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Velkommen  l OPLEV 
E  eråret har mange kulører, og det afspejler sig også i denne 
sæsons program. Prisvindende forfa  ere, deba  ører og talent-
spirer mødes på bibliotekerne på tværs af bæltet. 

På bibliotekerne arbejder vi meget med børn og læsning og har 
særligt fokus på mellemtrinnet, hvor mange børn er udfordret 
på læselysten. Derfor inviterer vi  l familiebogcafé med børne-
bogsforfa  er Kasper Hoff  og vi får også besøg af børnebogs- og 
fantasyforfa  er Me  e Finderup.  

Bibliotekerne sæ  er ramme om fællesskab, krea  vitet og 
iværksæ  eri, når vi søsæ  er sjove værksteder. Lær at male på 
sten, deltag i en dino-workshop, kom  l strikkecafé og afprøv 
Virtual Reality som Drop In-café. Som al  d kan du glæde dig 
 l gode børneteaterfores  llinger. Har I lyst  l at udfordre jer 

selv så tag børnene med på madkursus, når der er insekter på 
menuen  l september. 

Biblioteket samler op på aktuelle deba  er og samler os om det, 
vi er uenige om. Du kan bl.a. møde Manu Sareen  l en snak 
om integra  on, og deltage i deba  en om de 17 verdensmål i 
selskab med Steen Hildebrandt, der s  ller skarpt på frem  dens 
virksomheder og evne  l bæredyg  ghed. Bliv klogere på de in-
terna  onale strømninger, når biblioteket taget pulsen på Kon-
Mari-fænomenet. Danske Mirjam Madsen introducerer dig  l 
oprydning e  er Marie Kondos berømte metode. 

Vi sæ  er også musik  l e  eråret med Klassisk Søndag, drager 
ud i videnskaben og undersøger, om kunst kan helbrede. 
Vi glæder os  l at se jer på biblioteket!

Jy  e Bræmer, Fredericia Bibliotek 
Charlo  e C. Pedersen, Middelfart Kultur og Bibliotek
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LITTERATUR
På bibliotekerne ved Lillebælt vægter vi litteraturen højt og har derfor i hver sæson 
fl ere af de bedste og mest aktuelle forfattere på programmet.
Bl.a. kan du møde Einar Már Guðmundsson og Karen Fastrup både sammen og 
hver for sig, ligesom vi også har et særligt forfattermøde mellem Mette Frobenius 
og Thomas Wivel på programmet. Mathilde Walter Clark, Sofi e Jama og Lotte Kaa 
Andersen kommer også forbi, og så giver vi ordet til nogle af de mindre forlag. 

Vi sætter en ære i at dyrke både det talte og det skrevne ord, og derfor inviterer 
vi også til en lang række bogcaféer og læsecaféer, hvor der er rig mulighed for at 
mødes med andre om glæden ved at læse.



Theis Ørntoft
Foto: Sofi e Amalie Klougart



LÆSECAFÉ - HUNGERHJERTE
Tænketanken, KulturØen 
Onsdag 14. august kl. 11.00 | Gratis

Vi varmer op  l Sindssyg God Søndag med bl.a. 
Karen Fastrup og diskuterer hendes selvbiogra-
fi ske roman Hungerhjerte.

Hent bogen fra den 15. juli på Biblioteket på 
KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig. UHØRT - HØRSLEV/MECHLENBURG

Det Bruunske Pakhus
Tirsdag 27. august kl. 16.30 | Gratis 

Bibliotekerne i Trekantområdet har ved hjælp 
af de fem sanser valgt at udfordre li  eraturop-
levelsen. Forfa  er Lone Hørslev og kompo-
nist Jesper Mechlenburg opfører poe  sk kon-
cert med udgangspunkt i Hørslevs digtsamling 
Dagene er data.

Komponist Jesper Mechlenburg har med ud-
gangspunkt i Hørslevs digte og oplæsning sat 
ordene ind i et dybt originalt musikalsk univers. 
Sangene er både pop og poesi. De er undersø-
gelser af sprogets særlige musik og musikkens 
muligheder og sprog.
Her mødes følsomme hviskende kærligheds-
erklæringer med fængende refræner og hver-
dagspoe  ske betragtninger. 
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med Trekantområdets Festuge.
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OPLÆSNING - JOSEFINE KLOUGART
Middelfartsalen, KulturØen
Mandag 26. august kl. 15.30 | Gratis

Temaet for Trekantområdets Festuge er i år Flyt 
dig. Der skal rykkes ved grænser og gængse 
måder at gøre  ngene på. Derfor inviterer vi  l 
oplæsning - i mørke. Vi slukker lyset og sæ  er
sanserne i spil. Kom og hør forfa  er Josefi ne 
Klougart læse op af sin bog Om mørke i mørke. 
Der serveres sort kaff e og mørk chokolade.
Det er nødvendigt at have billet.

