS, MØD BARE OP 

Kom og syng med, når vi holder vores po-
pulære ”Månedens sange”. Hver måned i 
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som 
vælger de sange, vi skal synge, og kort 
præsenterer dem. Denne gang er værten 
Hans Holmer, politiker. Sangene akkom-
pagneres af pianist Bente Ibenfeldt på fly-
gel. Der uddeles sanghæfter.

LITTERATUR6000 / CHARLOTTE  
WEITZE: ROSARIUM
TORSDAG DEN 3. MARTS / KLOKKEN 19.00-
21.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 90 KR. 
MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. / KØB 
BILLET VIA LITTERATUR6000KOLDING.DK 

Charlotte Weitze fortæller om sin plan-
teslægtsroman, Rosarium, og om den 
omfattende research i planteriget, rejsen til 
den polsk-russiske urskov Bialowieza og 
den nye skov ved Tjernobyl. Hør også om, 
hvorfor planter er vigtige, hvis vi vil redde 
planeten, og om litteratur kan bidrage til at 
ændre verden. 
Arrangør: Litteratur6000

DOX:DIREKTE 
MARTS-APRIL / KOLDING BIBLIOTEK / BRYG-
GERIET / BILLET: 30 KR. PR FILM

Glæd dig til dokumentarfilmfestivalen DOX:-
DIREKTE i marts-april 2022.
Med DOX:DIREKTE inviterer flere af landets 
biblioteker og CPH:DOX til nogle aftener 
med visninger af premiereaktuelle doku-
mentarfilm efterfulgt af live-transmitterede 
debatter om filmene.
Programmet afsløres først senere, så hold 
øje med koldingbib.dk for datoer.

SLUTTY ELLER SNERPET?
LØRDAG DEN 5. MARTS / KLOKKEN 13.00-
14.00 / KOLDING BIBLIOTEK / TORVET /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Sofie Riise Nors har lavet Sexmagasinet, en 
graphic novel om seksualitet. Hun vil berøre 
emnerne: Er Bratz ikke gode forbilleder for 
piger? Bliver piger “dumme” af at lytte til 
Pussycat Dolls? Hvorfor er det mere utrygt 
for kvinder og feminine personer at opholde 
sig på gaden end på en sexklub?

Foto: Lea M
eiland
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BOB DYLAN - 80 ÅR
LØRDAG DEN 5. MARTS / KLOKKEN 10.00-
16.00 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE / BIL-
LET: 495 KR. / FÅ BILLET VIA FUODENSE.DK

Temalørdag om Bob Dylan hvor vi sætter 
fokus på hans værk og går i dybden med 
nogle af hans helt centrale sange. Det bliver 
også til et overblik over Bob Dylans påvirk-
ning af danske kunstnere, og vi slutter af 
med nogle musikalske eksempler med Bob 
Dylans sange på dansk.
Arrangeret af Folkeuniversitetet. Se dagens 
fulde program på koldingbib.dk eller fuo-
dense.dk 

VERDENSMÅLSFILM: HJERTELANDET 
TIRSDAG DEN 15. MARTS / KLOKKEN 19.00 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BRYGGERIET / GRATIS, 
MEN HUSK BILLET 

Fra januar til april viser vi aktuelle, tanke-
vækkende dokumentarfilm i Bryggeriet. 
Prisbelønnede film med fokus på FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Sommai kom til Thy for 25 år siden og gifte-
de sig med Niels. Hun er tidligere sexarbej-
der fra Pattaya i Thailand, og hun forstår de 
fattige kvinders svære situation i sit hjem-
land. Nu hjælper hun kvinder fra sin landsby 
i Thailand til ægteskab med danske mænd. 
Filmens varighed: 1 t. og 31 min.

KVINDER RUNDT OM KANON
TORSDAG DEN 17. MARTS / KLOKKEN 19.00-
20.30 / KOLDING BIBLIOTEK / SALENE /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Kom med på en rejse fra Asien til Mellem-
østen og videre til et foredrag om kvindelige 
forfattere fra hele verden. Foredraget holdes 
af litteraturprojektet Kvinder rundt om ka-
non, der fejrer underbelyste kvindelige for-
fattere og deres litteratur, der er at finde lige 
uden for døren til vores vestlige kanon.

