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- det sker på mest for voksne!

Velkommen til arrangementer og aktiv-
iteter på Hjørring Bibliotekerne i de første 
måneder af 2014. 

Programmet her giver et samlet overblik 
over de mange og varierede tilbud - fra 
cafeer, foredrag og musikalske legestuer 
til internetkurser og meget mere – for både 
børn og voksne. Gå på opdagelse i pro-
grammet og se kalenderen bagerst for at få 
et kronologisk overblik. 

Vi har i programmet tilstræbt at være 
aktuelle i forhold til de tendenser og inter-
esser, vi hele tiden prøver at samle op fra 

bibliotekets brugere, samarbejdspartnere 
og fra samfundet generelt.

På gensyn til en serie gode oplevelser på 
Hjørring Bibliotekerne.

God fornøjelse
Bibliotekschef
Benthe Hansen

PS: Har du ideer og ønsker til fremtidige 
arrangementer på Hjørring Bibliotekerne, 
så kontakt os endelig.

Arrrangementerne 
28. januar og 2. april 

er støttet 
af Statens Kunstråd.

Endnu flere tilbud...
Foruden de arrangementer og tilbud der 
er med i dette program, arrangeres der 
løbende andre tilbud, så følg med på Hjør-
ring Bibliotekernes hjemmeside www.hjbib.
dk eller bliv ven med os på Facebook, så du 
løbende får de helt aktuelle informationer.

Billetter og billetsalg
Nogle arrangementer er der gratis og fri 
adgang til. Til andre kan der først købes 
billetter ved indgangen, eller bestilles gratis 
billetter til.

MEN til de fleste arrangementer kan billetter 
købes på forhånd – og det er en stor fordel 
at gøre det, for flere arrangementer bliver 

hurtigt udsolgt. Billetter kan købes på alle 
Hjørring Bibliotekerne, via link fra vores 
hjemmeside www.hjbib.dk eller direkte på 
billetsiden www.vendsysselbilletten.dk. 

Til samarbejdsforedrag med FOF-Vendsys-
sel kan billetter desuden købes på 
www.fof-vendsyssel.dk eller 7025 5050

Til arrangementer med billetsalg er der 
plads til et begrænset antal deltagere, så 
køb billetter i god tid, hvis du vil være sikker 
på at deltage! 

Se billetpriser m.m. under omtalen af hvert 
foredrag.

Til Hjørring Bibliotekernes forfatterarrange-
menter trækkes der blandt deltagerne lod 
om signerede eksemplarer af bøger af 
forfatterne.

Velkommen

KOMMENDE ARRANGEMENT:

Jan Guillou
Hjørring Bibliotekerne er stolte af og glade for at kunne afsløre, at vi 
har lavet aftale med den svenske forfatter Jan Guillou om et foredrag i 
Hjørring i den anden uge af juli. 
Foredraget vil handle om hans forfatterskab. 

Jan Guillou er kendt for sine serier om agent og kommandør Hamilton, serien om 
korsridderen Arn, foruden flere bøger udenfor serier. Senest har han udgivet romanserien  
om 1900-tallet ”Det Store Århundrede” hvor de første 3 bøger er kommet.

Hold derfor øje med vores 
hjemmeside og dagspressen. 

Vi glæder os til at melde 
den endelige dato ud, 
så snart den er helt på plads!
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CAFÉ-ARRANGEMENTER
Erotik og Chick-Lit
Bogcafé 
med Rikke Andrup Jensen
Onsdag 19. februar kl. 19 
på Hjørring Bibliotek
Har du læst Fifty Shades of Grey? Eller er 
du måske lidt nysgerrig for at vide, hvorfor 
de bøger er så eftertragtede... Så kom og 
lyt med, når Rikke Andrup Jensen drøfter 
genren og også tager et lille smugkig på 
chick-litt. 
Deltag i en hyggelig aften, hvor der er plads 
til alle, og hvor der helt sikkert også skal 
blive plads til lyserøde bobler i glasset og et 
par smil på læben. 
Rikke Andrup Jensen er fra Hjørring, er en 
ivrig læser og en lige så ivrig blogger om 
bøger.
Følg med i Rikkes bogblog her:  
http://andrupsbookshelf.wordpress.com/

(Nord)lysende 
nordisk litteratur
Bogcafé med Bodil Christensen
Onsdag 26. februar kl. 19 
på Hjørring Bibliotek
De nordiske forfattere skriver om hjemlan-
det og den store verden, men fælles for 
Bodil Christensens favoritforfattere her er 
deres store glæde ved at fortælle en god 
historie:
Per Petterson, Erlend Loe og Roy Jacob-
sen er favoritterne, når det gælder norsk 
litteratur.
Jan Guillou har med sin serie om “Brobyg-
gerne” en særstatus i svensk litteratur. 
Hallgrimur Helgasons “Kvinden ved 1000 
grader” kunne kun foregå i Island.
Bodil Christensen er fra Horne, underviser 
på læreruddannelsen på UCN i Aalborg og 
er en ivrig læser.
www.bodilchristensen.dk

Kristian Swane
En bogcafé med Jakob Knudsen
Torsdag 27. februar kl. 16 
på Hjørring Bibliotek
Denne dag udkommer bind 3 i krimiserien 
med kriminalkommissær Kristian Swane, 
og forfatteren Jakob Knudsen fortæller om 
den helt nye bog og om sit arbejde med 
serien.

Livet som 
gademusikanter
En fredagscafé om en tur 
gennem Europa i 1982
Fredag 21. marts kl. 16 
på Hjørring Bibliotek
Oplevelser igennem Euroupa i 1 1/2 år 
som gademusikanter fortalt af Peter Erland 
Christensen og Morten Overlade krydret 
med musik og sang.

 

Revy-lyrik
En fredagscafé om gode gamle 
revyviser og ny lyrik
Fredag 28. marts kl. 16 
på Hjørring Bibliotek 
Dina Flyvbjerg og Lone Due Bak tager 
tilhørerne med på en musikalsk rejse 
gennem såvel gamle revyviser og ny 
litteratur. 
Vi fortæller lidt om revykunstnere, tekst-
forfatter og komponister og krydrer det hele 
med både sang, musik og fællessang.