Arrangeret af Trekantli  eratur, bibliotekerne i 
Trekantområdet.

Fælleslæsning
KulturØen  
Torsdag 22. august kl. 11.00  | Gratis
Torsdag 19. september kl. 11.00  | Gratis
Onsdag 23. oktober kl. 11.00  | Gratis  
Onsdag 27. november kl. 11.00  | Gratis

Til fælleslæsning læser vi teksterne på stedet, 
så der kræves ingen forberedelse hjemmefra. 
Det er bibliotekar Birgit Sloth, der hver gang 
har valgt hvilke tekster, der skal læses og tales 
om. Som deltager får du teksten udleveret i pa-
pirform, og here  er læser Birgit højt sam  dig 
med, du selv følger med i teksten. E  erfølgen-
de taler vi om den umiddelbare oplevelse af 
teksten. Fælleslæsning varer en  me, og alle er 
velkomne  l at deltage.
Tilmelding ikke nødvendig.

Josefi ne Klougart
Foto: Sofi e Amalie Klougart
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DEN RULLENDE BOGCAFÉ - ‘FLYT DIG’
Foran Fredericia Bibliotek
Torsdag 29. august kl. 16.30 | 50 kr.
Torsdag 29. august kl. 17.30 | 50 kr.

Temaet i Trekantområdets Festuge er Flyt dig, 
så vi udfordrer det kendte format og arrangerer 
to bogcaféer lidt ud over det sædvanlige: S  g 
ombord på et gammelt folkevognsrugbrød og 
bliv tanket op med læse  ps på en helt ny måde. 
Bilerne holder parkeret foran bibliotekets ho-
vedindgang og e  er en bogsnak ombord, kører 
vi en tur ned  l Kanalbyen og får en lille forfrisk-
ning. Bilerne bringer os  lbage  l bibliotekets 
hovedindgang en  me senere.

FORFATTERFOREDRAG  - KAREN FASTRUP
Teglgårdsparken, Middelfart 
Søndag 1. september kl. 12.40 | Gratis

Det bliver sindssygt godt, når vi slår dørene op 
for Sindssyg God Søndag. Dagen, hvor vi sæ  er 
spot på det syge sind og på at bekæmpe tabuet 
omkring det. Bl.a. kommer Karen Fastrup og for-
tæller om sin selvbiografi ske roman Hungerhjer-
te, der handler om hendes eget sygdomsforløb 
med borderline.

Morgenmad med 
Anders Haahr Rasmussen 
Det Hvide Vandtårn, Fredericia
Lørdag 31. august kl. 10.00 | 80 kr.

Kom med  l en unik sanseoplevelse, hvor mad 
og li  eratur bliver fusioneret. 

Udgangspunktet er bogen Det var ikke planen 
at købe kålroer, som er en underholdende ’ko-
gebogsroman’ med opskri  er fra hovedperso-
nen Amandas liv. Romanen er blevet særdeles 
godt anmeldt og blev bl.a. shortlistet  l den 
pres  gefulde Munch-Christensen debutantpris, 
og re   ghederne er solgt  l et tysk forlag. 

Ud fra bogens opskri  er kreerer Fredericia Bib-
liotek en unik li  eraturoplevelse, hvor mad og 
tekst går op i en højere enhed. Mens gæsterne 
nyder maden, vil Anders Haahr Rasmussen for-
tælle om bogen og læse op. 

En del af Trekantområdets Festuge.

Karen Fastrup
Foto: Morten Holtum

Anders Haahr Rasmussen
Foto: Kasper Løftgaard

FORFATTERFOREDRAG 
Einar Már Guðmundsson
Teglgårdsparken, Middelfart 
Søndag 1. september kl. 14.30 | Gratis

Til Sindssyg God Søndag får vi også besøg af 
den islandske forfa  er Einar Már Guðmunds-
son. Han vil dels tale om sin roman Universets 
engle, der er en psykologisk skildring af en ung, 
skizofren mand, og dels dykke ned i nogle af sine 
andre romaner med fokus på det sårbare sind.