LÆSEKREDS: ÅRENE AF ANNIE  
ERNAUX
TORSDAG DEN 24. MARTS / KLOKKEN 19.00-
20.30 / KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / 
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Mød andre læsere til en aften om den fran-
ske roman Årene, en skøn litterær perle om 
erindring, samfundsudvikling og kvindeliv. 
Deltagelse kræver blot, at du har læst ro-
manen inden læsekredsaftenen. En biblio-
tekar deltager og styrer samtalen. 
Læsekredsaftenen er en del af opvarm-
ningen til Tour de France 2022, hvor feltet 
kommer til at passere lige forbi Kolding Bib-
liotek søndag den 3. juli.

MARTS
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Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021
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MARTS / APRIL

SLUT MED SUT / 3-ÅRSFEST
LØRDAG DEN 26. MARTS / KLOKKEN 10.00-
12.00 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD 
BARE OP

Smid sutten, pas på tænderne og få plads 
til en masse nye ord. Kom til 3-årsfest, hvor 
vi skal synge, danse og smage på ord. 
Syng med til koncert med Kulturskolen, 
hæng din sidste sut på suttetræet i tandbo-
den, hør børnebibliotekaren læse højt og gå 
amok i det kreative værksted. 
I samarbejde med Kulturskolen Kolding, 
Tandplejen og Byliv Kolding og en del af 
projekt ”Slut med sut”, som er støttet af 
Jens Holms Biblioteksfond. 

KULTURCAFÉ 
TIRSDAG DEN 29. MARTS / KLOKKEN 10.00-
11.30 / KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / 
GRATIS, MØD BARE OP

”På vandring med Jesu mor Maria ind i mo-
derskabet/forældreskabet som det bedste 
og det værste”, ved Birgitte Molin, sogne-
præst ved Simon Peters Kirke.
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor 
der både er tid til at lytte og diskutere kultur. 
Hver gang er der et oplæg om en kulturel 
oplevelse eller emne. Kulturcaféerne er 
skabt i et samarbejde mellem Koldingbiblio-
tekerne og en række præster fra Kolding.

BÆREDYGTIG BOGKLUB 
TORSDAG DEN 31. MARTS / KLOKKEN 16.00-
18.00 / KOLDING BIBLIOTEK / MØDE 5 /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Har du lyst til at mødes med andre og dis-
kutere bæredygtig litteratur? Koldingbiblio-
tekerne afholder fire bogklubs-eftermiddage 
i samarbejde med Bæredygtighedshuset i 
Kolding. Tilmeld dig ét eller flere af arrange-
menterne, hvor temaet er litteratur, der om-
handler eller diskuterer bæredygtighed. 
Til denne gang læser vi Katherine Richard-
sons Hvordan skaber vi en bæredygtig ud-
vikling for alle? 

BLIV MÅNEDENS VERDENSHELT I 
APRIL: MÅL 15: LIVET PÅ LAND 
Hver måned arbejder Koldingbibliotekerne 
med et af de 17 Verdensmål, og i den for-
bindelse har vi for hvert verdensmål lavet 
udfordringer til børn, unge og børnefamilier. 
På den måde kan alle blive klogere på, 
hvad de enkelte verdensmål handler om og 
selv aktivt være med til at skabe en række 
forandringer hen mod en mere bæredygtig 
verden. Hent månedens udfordring på et af 
de fire biblioteker.
Ved at gennemføre udfordringen, deltager 
du i lodtrækningen om at blive månedens 
VERDENSHELT, der også vinder en præmie 
og et sejt verdensmålsbadge.
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MIN HELT EGEN DAGBOG – KREATIV 
WORKSHOP 
LØRDAG DEN 2. APRIL / KLOKKEN 10.00-12.00 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 20 KR.

Skriver du dagbog? Det gør Mynte i Stine-
Stregens serie ”Myntes dagbog”, og som 
optakt til tegneworkshop med StineStregen 
kan du pynte din helt egen dagbog med alt 
fra glimmer til klistermærker og mønstret 
papir. Få også et par fif til, hvordan du kan 
opdele din dagbog indeni, så du er klar til 
dine dagbogsskriblerier. 
Workshoppen er for alle børn fra ca. 8-12 
år og deres voksne og kører i tidsrummet 
fra kl. 10-12, hvor I kan komme og gå som I 
vil. Husk, at du skal købe billet til både ”Min 
helt egen dagbog – kreativ workshop” og til 
”Tegn med Mynte og StineStregen”, hvis du 
vil deltage i begge dele. 

TEGN MED MYNTE OG STINESTREGEN 
 – TEGNEWORKSHOP 
LØRDAG DEN 2. APRIL / KLOKKEN 11.30-13.00 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 20 KR.