Det er gratis at være med til caféerne, og det er ikke nødvendigt med tilmelding. Mød bare op. 
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På tur til Færøerne 
og Island
”Familien på farten”
Onsdag 22. januar kl. 19 
på Vrå Bibliotek
Efter de sidste 25 år at have kørt rundt 
på alverdens landeveje med deres tre 
sønner pakkede Anne Grethe og Helge i 
sommeren 2012 deres gamle Landcruiser 
for alene to at udforske livet langs 15.000 
kilometer landeveje på Færøerne og Island 
i løbet af 2 ½ måned.
Hør, se og oplev historien om ikke bare 
enestående landskaber på to perler i Nord-
atlanten, hvor solskin på et splitsekund 
afløses af tåge, vindstød af orkanstyrke 
truer med at blæse selv en tung Landcruis-
er i havet... 
Foredraget er også en varm fortælling om 
mødet med et folk og deres værdier.

Billetpris: 75 kroner

Med humor som 
livsledsager
Tage Bjerg
Torsdag 23. januar kl. 15 
på Hjørring Bibliotek
Under mottoet, at der altid skal være plads 
til humor på arbejde, i fritiden og i privatlivet 
fortæller pensioneret overlærer Tage Bjerg 
udelukkende sandfærdige historier oplevet 
sammen med sin faste makker og maskot, 
pingvinen Pingo, som optræder i flere af 
Tage Bjergs fortællinger.

Billetpris: 50 kroner inkl.kaffe og kage 

Det onde 
- ondskab i relation til politik 
og folkedrab
Erik Bendtsen 
Mandag 27. januar kl. 19 
på Hjørring Bibliotek 
Hvad kan få mennesker til at tage del i 
forbrydelser, der må antages at være i dyb 
konflikt med moralske overvejelser?
Det onde har sin egen historie indlejret i 
mytologiske, religiøse, filosofiske, politiske 
og andre begreber, men det onde har også 
fællesmenneskelige dimensioner. Hvad er 
det onde, og hvorfor tolker eller forklarer vi 
det onde så forskelligt? Hvad betyder det 
onde for vore liv og for international politik i 
dag. www.auschwitz-dag.dk 
Foredraget er arrangeret af og i 
samarbejde med FOF-Vendsyssel

gratis adgang. Billetter skal i forvejen 
enten hentes på Hjørring Bibliotek eller 

hentes/bestilles hos FOF-Vendsyssel.

Modstandskampens 
børn 
Andreas Fugl Thøgersen  
Tirsdag 28. januar kl. 19 
på Hjørring Bibliotek 
Med udgangspunkt i sin bog ‘Modstands-
kampens børn’, fortæller forfatteren Andre-
as Fugl Thøgersen den dramatiske historie 
om ni danske familier i krig. Om forældre, 
der traf et valg om at gøre modstand under 
Anden Verdenskrig, da Danmark blev be-
sat. Et valg som fik voldsomme konsekven-
ser for dem selv  og også for deres børn, 
som voksede op i skyggen af en krig, der 
aldrig helt sluttede.  For krige og katastro-
fer påvirker ikke kun dem, der står midt i 
dem, men også deres pårørende. ‘Mod-
standskampens børn’ er en fortælling om 
to generationer, præget af Anden Verden-
skrig, men også om forståelse, tilgivelse 
og det at forstå, hvem man er og hvor man 
kommer fra.

Billetpris: 75 kroner
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JANUAR
1

2 Danmarks Indsamling starter

3

4

5

6

7
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11

12

13

14

15

16 Arbejde i Saudi Arabien: Henny Hermansen

17

18

19

20 iPad for begyndere

21 iPad for begyndere

22
iPad for begyndere 
Steffen Larsen: Børnelitteraturen 2013
På tur til Færøerne og Island

23 iPad for begyndere 
med humor som livsledsager

24 iPad for begyndere

25 englandskrigen og Løkken: Henrik gjøde nielsen

26

27
iPad for begyndere 
Kursus i borger.dk og nemID
Det onde - erik Bendtsen

28
iPad for begyndere 
musikalsk legestue i Vrå
modstandskampens børn

29 iPad for begyndere
Kursus i borger.dk og nemID

30 iPad for begyndere

31 Bugg - danseaften

I biffen med 
Alfons Åberg
9. -23. december
I juledagene er der premiere på filmen 
Hokus Pokus Alfons Åberg, den første 
biograffilm med Alfons.
Vi har lavet en lille quiz på alle bibliotek-
erne, og præmien er biografbilletter  
sponseret af Nordisk Film.

Danmarks Indsamling 
Januar
I januar er LEGO Fonden, Ramasjang og 
Danmarks biblioteker traditionen tro gået 
sammen om børnenes bidrag til Danmarks 
Indsamling 2014. Efter sigende bliver 
temaet igen i år “gode gerninger”.
Vi sender information ud til børnehaver og 
skoler, så snart vi ved nærmere.
Og så vil vi bare stå klar - med store smil - 
til at tage imod jeres bidrag inden indsam-
lingsshowet 1. februar på DR.

Steffen Larsen 
– et tilbageblik på 
børnelitteraturen 
2013
Onsdag den 22. januar 
Hjørring Bibliotek 
kl. 15.30-17.30
Mød anmelder af børne- og ungdomsbøger 
ved Politiken, Steffen Larsen. Steffen tager 
pulsen på børnelitteraturen, de nyeste 
tendenser og udviklingen indenfor områ-
det. Steffen kommer blandt andet omkring 
billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger 
og tegneserier. der følges op med mange 
billeder, og i løbet af kort tid formår han at 
komme omkring, hvad der er udgivet af 
godt og skidt - mest det første  - i sæsonen 
2013.
For alle med interesse for børnelitteratur.
Vi byder på frugt, vand, kaffe/te og 
chokolade
Billetpris 100 kr. 
Billetter kan købes på 
www.vendsysselbilletten.dk
Institutioner kan tilmelde sig med eAnnr 
på gitte.larsen@hjoerring.dk, så bliver der 
sendt elektronisk faktura til institutionen.