Einar Már Guðmundsson



9    OPLEV Efterår 2019

BOGCAFÉER
Taulov Bibliotek
Mandag 9. september kl. 16.30 | Gratis

Fredericia Bibliotek, 2. sal
Tirsdag 10. september kl. 16.30 | Gratis
Tirsdag 1. oktober kl. 16.30 | Gratis
Tirsdag 3. december kl. 16.30 | Gratis

Vi gentager succesen med at a  olde en af caféer-
ne i Taulov, og derudover kan du både blive klo-
gere på forholdet mellem Tyskland og Danmark i 
september, få styr på de helt store danske forfat-
tere i oktober og få samlet op på årets bøger, når 
vi når hen i december.

THEIS ØRNTOFT - SOLAR
Fredericia Gymnasium
Mandag 2. september kl. 19.00 | 80 kr.

Med sin sproglige og s  lis  ske originalitet har 
Theis Ørnto   inden for ganske kort  d vist sig at 
være en af dansk li  eraturs mest markante stem-
mer. Mød ham, når han fortæller om sin anmel-
derroste debutroman Solar.

Solar er velskrevet og højaktuel. Den beskriver trin 
for trin det menneskelige sammenbrud i skyggen 
af klimakrise, terror og forliste digterdrømme i en 
dansk storby. Et moderne eventyr gennem jyske 
skove, københavnske natklubber, Fitness World 
og danske subkulturer, samt en hovedperson der 
giver slip og lader sig falde gennem det hele og ud 
over kanten. En desperat, dystopisk genera  ons-
roman og et hallucineret roadtrip.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

LITTERÆR DEBAT - DET SÅRBARE SIND
Teglgårdsparken, Middelfart 
Søndag 1. september kl. 15.00 | Gratis

Både Karen Fastrup og Einar Már Guðmunds-
son har beskrevet og beskæ  iget sig med psy-
kisk sygdom i deres forfa  erskab. Til Sindssyg 
God Søndag vil li  eraturformidler Maria Guld-
ager Rasmussen tale med de to forfa  ere om, 
hvordan skønli  eraturen kan bruges  l at skil-
dre det sårbare sind.   

Sindssyg God Søndag er blevet  l i samarbejde 
med Middelfart Museum og Psykiatrien i Region
Syddanmark.

En del af Trekantområdets Festuge.

Theis Ørntoft
Foto: Sofi e Amalie Klougart

Einar Már Guðmundsson
Karen Fastrup

Foto: Morten Holtum



 Litteratur    10

VILD MED ORD - Frobenius og Wivel 
KulturØen, Middelfart 
Onsdag 11. september kl. 19.00 | 80 kr.

Kan man være både komiker og bogorm? Det 
kan du opleve, når de to garvede stand up’ere 
Me  e Frobenius og Thomas Wivel s  ller op 
med et passioneret forsvar for bøger - rig  ge 
bøger af papir og blæk. 

Me  e og Thomas bliver nemlig aldrig  lhænge-
re af e-bøger. De vil hellere vende sider og du  e 
papiret og s  lle bøgerne på en reol, når de er 
færdige. Eller give dem væk  l én, der også bli-
ver glad for læseroplevelsen.

’Bøger er vig  ge i en  d, hvor mange af vores 
indtryk kommer fra en skærm. Med bøger be-
stemmer vi selv tempoet og danner billederne 
i vores hoved’, forklarer Me  e Frobenius. Sam-
men med Thomas Wivel s  ller hun op i showet 
Vild med ord, hvor de to komikere præsente-
rer fem yndlingsbøger hver. I anden halvdel af 
showet inviteres publikum  l at komme med 
egne input og spørgsmål.

Arrangeret af Fredericia Bibliotek og Middelfart 
Kultur & Bibliotek.

FORFATTERFOREDRAG - SOFIE JAMA
Middelfartsalen, KulturØen 
Tirsdag 17. september kl. 19.30 | 100 kr.

Somaliskfødte Sofi e Jama er i år debuteret med 
romanen Et andet menneske, et andet liv. Det 
er en gribende og barsk fortælling om kvinden 
Baraka, der er født i Somalia, men som barn må 
fl ygte fra borgerkrigens rædsler. Hun kommer 
 l Danmark, hvor hun bl.a. møder den jødiske 

kvinde Rosa og en syrisk fl ygtningedreng, Umar. 
På forunderlig vis fl e  es deres livshistorier sam-
men. Kom og hør Sofi e Jama fortælle om sit ar-
bejde med romanen.

I samarbejde med AOF Assens-Middelfart, Røde 
Kors og Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i 
Middelfart.