Mynte fra StineStregens serie ” Myntes 
dagbog” elsker at tegne, og nu kan du 
sammen med StineStregen lære at tegne 
små tegninger, som Mynte gør i sin dag-
bog. Vær med i tegneworkshoppen, hvor 
StineStregen giver dig små fif til, hvordan 
du tegner din helt egen figur på en enkel og 
let måde. 
Husk, at du skal købe billet til både ”Min 
helt egen dagbog – kreativ workshop” og til 
”Tegn med Mynte og StineStregen”, hvis du 
vil deltage i begge dele. 

MORFAR PER LÆSER HØJT 
TIRSDAG DEN 5. APRIL / KLOKKEN 10.00-10.30 
/ KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD BARE OP

Højtlæsning er et sikkert hit til at styrke 
børns sprog, fantasi og leg. Kom med ind 
i et magisk univers, når morfar Per læser 
højt. Per Johannsen er pensioneret biblio-
teksmedarbejder og har stor erfaring med 
højtlæsning. 
For daginstitutioner, dagplejere og børnefa-
milier. Børn 3-6 år. 
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LAD OS TALE OM DET
TIRSDAG DEN 5. APRIL / KLOKKEN 17.00-19.00 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BRYGGERIET / 
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Når far eller mor er indsat, er tavsheden 
et fængsel for barnet. Mange børn og 
unge oplever ensomhed, skyld, skam og 
mobning i forbindelse med forælderens 
afsoning. Wenche Thinnesen Vogtmann vil 
fortælle om sin nye bog Bare en dag uden 
i samtale med Nanna Maria, som selv er 
barn af en indsat. 

KOLDING TALKS: DEBAT OM KLIMA-
FORANDRINGER 
TIRSDAG DEN 5. APRIL / KLOKKEN 19.00 / 
KOLDING BIBLIOTEK 

Er klimaforandringer, grøn omstilling og 
miljø noget, der kommer os ved i Kolding 
Kommune?
Svaret på spørgsmålet er helt enkelt JA. 
Det vil repræsentanter for byrådet i Kolding 
drøfte med hinanden og tilhørerne ved det-
te debatarrangement.
Kolding Talks danner rammerne om arran-
gementer af høj aktualitet og væsentlighed 
I fællesskab bliver vi klogere, når vi diskute-
rer løsninger på tidens udfordringer. Sam-
tidig bevarer og stimulerer vi vores demo-
krati. Kolding Talks er skabt i samarbejde 
mellem aftenskoler og bibliotek i Kolding. 
Formålet er at udvikle og eksperimenteres 

med forskellige debatkoncepter med fokus 
på at inddrage publikum i debatten – fordi vi 
tror på, at samtale fremmer forståelsen.
Hold øje med koldingtalks.dk for flere 
spændende arrangementer i 2022. 

HJEM TIL GÅRDEN MED PETER 
PRÆST 
TORSDAG DEN 7. APRIL / KLOKKEN 19.00-
20.30 / LUNDERSKOV BIBLIOTEK / GRATIS, 
MEN HUSK BILLET

Kom og vær med, når Peter Præst fortæller 
om et liv som mønsterbryder og om sine 
oplevelser i forbindelse med TV-program-
met Hjem til gården, som han vandt i 2019. 
Peter fortæller blandt andet om, hvorfor 
man skal have en præst med, når man skal 
på ’Herrens mark’, og hvordan det er at spi-
se byggrød i flere uger. 
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LITTERATUR6000 / SAMTALE MED 
NAJA MARIE AIDT 
TIRSDAG DEN 19. APRIL / KLOKKEN 19.00-
21.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 90 KR. 
MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. / KØB 
BILLET VIA LITTERATUR6000KOLDING.DK 

Vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 2008, 
Naja Marie Aidt, i samtale med sognepræst 
Lone Vesterdal. Aftenen byder på et bredt 
blik på Naja Marie Aidts forfatterskab – 
herunder Carls bog. Hør også om nogle af 
hendes samarbejder med andre forfattere 
og musikeren Nikolaj Nørlund. 
Arrangør: Litteratur6000

KULTURCAFÉ 
TIRSDAG DEN 26. APRIL / KLOKKEN 10.00-
11.30 / KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / 
GRATIS, MØD BARE OP

”Hvordan bliver en samlebog til?”, ved 
pensioneret sognepræst Niels Jørgen Kob-
bersmed.
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor 
der både er tid til at lytte og diskutere kultur. 
Hver gang er der et oplæg om en kulturel 
oplevelse eller emne. Kulturcaféerne er 
skabt i et samarbejde mellem Koldingbiblio-
tekerne og en række præster fra Kolding.