H
ele januar

Mest for børn
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Knud, den store
Hanne-Vibeke Holst
Onsdag 5. februar kl. 19
i Sognegården, Løkken
I romanen “Knud, den store” udfolder 
Hanne-Vibeke Holst sin fars, forfatteren 
Knud Holst, gribende og dramatiske 
livshistorie fra han blev født i et beskedent 
fodermesterhjem i 1936, til han sover ind 
på Aalborg Sygehus syd i 1995. Romanen 
fik en strålende modtagelse og er læst 
af titusinder, som har følt med den lille, 
begavede dreng, der drømte om at vinde 
prinsessen og det halve kongerige. Hør 
datteren, Hanne-Vibeke Holst, fortælle om, 
hvordan han faktisk vandt alt - og tabte 
det igen. Hør hende fortælle om, hvorfor 
og hvordan hun har rekonstrueret hans 
historie, hvor grænseoverskridende det 
har været at bryde ind i sin fars komplekse 
sind, hvorfor hun har valgt at fortælle den 
usminkede sandhed og hvordan arbejdet 
med romanen har ændret hende selv.  

Billetpris: 100 kroner

Napolibugtens 
lyksaligheder
På tur med Torben Brix
Tirsdag 11. februar kl. 19 
på Hjørring Bibliotek
Amalfikysten og Napolibugten rummer 
nogle af Italiens smukkeste naturoplevel-
ser. Samtidig er der masser af spændende 
historier at fortælle fra området. Aften-
ens fordrag bringer tilhørerne til blandt 
andet Napoli, Pompei, Vesuv, Capri og 
selvfølgelig Amalfi, ligesom andre mindre 
kendte lokaliteter er på aftenens program.

Billetpris: 50 kroner

Særligt sensitiv 
Ilse Sand
Torsdag 13. februar kl. 19 
på Hjørring Bibliotek
Særligt sensitive mennesker begynder at 
insistere på at være i verden på deres egen 
måde, selv om den er anderledes. Og for 
pårørende til særligt sensitive er der typisk 
ting, der falder mere på plads, når de har 
hørt om dette karaktertræk. Så forstår de 
bedre, hvorfor deres eksempelvis mand 
eller kone ind imellem er mere forsigtig og 
sart end de fleste andre. 
I foredraget med Ilse Sand rettes opmærk-
somheden mod menneskelige strategier. 
Læs mere på www.ilsesand.dk.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med 
FOF-Vendsyssel.

Billetpris: 100 kroner

Forbandede yngel 
– og andre bøger
Anne-Cathrine Riebnitzsky
Tirsdag 18. februar kl.19 
på Hjørring Bibliotek 
Anne-Cathrine Riebnitzsky er sprogofficer 
og blev i 2007 blev udsendt til Afghanistan. 
Hun debuterede i 2010 med biografien 
”Kvindernes krig”, som beskriver hendes 
udsendelser og det farlige, men interes-
sante arbejde med de afghanske kvinder.
I romanen ”Den stjålne vej” (2012) under-
søger hun nogle af de spørgsmål, som vi 
alle stiller os i en terrortid: hvad kan få et 
menneske til at sprænge sig selv i luften?  
I sit foredrag om forfatterskabet tager hun 
udgangspunkt i sin nyeste bog - romanen 
”Forbandede yngel”. 

Billetpris: 100 kroner

Der er et 
lykkeligt land
Danmark set af Michael Booth
Tirsdag 25. februar kl. 19 
på Hjørring Bibliotek
Hvad er det med os danskere og lykke? 
Vi er blevet kåret til verdens lykkeligste 
folk flere gange – og når vi for en sjælden 
gangs skyld ikke vinder førstepræmien, er 
det som regel, fordi vi er blevet overgået af 
svenskere, finner eller nordmænd.
Nogle gange skal man være lidt på afstand, 
for at kunne se tingene klart, og derfor giver 
det også mening, at det er en englænder, 
som dissekerer det danske lykkefænomen. 
I sin bog ”Der er et lykkeligt land” leverer 
den britiske forfatter og journalist Michael 
Booth et både morsomt, spiddende og 
hjertevarmt portræt af os danskere, ligesom 
han i sit foredrag på humoristisk vis vender 
vrangen ud på os, når han reflekterer over 
det danske lykkefænomen.

Billetpris: 75 kroner
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FEBRUAR

1

2

3

4 musikalsk legestue i Vrå
mail for nybegyndere

5 Knud den store: Hanne-Vibeke Holst

6

7

8

9

10

11 musikalsk legestue i Vrå
napolibugtens lyksagligheder: torben Brix

12 Vilde vine: Per Drustrup Larsen

13 Særligt sensitiv: Ilse Sand

14 Bugg - danseaften

15

16

17 Vild med dans

18 Parkour  
Forbandede yngel: Anne-Cathrine riebnitzsky

19 Helt ud i havet: Skrallebang
Bogcafé: erotik og Chick-Lit

20

21

22

23

24

25 Der er et lykkeligt land: michael Booth

26 Bogcafé: (nord)lysende nordisk litteratur

27
musikalsk legestue i Hjørring
mail for nybegyndere
Bogcafé: Kristian Swane og Jakob Knudsen

28 musikalsk legestue i Hirtshals 
Bugg - danseaften

Vinterferien
- Børnebiblioteket 
i bevægelse 

Vild med dans
Mandag 17. februar 
kl. 10.30-12.00
på Hjørring Bibliotek 
En underviser fra Art of Dance vil vise jer 
eksempler på Hip Hop, Street og MTV-
STyle, og så skal I selvfølgelig selv ud på 
gulvet og gi’ den gas.
For børn fra 9-14 år
gratis billetter skal bestilles eller afhen-
tes på Hjørring Bibliotek 72 33 48 01 
fra mandag den 3.2.

Parkour 
Tirsdag 18. februar 
Hjørring Bibliotek kl. 10.30-12.30
Hirtshals Bibliotek kl. 13.30-15.30
Gagendran Srisurendran, forfatter til bogen 
Parkour – en livsstil, fortæller om at dyrke 
parkour.
Efter en kort introduktion får du selv  
chancen for at kaste dig ud i det…
For børn i alderen 8-14 år.
gratis billetter skal bestilles eller 
afhentes
på Hjørring Bibliotek 72 33 48 01  
eller Hirtshals Bibliotek 7233 4851  
fra tirsdag den 4.2.