LÆSECAFÉ - ET ANDET MENNESKE,
ET ANDET LIV
Tænketanken, KulturØen 
Onsdag 11. september kl. 11.00 | Gratis

Vi varmer op  l forfa  erarrangement med Sofi e
Jama og diskuterer hendes debutroman Et an-
det menneske, et andet liv, der handler om fl ygt-
ningeskæbner, overlevelse og iden  tet. 

Hent bogen fra den 14. august på Biblioteket på 
KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.

Mette Frobenius og Thomas Wivel

Sofi e Jama
Foto: Seth Nicolas
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LÆSECAFÉ - HAMBROS ALLÉ 7-9-13
Tænketanken, KulturØen 
Tirsdag 1. oktober kl. 11.00 | Gratis

Vi varmer op  l forfa  erarrangement med Lo  e 
Kaa Andersen og læser hendes første roman om 
tre familier, der bor på nogle af landets dyreste 
adresser. Men det bliver livet ikke al  d le  ere af.

Hent bogen fra den 11. september på Biblioteket 
på KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - DEN SOM BLINKER ER BANGE 
FOR DØDEN
Nørre Aaby Bibliotek 
Torsdag 26. september kl. 11.00 | Gratis

Selvbiografi sk roman af Knud Romer om hans 
opvækst i Nykøbing Falster i 1960´erne. Hans 
barndom var præget af mobning og social iso-
la  on på grund af, at moren var tysker.

Hent bogen fra den 26. august på Nørre Aaby 
Bibliotek. Tilmelding ikke nødvendig.

FORFATTERFOREDRAG 
LOTTE KAA ANDERSEN
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 3. oktober  kl. 19.00 | 80 kr. 

Lo  e Kaa Andersen er forfa  er og kandidat i li  e-
raturhistorie og medievidenskab og har med sine 
bøger skrevet sig ind i både anmeldernes og læ-
sernes hjerter. Til sammen tegner Hambros Allé 
7-9-13, 100 dage og Syv sind et skarpt, underhol-
dende og empa  sk portræt af livet på solsiden i 
årene omkring fi nanskrisen og frem  l i dag. 

Hør Lo  e Kaa Andersen fortælle om sin baggrund 
og om arbejdet med at skrive sine romaner: Hvor-
dan begyndte det, hvordan ser en almindelig ar-
bejdsdag ud, og hvordan har reak  onerne været? 
Hun taler om sin vej mod at blive forfa  er og om 
at betragte og beskrive et velhavermiljø, der er 
meget anderledes end det miljø, hun selv er run-
det af.

Lotte Kaa Andersen
Foto: Ditte Capion

OASECAFÉ - INGER CHRISTENSEN 
oG SOMMERFUGLEDALEN 
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 24. september kl. 16.00 | Gratis 
Med sin enestående smukke sonetkrans Som-
merfugledalen (1991) blev Inger Christensen 
(1935-2008) fuldt fortjent indlemmet i Kul-
turministeriets li  eraturkanon fra 2004. Men 
Nobelprisen blev hun snydt for på trods af, at 
hendes digtning er af verdensklasse. Erik Sky-
um-Nielsen vil i de  e foredrag belyse hvordan 
og hvorfor. Ud over sone  erne præsenteres 
hendes lyrik fra debuten med Lys (1962) over 
det (1969) frem  l mammutudgivelsen i 2018 
af hendes righoldige e  erladte produk  on.

LÆSECAFÉ - LEGETØJ
Ejby Bibliotek
Tirsdag 24. september kl. 11.00 | Gratis 

I Ejby læser vi i denne læsecafé-sæson ’ar-
bejdsplads-romaner’. Vi lægger ud med H.C. 
Branners klassiker fra 1936 om et køben-
havnsk legetøjsfi rma og de mennesker, der er 
ansat der.

Hent bogen fra den 26. august på Ejby Biblio-
tek. Tilmelding ikke nødvendig.
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LÆSECAFÉ - MORGENÅBNER
Ejby Bibliotek 
Tirsdag 29. oktober kl. 11.00 | Gratis

I denne roman af Vibeke Marx følger vi på ski   
pædagogerne i en fynsk børnehave. I kollek  v-
romanens form skildres deres faglige, kollegiale 
og personlige problemer.

Hent bogen fra den 24. september på Ejby Bib-
liotek. Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - DER VOKSER ET TRÆ I 
MOSTAMÄGG
Nørre Aaby Bibliotek 
Torsdag 31. oktober kl. 11.00 | Gratis

Vi læser og taler om første bind i Bri   Karin Lar-
sens serie om Folket i Finnskogen. Folket bor 
i de dybe skove på grænsen mellem Norge og 
Sverige.