BÆREDYGTIG BOGKLUB 
TORSDAG DEN 28. APRIL / KLOKKEN 16.00-
18.00 / KOLDING BIBLIOTEK / MØDE 5 /  
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Har du lyst til at mødes med andre og dis-
kutere bæredygtig litteratur? Koldingbiblio-
tekerne afholder fire bogklubs-eftermiddage 
i samarbejde med Bæredygtighedshuset i 
Kolding. Tilmeld dig ét eller flere af arrange-
menterne, hvor temaet er litteratur, der om-
handler eller diskuterer bæredygtighed. 
Til denne dag har vi læst Bill Gates’ Sådan 
undgår vi klimakatastrofen.

VERDENSMÅLSFILM: 70/30
TORSDAG DEN 28. APRIL / KLOKKEN 19.00 / 
KOLDING BIBLIOTEK / BRYGGERIET / GRATIS, 
MEN HUSK BILLET 

Fra januar til april viser vi aktuelle, tanke-
vækkende dokumentarfilm i Bryggeriet. 
Prisbelønnede film med fokus på FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling.
Da der i 2019 var valg, stod klimaet øverst 
på dagsordenen. Kan politikere, borge-
re og erhvervsliv finde hinanden og gøre 
Danmark til et grønt forgangsland – eller vil 
ambitionerne drukne i takt med, at den nye 
klimalov møder virkeligheden? 
Filmens varighed: 1 t. og 38 min.

Foto: M
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KOM MED TIL FASCINERENDE FORSKNING

Programmet offentliggøres løbende på Koldingbib.dk

VI STARTER DEN
22. APRIL 2022

Foto: P
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BLIV MÅNEDENS VERDENSHELT I 
MAJ: MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Hver måned arbejder Koldingbibliotekerne 
med et af de 17 Verdensmål, og i den for-
bindelse har vi for hvert verdensmål lavet 
udfordringer til børn, unge og børnefamilier. 
På den måde kan alle blive klogere på, 
hvad de enkelte verdensmål handler om og 
selv aktivt være med til at skabe en række 
forandringer hen mod en mere bæredygtig 
verden. Hent månedens udfordring på et af 
de fire biblioteker.
Ved at gennemføre udfordringen, deltager 
du i lodtrækningen om at blive månedens 
VERDENSHELT, der også vinder en præmie 
og et sejt verdensmålsbadge.

MORFAR PER LÆSER HØJT
TIRSDAG DEN 3. MAJ / KLOKKEN 10.00-10.30 / 
KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD BARE OP 

Højtlæsning er et sikkert hit til at styrke 
børns sprog, fantasi og leg. Kom med ind 
i et magisk univers, når morfar Per læser 
højt. Per Johannsen er pensioneret biblio-
teksmedarbejder og har stor erfaring med 
højtlæsning. 
For daginstitutioner, dagplejere og børnefa-
milier. Børn 3-6 år. 

BOGCAFÉ PÅ TOBBERS
ONSDAG DEN 18. MAJ / KLOKKEN 16.00-17.00 
/ TOBBERS MADBAR / GRATIS, MØD BARE OP

Bliv inspireret til din næste store læseople-
velse, når bibliotekets formidlere anbefaler 
de vildeste, dejligste eller sjoveste bøger 
for unge og voksne. Imens kan du læne dig 
tilbage med en god kop kaffe fra Tobbers.

BØRNETOUR
SØNDAG DEN 22. MAJ / KLOKKEN 9.00-14.00 / 
KOLDING BIBLIOTEK

Vær med til at skabe en cykelfest, når Bør-
neTour kommer til Kolding. BørneTour er et 
begyndercykelløb for børn, arrangeret af 
Kolding Bicycle Club, Kolding Kommune og 
Danmarks Cykle Union.
Under løbet er Kolding Bibliotek fyldt med 
aktiviteter for børnefamilier. Prøv quizzen 
eller en cykelsimulator, pimp din cykel med 
genbrugsmaterialer og meget andet.
Se mere på koldingbib.dk