Skralleban
g 

 

  AlTid til børn  

www.musikskolen       .dk
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Helt ud i havet 
Koncert med Skrallebang 
– AlTid til børn
Onsdag 19. februar kl. 11-11.45
Hjørring Bibliotek For børnefamilier.
Vi skal en tur til havet og mærke vinden 
suse og bølgerne bruse. Vi skal ned på 
havets bund og møde krabber, blæksprut-
ter og ikke mindst havkongen. Mon ikke der 
kommer en sørøver forbi, når vi går tur på 
stranden.....?
 
SKRALLEBANG spiller aktive koncerter for 
børn og deres voksne, så på med svøm-
mefødderne og tag med SKRALLEBANG 
helt ud i havet.

gratis billetter skal bestilles eller afhen-
tes på Hjørring Bibliotek 72 33 48 01 
fra onsdag den 5.2.

Mest for børn
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Lysende blæksprutter 
og fisk med store munde
Dybhavsvæsner fra 
Nordatlanten
Tirsdag 4. marts kl.19 
på Hjørring Bibliotek 
Foredrag med 3 biologistuderende som 
siden 2009 har arbejdet på et forsk-
ningsskib, der laver undersøgelser på den 
grønlandske/nordatlantiske kontinentalsok-
kel.  
Deep Sea Creatures of the North Atlantic 
(DESCNA) udforsker i ord og billeder en 
verden, der er ukendt for langt de fleste: 
verden dybt nede i vandet. De viser en 
samling af billeder af fisk, krebsdyr, blæk-
sprutter, fugle og hvaler, som alle er set 
på eller fra skibet. Ingen andre har foto-
graferet dybhavsdyr på den måde eller i det 
omfang. 
Hele marts måned kan man på Hjørring 
Bibliotek se en stor udstilling der både viser 
et meget anderledes dyreliv og gennem 
billederne øger kendskabet og respekten 
for havet. 

Billetpris: 75 kroner

 

Ikk’ for sjov
Geo 
Mandag 10. marts kl. 19 
på Hjørring Bibliotek
Foredraget er baseret på komikeren Geos 
bog med sammen titel. 
Et foredrag, som med humor og uden 
selvhøjtidelighed fortæller om det at være 
kræftpatient, og om samtidig at holde fast i 
sig selv som far, mand og komiker. 
Om at få en benhård behandling og om at 
tro på man kommer godt ud på den anden 
side. Geos fortælling er vedkommende, 
varm, sårbar, tankevækkende, inspirerende 
og ikke mindst underholdende.
Komikeren Geo fik i efteråret 2011 kon-
stateret testikelkræft. Han blev opereret, 
erklæret rask og optrådte i julen som vært 
på Kræftens Bekæmpelses store indsam-
lingsshow ComedyAid.
For ja, humoren blev Geos våben i kampen 
mod kræften.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med 
FOF-Vendsyssel.

Billetpris: 100 kroner

På den portugisiske 
camino
Tommy Jensen fra Foreningen 
af Danske Santiagopilgrimme
Tirsdag 18. marts kl. 19 
på Sindal Bibliotek
Naturvejleder Tommy Jensen fortæller i ord 
og billeder om at vandre på caminoen ad 
veje og stier, gennem smukke landskaber 
og middel-alderlige byer fra Lissabon i Por-
tugal til Santiago de Compostella i Spanien.
Foredraget sætter også fokus på, hvorfor 
man som kristen i middelalderen valgte at 
tage på pilgrimsfærd, og hvad der i dag får 
tusindvis af mennesker til at vandre mod 
Santiago de Compostella.

Billetpris: 50 kroner

Kan vi stole på dig?
Henrik Liniger om cykelsport 
Torsdag 20. marts kl. 19 
på Hjørring Bibliotek
Det spørgsmål har mange cykelryttere 
fået gennem tiden, når de har leveret store 
præstationer på landevejene. Alt for ofte 
har svaret vist sig at være nej: Fra Lance 
Armstrongs benhårde dopingregime til 
Michael Rasmussens spind af løgne. 

DR-Sportens cykelsportskommentator 
gennem 12 år, Henrik Liniger, fortæller 
historien om cykelsportens smukke og 
beskidte sider og giver sit bud på, hvorfor 
cykelsporten fortsat fascinerer, alle doping-
historierne til trods.

Billetpris: 75 kroner
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MARTS

1

2

3 musikalsk legestue i Sindal

4 Pandekagedag
Lysende blæksprutter: nordatlanten

5

6 musikalsk legestue i Hjørring

7 musikalsk legestue i Hirtshals

8

9

10 musikalsk legestue i Sindal 
Ikk’ for sjov: geo

11 Facebook 1

12

13 musikalsk legestue i Hjørring

14 musikalsk legestue i Hirtshals

15

16

17 musikalsk legestue i Sindal 
eventyruge

18 eventyruge
På den portugisiske camino: tommy Jensen

19 eventyruge - Kulturfrikadelle: Der var engang
Kielgasterne: musik- og danseaften

20 eventyruge
Kan vi stole på dig: Henrik Liniger

21 musikalsk legestue i Hirtshals - eventyruge 
Fredagscafé: Livet som gademusikanter

22 eventyruge

23

24

25

26

27 Facebook 2

28 musikalsk legestue i Hirtshals 
Fredagscafé: revy-lyrik

29

30

31

Pandekagedag
Tirsdag 4. marts kl. 10.30
Hirtshals Bibliotek 
Pandekager, vi vender dem i luften – og 
fejrer at det igen er blevet pandekagedag, 
så vi kan læse pandekagehistorier, quizze, 
høre pandekagesange og spise pandek-
ager i massevis.
For børn i alderen 3-6 år.
tilmelding på Hirtshals Bibliotek eller tlf. 
72 33 48 51 senest fredag den 28.2.

Eventyruge 
Så er der eventyr!
17.-22. marts
på Hjørring Bibliotek
Så er der eventyr !
Uge 12 kommer til at stå i eventyrets tegn. 
Vi planlægger bl.a. eventyrløb for børne-
haverne, eventyrfilm lavet af børn, eventyr-
fortælling for de mindste, kulturfrikadeller, 
quizzer og meget andet. 