Hent bogen fra den 26. september på Nørre 
Aaby Bibliotek. Tilmelding ikke nødvendig.

TAG MED TIL BOGFORUM
P-pladsen, Fredericia Banegård
Fredag 15. november kl. 8.00 | 395 kr.
Lørdag 16. november kl. 8.00 | 395 kr.

Foran KulturØen, Middelfart
Fredag 15. november kl. 8.20 | 395 kr.
Lørdag 16. november kl. 8.20 | 395 kr.

Tradi  onen tro arrangerer bibliotekerne ved 
Lillebælt bustur  l BogForum fredag og lørdag. 
BogForum a  oldes hele weekenden i uge 46 
i Bella Centret, København, og er Danmarks 
største, li  erære træf. Du kan møde både dan-
ske og udenlandske forfa  ere, få et indblik i 
nye tendenser inden for li  eratur og sam  dig 
gøre en god handel. 

Vi sørger for lidt forplejning undervejs på tu-
ren, og bille  en dækker bus tur/retur, ind-
gangsbillet samt program  l BogForum. Vi kø-
rer hjemmefra  dligt, og turen giver ca. fem 
 mers besøg på egen hånd i BogForum.

Mathilde Walter Clark
Foto: Les Kaner

MATHILDE Walter CLARK - lone star
Fredericia Bibliotek
Mandag 4. november kl. 19.00 | 80 kr.

Mathilde Walter Clark er forfa  er og har med 
sin seneste roman Lone Star bragt emnet om 
spli  ede familier på dagsordenen. ‘Hvem rin-
ger, hvis min far dør?’ har været et ubesvaret 
spørgsmål i forfa  erens liv, ind  l hun undervejs 
i sin roman Lone Star forfulgte sine rødder  l 
Texas for at mødes med sin far på hans fø-
deegn. Foredraget handler om at overvinde 
enorme afstande og s  ller spørgsmål  l fami-
lie og  lhørsforhold gennem samtaler, oplæs-
ning og spørgsmål fra publikum.

LÆSECAFÉ - SE DAGENS LYS
Tænketanken, KulturØen 
Onsdag 30. oktober kl. 11.00 | Gratis

I anledning af at uge 44 er ’Industriens Uge’, 
varmer vi op  l et foredrag om robo  eknologi 
ved at læse og diskutere Svend Åge Madsens 
roman om et ungt par, der gør oprør mod sy-
stemet i en frem  dig idealstat, som styres af en 
datamat.

Hent bogen fra den 1. oktober på Biblioteket på 
KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.
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LÆSECAFÉ - PESTEN
Nørre Aaby Bibliotek 
Torsdag 28. november kl. 11.00 | Gratis

Klassiker fra 1947 af den franske forfa  er Albert 
Camus. En anonym fortæller skildrer nøgternt en 
pestepidemi i 1940´erne i en algerisk by, hvor pa-
nikken e  erhånden afl øses af ligegyldighed.

Hent bogen fra den 31. oktober på Nørre Aaby 
Bibliotek. Tilmelding ikke nødvendig

LÆSECAFÉ - UNDERKASTELSE
Tænketanken, KulturØen 
Tirsdag 19. november kl. 11.00 | Gratis

Vi varmer op  l Oasecafé med Jørn Boisen om 
den franske pessimisme, og derfor læser vi Mi-
chel Houellebecqs tankevækkende frem  ds-
roman om et vestligt samfund, der er blevet 
radikaliseret som følge af indvandring.

Hent bogen fra den 30. oktober på Biblioteket 
på KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - UNDTAGELSEN
Ejby Bibliotek 
Tirsdag 26. november kl. 11.00 | Gratis

Chris  an Jungersen fi k stor succes med ro-
manen Undtagelsen i 2004. Den handler om 
mobning og det psykiske arbejdsmiljø på 
Dansk Center for Informa  on om Folkedrab.

Hent bogen fra den 29. oktober på Ejby Biblio-
tek. Tilmelding ikke nødvendig.