KULTURCAFÉ
TIRSDAG DEN 24. MAJ / KLOKKEN 10.00-11.30 
/ KOLDING BIBLIOTEK / STORE SAL / GRATIS, 
MØD BARE OP

”Om at være hjernerystet i en verden fuld 
af indtryk og elektronik med fart på”, ved 
Lene Thiim, præst ved SKIK (Skole Kirke i 
Kolding).
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor 
der både er tid til at lytte og diskutere kultur. 
Hver gang er der et oplæg om en kulturel 
oplevelse eller emne. Kulturcaféerne er 
skabt i et samarbejde mellem Koldingbiblio-
tekerne og en række præster fra Kolding.
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Udstillinger Kolding Bibliotek
Foreninger og andre samarbejdspartnere laver løbende ud-
stillinger på Kolding Bibliotek. Se for eksempel:

10. JANUAR TIL 23. JANUAR

MODELPARADISET, BROSTRÆDE 3
Fællesudstilling ved: 
•  Kolding Mini Race Club: bygger model-

baner og kører ræs.
•  Kolding ModelByggeklub: bygger pri-

mært skibe, både og biler.
•  Mäerklin Vennerne: bygger togba-

ner/-landskaber og kører tog.

Der udstilles diverse modeller og derudover 
informeres om de tre klubber.

8. FEBRUAR TIL 27. FEBRUAR

FN WORLD INTERFAITH HARMONY 
WEEK
Markering af FN’s uge for globalt fokus på 
harmoni mellem forskellige trosretninger. 
Udstillingen viser malerier og fotos med 
fokus på tolerance, forståelse, fred og har-
moni.

1. MARTS TIL 19. MARTS 

”GENNEM ILD OG VAND” MED DE 
DANSKE SOLDATER
Udstillingen sætter fokus på Danmarks 
internationale missioner og alle dem, der 
siden 1948 har stillet op til krig, kriser og 
katastrofer. 

22. MARTS TIL 25. APRIL 

STEMMER FRA MARIELUND
Hvordan er det at leve med en sindslidelse? 
Beboerne fra det socialpsykiatriske døgn-
center Marielund i Kolding gør beskueren 
klogere ved at give et indblik i deres liv. 
De har skabt værker med udgangspunkt 
i deres personlige oplevelser, hverdag og 
erfaringer. 

HELE 2022

THE COSMIC SUPPLY CO 
Fotoudstilling med den lokale koncertfoto-
graf ‘The Cosmic Supply Co’. Fotografierne 
formår at fange de helt særlige øjeblikke, 
der opstår under en koncert, hvor musik, 
musiker og lys går op i en højere enhed. Du 
kan blandt andet opleve billeder fra Godset, 
Jazz i Trekanten og Råværket. 

SE MERE INFORMATION OM HVER 
UDSTILLING PÅ KOLDINGBIB.DK, 
HVOR DER OGSÅ ER FLERE UDSTIL-
LINGER BESKREVET.

34
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2. MAJ TIL 31. MAJ

Årets Pressefoto 2021
Landets bedste pressefotografier og fotografer kåres hvert år i konkurrencen  
”Årets Pressefoto”. Oplev alle de ypperste skud fra 2021.

35

Foto: M
ad

s N
issen



36

JUNI

BLIV MÅNEDENS VERDENSHELT I 
JUNI: MÅL 14: LIVET I HAVET
Hver måned arbejder Koldingbibliotekerne 
med et af de 17 Verdensmål, og i den for-
bindelse har vi for hvert verdensmål lavet 
udfordringer til børn, unge og børnefamilier. 
På den måde kan alle blive klogere på, 
hvad de enkelte verdensmål handler om og 
selv aktivt være med til at skabe en række 
forandringer hen mod en mere bæredygtig 
verden. Hent månedens udfordring på et af 
de fire biblioteker.
Ved at gennemføre udfordringen, deltager 
du i lodtrækningen om at blive månedens 
VERDENSHELT, der også vinder en præmie 
og et sejt verdensmålsbadge.

MORFAR PER LÆSER HØJT
TIRSDAG DEN 7. JUNI / KLOKKEN 10.00-10.30 / 
KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD BARE OP 

Højtlæsning er et sikkert hit til at styrke 
børns sprog, fantasi og leg. Kom med ind 
i et magisk univers, når morfar Per læser 
højt. Per Johannsen er pensioneret biblio-
teksmedarbejder og har stor erfaring med 
højtlæsning. 
For daginstitutioner, dagplejere og børnefa-
milier. Børn 3-6 år. 