Hent et eventyrligt program på børne- 
biblioteket eller se det på hjemmesiden 
fra uge 8.

Kulturfrikadellen 
– Der var engang 
Onsdag 19. marts 
kl. 17.00-18.30
på Hjørring Bibliotek
Drop middagen derhjemme – få i stedet en 
kulturel oplevelse + middag ude.
For 3-6 årige med deres familie.
Kom og vær med - vi skal alle sammen 
klædes ud og lave en lille eventyrfilm!

Billetter skal købes på www.vendsysselbil-
letten.dk senest lørdag den 15. marts. 
Pris: 30 kr. pr. person.

I januar og februar er der Kultur-
frikadeller på henholdsvis Hjørring 
musiske Skole og Vendsyssel Kunst-
museum – hent en folder på biblioteket 
eller se den på vores hjemmeside.
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1864 – Danmarks 
skæbneår
Tom Buk-Swienty 
Onsdag 2. april kl. 19 
på Hjørring Bibliotek 
Tom Buk-Swienty er forfatter, journalist og 
historiker og samtidig en meget dygtig og 
levende formidler af det historiske stof, han 
har skrevet om. 
Tom Buk-Swienty er bl.a. forfatter til de do-
kumentariske fortællinger om den skelsæt-
tende krig i 1864, hvor Danmark var tæt på 
at gå under ”Slagtebænk Dybbøl - 18. april 
1864” og ”Dommedag Als - 29. juni 1864. 
Kampen om Danmarks eksistens”.
Dette foredrag bygger på begge bøgerne, 
og det runder alle de forskellige begiven-
heder i skæbneåret 1864, der i så høj grad 
var med til at forme danskernes forståelse 
af landet. 
Tom Buk-Swientys populære bøger om 
1864 danner også baggrunden for Ole 
Bornedal og DRs store tv-serie ”1864”, som 
vises til efteråret 2014.

Billetpris: 100 kroner

Fra OK til lækker
Tini Owild  
Torsdag 3. april kl. 19 
på Hjørring Bibliotek 
Hvorfor har kvinder bare ALDRIG noget at 
tage på, selv om klædeskabet nærmest er 
ved at eksplodere af overflod? Denne aften 
lærer du, hvordan du finder din personlige 
stilkerne, får opbygget den optimale garde-
robe og undgår dyre fejlkøb. 

Kom og få viden om hvor lidt der rent fak-
tisk skal til for at gå fra OK til lækker! 
Det er kontant, det er konkret og det er 
 (k)ærligt ment, når Tini Owild kommer med 
masser af tips til, hvor du med få ting kan 
skabe stor forandring med det, du allerede 
har i garderoben og være med på trenden 
- uden at komme til at ligne en karikatur af 
Sarah Jessica Parker! 
Tag dine veninder med og giv jer selv en 
sjov, energifyldt og øjenåbnende aften. 
Se også www.stylewise.dk
Foredraget er arrangeret af  
og i samarbejde med FOF-Vendsyssel

Billetpris: 100 kroner

Krimimessen 2014
Lørdag 5. april
Hjørring Bibliotekerne arrangerer i samar-
bejde med Brønderslev Bibliotek bustur 
til den årlige Krimimesse, der holdes i det 
tidligere statsfængsel i Horsens og i et 
messetelt på fængselsområdet. 
På Krimimessen er der stande fra mange 
forlag, og der er mange foredrag og events 
med mere end 100 forfattere og foredrags-
holdere. 
Læs mere på www.krimimessen.dk
Der er busafgang fra Hjørring kl. 7.15, 
så vi kan være fremme ved åbningen 
kl.10, og vi kører hjem fra Horsens kl. 17 
med forventet hjemkomst ca. 19.30 
Der er kun et begrænset antal pladser, 
så skynd dig.

Billetpris: 300 kroner  
Skal købes på Hjørring Bibliotek senest 

27. marts. Billetprisen inkluderer  
bustransport, entré til krimimessen  

og en sandwich til hjemturen.

Oplevelser med fugle 
i felten  - og i Skagen
Klaus Malling Olsen
Torsdag 10. april kl. 19
på Hirtshals Bibliotek
Klaus Malling Olsen har været aktiv feltorni-
tolog siden sidst i 1970´erne og har bl.a. 
skrevet “Rovfugle i Felten”. Denne aften 
fortæller han om livet som aktiv “feltbisse”, 
om at sætte sig mål som at ville opleve 
verden, udrede kærhøgenes kendetegn, 
indsamle data til forfatterskabet og formidle 
erfaringerne videre til andre. 
Første del af foredraget bliver en rejse, 
der starter herhjemme, og fortsætter til 
Mellemøsten, Indien og Kina. Anden del af 
“rejsen” ender i Skagen, hvor Klaus dels 
fortæller om trækket, og hvordan man får 
det bedste udbytte af egne besøg, dels 
formidler kendetegn for nogle af de mange 
fugle, der årligt trækker forbi Danmarks 
nordligste punkt

Billetpris: 50 kroner

Ordkraft 2014
Nordjyllands største ordfestival
Fredag 11. april - søndag 13. april
Ordkraft 2014 holdes i nordkraft, 
Aalborg. 
Læs mere på www.ord-kraft.dk
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APRIL

1

2 1864 - Danmarks skæbneår: tom Buk-Swienty 

3 Fra OK til lækker: tini Owild
From Clare to nashville: Folkland

4 Spejderlejr

5 Spejderlejr
tur til Krimimesse i Horsens

6

7

8

9

10 Oplevelser med fugle i felten: Klaus malling Olsen

11 Ordkraft

12 Ordkraft

13 Ordkraft

14 Byg bro
Krybdyr

15 Byg bro

16 Byg bro

17 Skærtorsdag

18 Langfredag

19

20 Påskedag

21 2. påskedag

22

23

24

25

26 Bogsalg i Hirtshals

27

28

29

30

31

Byg bro 
Vi bygger bro mellem Hjørring og 
Utzon centret i Aalborg og sam-
les om LegoHjørring Bibliotek
Mandag 14. april
kl. 10-12 og 12.30-14.30
Tirsdag 15. april
kl.  10-12 og 12.30-14.30
Onsdag 16. april
kl.  10-12 og 12.30-14.30

Badebroer, buebroer, flydebroer, fold-
ebroer, gangbroer, gitterbroer, hængebroer, 
højbroer, klapbroer, svingbroer, vippebroer 
– vi eksperimenterer, undersøger og lader 
os inspirere af alverdens broer.