DELTAG I SOMMERBOGEN
FREDAG DEN 10. JUNI TIL LØRDAG DEN 20. 
AUGUST / ALLE BIBLIOTEKER

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 
læseudfordringsark på dit lokale bibliotek, 
og deltag i læsedysten. Hold øje med kol-
dingbib.dk for flere oplysninger og for at se, 
hvordan du kan deltage.
Hent en gratis goodiebag fra 1. juni

LÆS AMOK I 8 TIMER 
TIRSDAG DEN 28. JUNI / KLOKKEN 10.00-18.00 
/ KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 25 KR. 

Læs alt det, du kan på 8 timer! Hiv fat i ven-
nerne og meld jer til sommerferiens sejeste 
dag, hvor vi skal læse i 8 timer og spise piz-
za. I kan lave sejt bog-merchandise, quizze 
i Kahoot og løse læseudfordringer, som I 
aldrig har set dem før – og sidst men ikke 
mindst, kan I komme helt tæt på en forfat-
ter, når Helle Perrier, der har skrevet serien 
om Gamerklassen, kommer forbi.

TOUR DE FRANCE-FEST PÅ BIBLIO-
TEKET 
SØNDAG DEN 3. JULI / KLOKKEN 9.00-14.00 / 
KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD BARE OP 

Oplev Tour de France på nærmeste hold, 
når feltet kører lige forbi Kolding Bibliotek 
den 3. juli. Hele dagen vil der være oplevel-
ser og aktiviteter for børnefamilier, hvor du 
kan prøve at spise som en cykelrytter, pim-
pe din cykel og meget andet. Kom ind og 
vær med til at varme op til cykelfesten!
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Med forbehold for ændringer i ruten. 
Læs mere om hele ruten på visitsonderjylland.dk/tourdefrance

VESTER NEBEL

SØNDER BJERT

SJØLUND

STUBBOM

ÅGÅRD

KOLDING

SKAMLING 

HEJLS 

CHRISTIANSFELD 

BIBLIOTEKERNE



7 Læsetips for skolebørn 

LAD BØGER OG BLADE VÆRE LET TIL-
GÆNGELIGE
Bøger og blade, der ligger og lokker med 
forsiden og kan nås uden problemer – det 
er læse-nudging i børnehøjde. Hvis barnet 
skal få lyst til at læse, skal der være noget 
at læse i hele tiden, uden besvær.

SNAK MED BARNET OM, HVORFOR 
LÆSNING GIVER MENING
Fortæl dit barn, at det her og nu kan opnå 
afslapning og hygge ved at læse en god 
bog, og at det også på længere sigt er et 
skridt mod et godt liv med flere valgmulig-
heder i kraft den uddannelse, man kan få, 
hvis man bliver god til at læse.

INTERESSÉR DIG FOR BARNETS LÆS-
NING
Din interesse er altafgørende for dit barns 
mulighed for at klare sig godt i skolen – det 
viser flere studier. Og det behøver ikke være 
mere kompliceret, end at du simpelthen 
spørger, hvilken bog dit barn er ved at læse 
for tiden, og hvad barnet godt kan lide ved 
bogen.

LÆR DIT BARN AT SKELNE MELLEM 
SKOLELÆSNING OG LYSTLÆSNING
Ingen kan lide at være på arbejde hele ti-
den, heller ikke dit barn, hvis arbejde det er 
at gå i skole. Lad skolen om lære barnet at 

læse, så du kan lære det at elske at læse. 
Det gør du blandt andet ved at skelne mel-
lem skolebøger og lystlæsningsbøgerne.

LAD VÆRE MED AT PRESSE DIT BARN
Alt for meget pres kan have den modsat-
te effekt. Prøv i stedet at komme barnet i 
møde, for eksempel ved selv at lade det 
vælge emne og niveau for den bog, det 
vil læse. Måske var den eller de bøger, du 
troede, ville være lige i skabet, for svære, 
kedelige eller lange.

SÆT HYGGELIGE RAMMER OMKRING 
LÆSNINGEN
Der er stor forskel på at læse med 27 
klassekammerater omkring sig, siddende 
på en hård stol i dårlig belysning, og så at 
sidde hjemme i sofaen med te, stearinlyst 
og småkager. Rammerne kan påvirke bar-
net positivt, og det er hyggeligt i sig selv at 
være sammen på den måde.

LÆS SELV
Børn gør, som vi gør, ikke som vi siger. Vis 
barnet, at du læser af lyst, ikke af pligt, og 
husk at lægge telefon og computer fra dig 
indimellem, hvis du vil have barnet til at 
læse en papirbog.

Kilde: Læs for livet
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Læseniveau?
Det kan være svært at finde et barns læseniveau i forhold til alder, interesse og så videre. 
Børnebibliotekarerne kan give råd og vejledning. 