Workshoppen afvikles af kulturformidler 
Lina Franke Hedegaard i samarbejde 
med studerende fra Design og Arkitek-
turuddannelsen.

For børn fra 9 år.
Hver workshop varer 2 timer og billet-
ter á 20 kr. købes i børnebiblioteket fra 
mandag 31. marts.

Workshoppen er arrangeret i samarbej-
de med Utzon Centret i Aalborg og når 
du ikke en workshop i Hjørring, har 
du muligheden i påskedagene i Aalborg. 
De byggede broer udstilles i børnebiblio-
teket, men får en kort levetid, da der jo 
skal bygges nye broer.

Krybdyr
Mandag 14. april 
kl. 11-12.30 på Løkken Bibliotek
kl. 14-15.30 på Sindal Bibliotek
Vi får besøg af Lars fra LB naturevents. 
Han har taget nogle af sine mange krybdyr 
med og kan fortælle næsten alt, hvad du 
har lyst til at vide og måske noget du ville 
ønske du ikke vidste om krybdyr. 

Måske får du mulighed for at nusse vorte-
øglen Verner lidt eller mærke om slanger er 
kolde eller varme.
gratis billetter skal afhentes eller bestil-
les på Løkken Bibliotek tlf. 72 33 48 85 
eller på Sindal Bibliotek 72 33 48 70  
fra mandag den 31. marts.

Spejderlejr
fredag 4. - lørdag 5. april 
på Hjørring Bibliotek
Friske spejdere slår lejr på Biblioteket og 
sover mellem reolerne.
Lørdag formiddag kan alle lkomme og 
være med.
Se mere på vores hjemmeside

Sommerbogen
Det er sommer, det er sol, og du har ferie!
Læs 5 bøger og få en gratis bog af 
biblioteket. Mere information sendes ud 
via skolerne i juni.

Mest for børn
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Kulturhus LøkkenStrand – Løkken Bibliotek
Nørregade 28, 9480 Løkken - www.kulturhusloekken.dk 

Arbejde i 
Saudi Arabien 
– som kvinde 
Foredrag med 
Henny Hermansen 
Torsdag 16. januar kl. 19.30
Går det som kvinde at arbejde i Saudi Ara-
bien? Jo, Henny Hermansen har arbejdet 
som sygeplejerske i Riyadh, KSA i 3 år og 
vil fortælle og vise billeder fra den tid.
Hun arbejdede der fra 2001 – 2004 og kom 
tilbage til Danmark i april 2004 efter 26 år 
udenlands.
Har i den periode boet 20 år i Kiruna, Lap-
land og knapt 3 år i Mocambique.
Det er gratis at være med. mød bare op.
Arr.: Kulturhus LøkkenStrand.

Englandskrigen og 
Løkken
Foredrag med Henrik Gjøde Nielsen 
Lørdag 25. januar kl. 10 
Foredragsholderen er cand.phil. Henrik 
Gjøde Nielsen, Aalborg Universitet, tidligere 
museumsinspektør på Hals Museum. Han 
har sammen med Peter Ussing og flere an-
dre bidraget til det store værk ”Nordjylland 
under Englandskrigen 1807-1814”, og han 
vil fortælle om krigene set fra Nordjylland 
og Løkken, der også spillede en rolle.
Pris 50 kr. inkl. kaffe. Ingen tilmelding. 
mød bare op. 
Arr.: Løkken museumsforening 

Vil du prøve at danse 
Bugg?
En serie danseaftener
Fredag 31. januar kl. 19.30
Fredag 14. februar kl. 19.30
Fredag 28. februar kl. 19.30
Bugg er en dans fra Sverige, hvor den har 
været danset siden 1940’erne.
Den blev lavet, da dansere gerne ville 
danse lidt andet end foxtrot, men ikke ville 
danse swing eller jitterbug med alle kast og 
hop. Alder har ingen betydning - ej heller 
om du er vant til at danse eller ikke.
Har du ingen dansepartner, kom alligevel, 
for ingen står over. 
Betaling: 50 kr./person/gang. 
Ingen tilmelding. mød bare op.  
Danseinstruktørerne er  
Henny Hermansen (mobil 2083 4901) 
og Karna Christiansen (mobil 2373 
2610) 

Vilde vine
- en vinsmagning 
Onsdag 12. februar kl. 19.30
Bibliotekar Per Drustrup Larsen har udvalgt 
nogle vine, der på forskellig vis passer 
til vildtretter. Han fortæller om vinene og 
skænker op - samtidig med at der gives 
opskrifter og vises billeder. Vinsmagningen 
er arrangeret i samarbejde med SPAR i 
Løkken.
Billetter á 125 kroner skal købes på 
Løkken Bibliotek senest onsdag 5. febr.

Kielgasterne
En musik- og danseaften
Onsdag 19. marts kl. 19.30 
Kielgasterne fra Hirtshals spiller op til dans 
og hygge. Kulturhus LøkkenStrand inviterer 
igen til en glad og hyggelig aften med god 
musik og dans. Lyt til musikken og få en 
svingom. I pausen er der fællessang, kaffe 
og brød.
Pris 50 kr. inkl. kaffe. Ingen tilmelding. 
Arr.: Kulturhus LøkkenStrand.

Folkland
From Clare to Nashville
Torsdag 3. april kl. 19.30 
Kom med på en musikalsk rejse fra Clare i 
Irland til Nashville, Tennessee, når Folk-
land spiller op med country og folk-rock på 
nordjysk. 
Folkland har base i Hirtshals og består 
af fire garvede musikere med mange års 
erfaring i forskellige musikalske sammen-
hænge. Kvartetten er:
Kaj Bertelsen (harmonika og sang), Per 
Bøgh Johansen (trommer og sang), Nick 
Pallisgaard Jensen (guitar, mandolin og 
sang) og Helge Nyborg Jensen (elbas og 
sang) 
Der er tale om virkelig velsmurt og dyna-
misk musik til dem, der vil danse og/eller 
hygge sig. Nyd en aften med velklingende 
klassikere og originale numre.
Det er gratis at være med. mød bare op.
Arr.: Kulturhus LøkkenStrand.
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MUSIKALSKE LEGESTUER
Vrå Bibliotek kl. 9.30
Med Anja Krogsgaard Nørgaard

Tirsdag 28. januar
Tirsdag  4. februar
Tirsdag 11. februar
Gratis deltagelse. 
Ingen tilmelding, bare mød op.