Du kan også booke en bibliotekar forud for dit besøg på biblioteket på telefon 79 79 11 00 
eller på hjemmesiden koldingbib.dk/bookenbibliotekar 

Nedenstående skema er et vejledende overblik over Lixtal (Læsbarhedsindex) og Lettal (Læ-
seegenthed). 
Har du spørgsmål til nedenstående tabel, så spørg gerne vores bibliotekarer. 

Et lille tip 
Lad dit barn læse en side i bogen. Er der mere end 4-5 ord, som dit barn snubler over, er 
bogen for svær.

To go-poser 
Savner I inspiration til en god højtlæsningsbog, sjove billedbøger eller en stak letlæsningsbø-
ger? Så bestil en af vores to-go-poser.

Sende en mail til bibborn@kolding.dk med følgende oplysninger: 
•    Skriv et par ord om, hvad I ønsker, at vi skal pakke til jer
•    Angiv alderen på barnet/børnene (0-15 år) i familien og lidt om deres læseniveau 
•    Skriv gerne et par titler på yndlingsbøger og lidt om interesser og genrer 
•    Anfør også gerne på hvilket bibliotek, I ønsker at hente to-go-posen

LÆS MERE PÅ KOLDINGBIB.DK

LÆSENIVEAU LIX OG LET KLASSETRIN

START
Lix 0-5
Let 5-12

0. klasse

BEGYNDER
Lix 5-10
Let 13-17

1. klasse

ØVET
Lix 10-15
Let 18-19

2. klasse

TRÆNET Lix 15-20 3. klasse
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Har dit barn svært ved at læse? Så kan Woodie, 
Kolding Biblioteks læsehund, måske hjælpe. At læse 
med en læsehund er et tilbud til børn, som har brug 
for fornyet læselyst og motivation. Barnet skal have 
knækket læsekoden. I samarbejde med Foreningen 
Læsehunde tilbydes et gratis læseforløb på seks 
uger. 

LÆS MERE OG KONTAKT FORENINGEN PÅ  
LAESEHUNDE.DK/LAESEHUNDEN-WOODIE

Læselyst med  
læsehunden  
Woodie 

Active Floor: Spil med fødderne 
Hele foråret kan familier og andre interesserede spille på vores gulvspil. Her kan du spille spil 
og quizze med fødderne som computermus. Det er sjovt, og man får rørt kroppen. Hver må-
ned kommer der nye spil til, og ofte vil temaet være knyttet til verdensmålene. 

LÆS MERE PÅ KOLDINGBIB.DK/ACTIVEFLOOR

 JANUAR MAD

 FEBRUAR RIG OG FATTIG

 MARTS LIGESTILLING

 APRIL BEVÆGELSE OG CYKLING

 MAJ  BY OG LAND

 JUNI  I HAVET

Koldingbibliotekerne
Program / forår • sommer 2022
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Start din egen lytteklub  
Vil du starte din egen lytteklub på biblioteket?

Bryggeriet, musik- og filmafdelingen på Kolding Bibliotek, har vi 
etableret et rum særligt til at lytte musik eller se musikkoncerter i 
tårnhøj lyd- og billedkvalitet

Hvis du har lyst til at starte din egen lytteklub, kan du kontakte bibliotekar Iben 
Østergaard på bryggeriet@kolding.dk og høre mere om mulighederne og lave 
en opstartsaftale, se også https://koldingbib.dk/arrangementer/lytteklubber/
start-din-egen-lytteklub
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HISTORISK VÆRKSTED
Historisk Værksted er et samarbejde mellem Kolding Stads-
arkiv og Koldingbibliotekerne.

Historisk Værksted er stedet, der inviterer 
alle borgere ind i historien. Ved Historisk 
Værksted finder du blandt andet litteratur 
om lokalhistorien og slægtsforskning. Du 
kan også se de gamle lokalaviser på mi-
krofilm eller dykke ned i forskellige digitale 
ressourcer. 

Historisk Værksted er borgernes sted – det 
er Arkivet i biblioteket – på en ny måde.

LÆS MERE PÅ  
KOLDINGSTADSARKIV.DK
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RÅDGIVNING

Der findes forskellige rådgivningstilbud på Koldingbibliotekerne. 
Se åbningstider for de enkelte tilbud på koldingbib.dk/rådgivning 

IT-CAFÉ
Har du brug for IT-hjælp? På Koldingbibliotekerne hjælper vi dig gerne med vores mange on-
linetjenester, selvbetjeningsløsninger på borger.dk og meget mere.