Sindal Bibliotek kl. 9.30
Med Biver

Mandag 3. marts
Mandag 10. marts
Mandag 17.marts
Gratis deltagelse. 
Ingen tilmelding, bare mød op.

Hirtshals Bibliotek kl. 10.00 
Bemærk tidspunkt !

Med Anja Krogsgaard Nørgaard

Fredag 28. februar 
Fredag 7. marts
Fredag 14. marts
Fredag 21. marts
Fredag 28. marts
Gratis deltagelse. 
Ingen tilmelding, bare mød op.

Hjørring Bibliotek kl. 9.30
Med Biver

Torsdag 27. februar 
Torsdag 6. marts
Torsdag  13. marts
Gratis billetter skal afhentes eller bestilles 
på Hjørring Bibliotek tlf. 72 33 48 01 fra den 13.2.

Mest for børn



14 arrangementer - JanUar-aPrIL 2014

- det sker på mest for voksne!

iPad for begyndere
Hjørring Bibliotekerne slår et slag 
for iPads i ugerne 4 og 5 fra 
20.-30. januar.
Har du lige fået en iPad og har problemer 
med at komme i gang, er personalet klar 
til at hjælpe dig og introducere dig til de 
vigtigste apps til lærdom og underholdning. 
Det sker i workshopform, hvor der gives 
individuel vejledning og afhængig af behov 
og ønsker evt. også som kortere, samlede 
oplæg.
Der er ingen tilmelding, og det er gratis 
at deltage. Duk bare op og tag gerne din 
iPad med.

Tidspunkter og steder for 
introduktionerne er:
20. - 24. januar: 
Hjørring Bibliotek alle dage kl. 15-17
27. januar: 
Vrå Bibliotek kl. 15-17
28. januar: 
Hirtshals Bibliotek kl. 15-17
29. januar: 
Hjørring Bibliotek kl. 10-12
Løkken Bibliotek kl. 15-17
30. januar: 
Sindal Bibliotek kl. 15-17

Er det svært? 
Kursus i borger.dk og nemID 
27. januar 10-12 og 13-15
29. januar 10-12 og 13-15
på Hjørring Bibliotek
Biblioteket afholder i samarbejde med 
Borgerservice workshop, hvor du kan få 
hjælp og personlig vejledning samt guidet 
rundtur på forskellige offentlige hjemme-
sider. Hvis du har et nøglekort, så medbring 
det – tag ellers gyldigt pas eller kørekort 
med, så kan du få en NemID.
gratis. 
Der er kun et begrænset antal pladser. 
tilmelding skal ske til Hjørring Bibliotek.

Mail for nybegyndere
Oprettelse af G-mail  
Tirsdag 4. februar kl. 10-12 
på Hjørring Bibliotek
Torsdag 27. februar kl. 14-16 
på Hjørring Bibliotek
Kurset henvender sig både til brugere, 
som har behov for hjælp til oprettelse af en 
e-mail adresse og til brugere der gerne vil 
lære mere om deres G-mail. Tag evt. selv 
PC med. Obs: Man skal have en mail for at 
kunne oprette en Facebook-profil!
gratis.  
Der er kun et begrænset antal pladser. 
tilmelding skal ske til Hjørring Bibliotek.

IT-KURSER
Facebook 1
Oprettelse af profil på Facebook
Tirsdag 11. marts kl. 10-12 
på Hjørring Bibliotek
Kurset henvender sig til brugere, som ikke 
har en Facebook profil og har behov for 
hjælp til oprettelse af en profil. Hvordan før 
du, og hvad skal du undgå? Tag evt. selv 
PC med. 
gratis.  
Der er kun et begrænset antal pladser. 
tilmelding skal ske til Hjørring Bibliotek.

Facebook 2
Gennemgang af profilside og 
startside på Facebook
Torsdag 27. marts kl. 14-16 på 
Hjørring Bibliotek
Kurset henvender sig til brugere med en 
Facebook profil, som gerne vil vide mere 
om de forskellige funktioner – hvordan gør 
du og hvad skal du undgå? Medbring evt. 
billeder på USB-stik, som du gerne vil have 
på Facebook. Tag evt. selv PC med. 
gratis.  
Der er kun et begrænset antal pladser. 
tilmelding skal ske til Hjørring Bibliotek.
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Minikoncerter 
& 
Arbejdende 
værksteder
På Hjørring Bibliotek inviterer vi alle 
musikere, kor, grupper, orkestre i alle genrer 
til at optræde ved minikoncerter – og gerne 
lørdag formiddage. Her kan de komme til 
orde og vise de lokale folk, hvad de står for 
musikalsk. 
Kontakt bibliotekar Tina Kragelund på mail: 
tina.kragelund@hjoerring.dk for at høre 
mere og for at lave en aftale.

Hjørring Bibliotekerne lægger også gerne 
hus til arbejdende værksteder eller andre 
aktiviteter, hvor foreninger viser deres aktiv-
iteter frem.

Samarbejde om 
arrangementer
Hjørring Bibliotekerne indgår meget gerne i 
samarbejde med andre parter om planlægn-
ing og aftaler om konkrete arrangementer. 
Kontakt biblioteket med dine ideer. Så tager 
vi en snak om det.

CrowdFunding
CrowdFunding er en ny måde at samar-
bejde på og skabe økonomi bag arrange-
menter og aktiviteter. Du kan bl.a. få hjælp 
til finansiering, lokaler og markedsføring. 

Med støtte fra Kulturstyrelsen har bibli-
otekerne i Hjørring, Aarhus, Herning og 
Aalborg nemlig lanceret hjemmesiden 
www.folkevent.nu, der fokuserer på at gøre 
bibliotekernes brugere til bidragsydere og 
kreative medskabere af bibliotekets ar-
rangementer. 