ADVOKATRÅDGIVNING 
Foreningen Kolding Advokatvagt, tilbyder gratis rådgivning. Der er tale om en kort mundtlig 
rådgivning, hvor man kan få en fagmands råd i et juridisk problem. Der er ingen egentlig 
sagsbehandling.

Du kan få rådgivning på alle fire biblioteker. 

GÆLDSRÅDGIVNING VED FORBRUGERRÅDET TÆNK
Forbrugerrådet Tænk tilbyder uvildig gældsrådgivning til privatpersoner med lav indkomst, 
stor gæld og et lavt rådighedsbeløb.

Rådgivningen finder sted på Kolding Bibliotek.

OFFERRÅDGIVNINGEN
Har du brug for én at tale med? Offerrådgivningen i Syd- og Sønderjylland har en stor grup-
pe veluddannede Offerrådgivere, der er klar til at hjælpe. De kan også gå med dig til f.eks. 
politiet eller være bisidder til møder, hvis du har brug for det. Det er gratis, og du kan være 
anonym. 

Rådgivningen finder sted på Kolding Bibliotek.
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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 bø-
ger. 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

SE KOLDINGBIB.DK/BIBLIOTEKER
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Lukkedage 2022
KOLDING BIBLIOTEK  
1. januar  
14. april (Skærtorsdag)   
15. april  (Langfredag)   
16. april  (Påske lørdag)   
17. april  (Påskedag)  
18. april (2. Påskedag)  
13. maj (Store Bededag)  
26. maj (Kristi himmelfartsdag) 
6. juni (2. pinsedag)  
24. december  
25. december  
26. december   
31. december  
1. januar 2023  

LOKALBIBLIOTEKERNE  
1. januar  
14. april (Skærtorsdag)   
15. april  (Langfredag)   
16. april  (Påske lørdag)   
17. april (Påskedag)  
18. april   (2. Påskedag)  
13. maj – Åbent for selvbetjening  
26. maj – Åbent for selvbetjening  
5. juni (Grundlovsdag) – Åbent for selvbetjening  
6. juni – Åbent for selvbetjening  
24. december  
25. december  
26. december  
27.-30. december – Åbent for selvbetjening  
31. december  
1. januar 2023  

Book lokale 
Har du brug for at afholde møder, arrangementer, udstillinger eller fordybe dig i dit studie?  
Så book et lokale på koldingbib.dk/lokalebooking. 

Du kan låne lokaler på alle fire biblioteker.

Lokalerne er primært til brug for folkeoplysende foreninger, offentlige institutioner og interes-
seorganisationer samt almindelige besøgende og studiegrupper.

Print, kopi og scan 
Print, kopi og scan til e-mail på koldingbibliotekerne 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 Koldingbibliotekernes printere.  
Læs mere på koldingbib.dk/print-kopi-og-scan

Koldingbibliotekerne
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45



JANUAR

46

Foro: The C
osm

ic S
up

p
ly C

o.



Koldingbibliotekerne
Program / forår • sommer 2022

47

ET UDPLUK AF VORES SAMARBEJDSPARTNERE 
FOR FORÅR SOMMER 2022

ER DU VORES NÆSTE SAMARBEJDSPARTNER? 
SÅ KONTAKT OS PÅ BIBLIOTEK@KOLDING.DK

KOLDINGBIB.DK
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FILOSOFIENS MESTERVÆRKER 
NAJA MARIE AIDT 
STINESTREGEN 
KOLDING TALKS
CHARLOTTE WEITZE 
BØRNENE PÅ PUTINS LOSSEPLADS
FN WORLD INTERFAITH HARMONY WEEK
DEN STORE LÆSEDYST 
BÆREDYGTIG BOGKLUB 
INGE LEHMANN 
KVINDER RUNDT OM KANON
LÆS AMOK
ÅRETS PRESSEFOTO
ANNA DIETRICH SIMONSEN
KOLD FESTIVAL 
BØRNETOUR
FORSKNINGENS DØGN
SALLYS FAR
MUSIKKENS MESTERVÆRKER
BOB DYLAN 
THE COSMIC SUPPLY CO 
STEMMER FRA MARIELUND 
LARS NOVRUP FREDERIKSEN 
LINDA LASSEN 
SKRALDE-SKATTEJAGT
LEV KLIMAGODT 
SOFIE RIISE NORS
DOX:DIREKTE
WENCHE THINNESEN VOGTMANN
TOUR DE FRANCE 