Idégrundlaget hentes fra crowdfunding, 
hvor personer med idéer kan søge finan-
siering gennem en virtuel platform – og på 
den måde finde ressourcer og opbakning 
fra andre brugere til at få deres arrange-
mentsidé ført ud i livet.

Det er ikke spor svært. Har du en arrange-
mentsidé, og bor du i en af de fire kom-
muner, der er med i projektet, kan du 
kontakte dit bibliotek, og så hjælper vi dig 
med at få arrangementet realiseret. Afvikles 
dit arrangement på biblioteket, hjælper vi 
dig gerne med lokaler, pressekontakt og 
netværk.

Bogsalg af 
kasserede materialer
Lørdag 26. april kl. 10–12.30 
på Hirtshals Bibliotek
Hirtshals Bibliotek holder stort bogudsalg 
af kasserede materialer. Der er både ældre 
titler fra magasinet og nyere romaner og 
fagbøger, der er blevet i overskud - og 
der er meget af det hele for både børn og 
voksne, dog mest voksenbøger.
Det foregår som sædvanlig i kælderen, 
med indgang gennem døren ved siden af 
politiets indgang.

Bogsalg på 
Hjørring Bibliotek
Tidspunkt for det store udsalg på 
Hjørring Bibliotek af kasserede materialer 
er ikke lagt fast endnu, men hold øje med 
plakater og hjemmeside. 
Her annonceres datoen, når vi kan se, 
der er nok at sælge

Læsekredse
Hjørring Bibliotekerne hjælper gerne  
eksisterende læsekredse - se vores 
hjemmeside www.hjbib.dk under menu-
punktet “Tilbud til dig”
 
Vi hjælper også gerne med etablering  
af nye læsekredse. Meld dig på et af  
Hjørring Bibliotekerne, hvis du gerne vil 
med i en læsekreds. Så forsøger vi at 
samle en gruppe og hjælper jer i gang.
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UDSTILLINGER  PÅ BIBLIOTEKET I HJØRRING
Disse udstillinger vises på Hjørring Bibliotek i årets første måneder. 

De helt præcise datoer kan ses på hjemmesiden www.hjbib.dk 
På lokalbibliotekerne er der også skiftende udstillinger, så kig ind der eller hold øje med hjemmesiden.

JANUAR: 
Det nye teateroplevelseshus 
Det nye teateroplevelseshus i Hjørring
Vinder af arkitektkonkurrencen om det kom-
mende teateroplevelseshus i Hjørring blev 
Schmidt Hammer Lassen architects. 

Det endelige projekt udstilles på plancher 
og som model, så det er muligt at få et godt 
indblik i, hvordan det kommer til at se ud og 
til at fungere.

Playing with Anything
I perioden 10. til 19. januar bliver der skabt 
en installation på Hjørring Bibliotek.
Vi får besøg af 3 kunstnere, der vil opbygge 
et lille univers på stedet.

I dette spændende univers bliver alle 
vores gæster inviteret indenfor i perioden 
20.januar – 7. februar.

Kunstnerne er:
Mette Aakjær, performer og danser samt 
kunstnerisk leder af: www.wunderland.dk
Sigrid Astrup, visuel designer: 
www.sigridastrup.com
Rune Brink Hansen, video scenografi: 
http://darkmatters.dk/

FEBRUAR:  
BunkerLove 2013
BunkerLove-festivalen spredte i sommeren 
2013 kunst og stærke kulturelle budskaber 
ud over bunkerlandskaberne på de nord-
jyske strande. Projektet vandt i 2013 Re-
gion Nordjyllands konkurrence om 500.000 
kr. og titlen som Kulturpunkt 2013.

Udstillingen på Hjørring Bibliotek består af 
de 10 stærkeste portrætter fra festivalræk-
ken. Billederne er taget af den engelske 
og internationalt anerkendte fotograf Chris 
Brock, der har taget en unik billedserie af 
de medvirkende kunstnere og af projektet.
BunkerLove er en frivillig forening og en 
årligt tilbagevendende festival, der har som 
mission at transformere bunkerne i Atlant-
volden fra Norge til Frankrig til kunstværker. 
Læs mere på www.bunkerlove.dk”

MARTS: 
Dybhavsvæsner fra 
Nordatlanten 
Udstilling af billeder af og tekster om 
fantastiske dyr og væsner fra ishavet i det 
nordlige Atlanterhav taget af biologer fra 
Deep Sea Creatures of the North Atlantic 
(DESCNA). 

I sammenhæng med udstillingen holder 
biologer foredrag 4. marts, hvor de fortæller 
meget mere om deres projekt og deres 
oplevelser. Læs mere på www.descna.com  

APRIL:
  ”Det handler om at give…” 
– en fotoudstilling fra TrygFonden 

For TrygFonden handler det også om at 
bidrage. Men nok så vigtigt: At give flest 
mulige mennesker mulighed for at tage 
ansvar for egen og andres tryghed. 

Fonden støtter omkring 900 projekter 
om året, der gør netop dét. Men hvem er 
modtagerne? Hvad er deres historie og 
drømme? Og hvor stort er danskernes 
sociale engagement og lyst til at yde en 
frivillig indsats? 

Det viser udstillingen gennem en foto-
grafisk rundtur i Danmark.

MAJ: 
Esbjerg Evangeliet
Esbjerg Evangeliet er et 140 m2 stort væg-
maleri, der fortolker bibelen i billeder og 
tekst i et moderne sprog. Det unikke kunst-
værk er udført af kunstneren Erik Hagens 
og kan til daglig ses på skolen CVU-Vest 
i Esbjerg. Maleriet, som er mere end 20 
meter, er overført til stof, og det er denne 
udgave, der udstilles på Hjørring Bibliotek.
Maleriet rummer Erik Hagens bibel-
fortælling og begynder i Paradis. Det 
bringer i tekst og billeder Erik Hagens 
kunstneriske fortolkning af både Det gamle 
Testamente og Det Nye Testamente. Der 
er mere end 150 steder på maleriet anført 
kapitel og versnummer fra de relevante 
skriftsteder, og det er i lige så høj grad et 
danmarksbillede, som det er en bibelhis-
torie.
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