FORLAGSAFTEN - GODE BØGER FRA SMÅ FORLAG
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 28. november kl. 17.00 | 60 kr

Ender du  t med at læse bøger af de forfa  ere, du 
allerede kender? Og synes du også, det kan være 
svært at få øje på de gode bøger fra de mindre 
forlag? Så skal du komme  l Forlagsa  en, hvor 
vi har inviteret fi re af de dyg  ge, små forlag  l at 
komme og fortælle lidt om dem selv samt selvføl-
gelig præsentere et udvalg af de gode bøger, de 
udgiver. Der vil også være mulighed for at købe 
nogle af de bøger, vi hører om. Det er Forlaget 
Forår, Forlaget Silkefyret, Skjødt Forlag og Forla-
get EC Edi  on, du kan møde denne a  en.

Billetprisen inkluderer en sandwich, vand, kaff e/
te og lidt sødt.

LÆSECAFÉ - TÆNKEPAUSEN KØD
Tænketanken, KulturØen 
Onsdag 4. december kl. 11.00 | Gratis

Vi varmer op  l Oasecafé med Jonatan Leer og ta-
ler om Tænkepausen Kød, der består af refl eksio-
ner over begrebet kød og dets plads i menneskets 
liv.

Hent bogen fra den 19. november på Biblioteket 
på KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.
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OPLEV har s  llet en række af de forfa  ere og 
foredragsholdere, der gæster bibliotekerne ved 
Lillebælt i løbet af e  eråret, to vig  ge spørgsmål: 
Hvad bruger du biblioteket  l? Og hvilken bog har 
forandret dig? Læs deres svar her. Måske er der 
læse  ps at hente.

THOMAS WIVEL
Jeg bruger biblioteket som vidensbase for at un-
dersøge og e  erforske mangfoldige og forskellige 
syn på livets mysterier i verdensli  eraturen. Bib-
lioteket er en hjørnesten i enhver civilisa  on, i et 
ethvert demokra  .  

Kongens fald af Johannes V. Jensen forandrede 
min læselyst. Den berigede mig sprogligt og fi lo-
sofi sk i en grad, der afgørende rykkede på de indre 
parametre og modnede min selvforståelse. Det er 
en bog, der suser i øjnene og i blodet. 

METTE FROBENIUS
Biblioteker er en slags ska  ekammer for mig. Dels 
henter jeg de bøger, jeg ved, at jeg vil læse. Dels 
falder jeg al  d over nye, ukendte bøger, fordi de 
står fremme og lokker. Så jeg ved, at jeg al  d får 
mere med hjem, end det jeg kom for. Tænk, at vi 
i Danmark har adgang  l rum fyldt med så mange 
fantas  ske oplevelser - helt gra  s. Det eneste, vi 
skal gøre, er at gå derind.

Jeg har ikke én bog, der har ændret mig. Men de 
bøger, der rører mig mest, er digte. Tænk, at nogle 
forfa  ere kan få så mange følelser ned på papir. 
Det er jeg meget imponeret over.

ANDERS HAAHr RASMUSSEN
Det fysiske bibliotek bruger jeg som et fredeligt 
sted at sæ  e mig og læse, midt i travle København, 
uden at skulle købe en dyr cappuccino og høre på 
al mulig snik-snak. Derudover bruger jeg mit bibli-
otekslogin  l gennem RB Digital at læse The New 
Yorker og alle mulige af verdens magasiner på min 
tablet, kvit og frit. Det er næsten for godt  l at 
være sandt.

Jeg kunne nævne David Foster Wallaces essaysam-
ling Consider the Lobster, som gav mig troen på og 
lysten  l at skrive lige så nørdet og sprælsk og nys-
gerrigt, som jeg er som menneske. Min verden er 
blevet større og gladere af det. Men der var meget 
journalis  sk skoling, der skulle afl æres først, og det 
hjalp den bog mig  l.

JOSEFINE KLOUGART
Jeg låner o  e bøger og kommer næsten ugentligt 
på mit lokale bibliotek på Chris  anshavn. Tit er der 
tale om en bog, der ikke er i handelen længere, 
eller som jeg bare har lyst  l at snuse i. Det sker 
også, at en bog, jeg ejer, bliver væk i reolen eller på 
lo  et, eller jeg får den måske lånt ud, og så er det 
dejligt at kunne låne den på biblioteket. E  er jeg er 
blevet mor, er jeg også begyndt at låne lydbøger di-
gitalt. Jeg kan ly  e  l dem på de lange gåture med 
barnevognen.

HVILKEN BOG HAR FORANDRET DIG?
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MATHILDE WALTER CLARK
Jeg holder på, at biblioteket først og fremmest 
er et sted for bøger, også bøger jeg ikke umid-
delbart tror, jeg skal bruge. Biblioteket er en 
vidensbank. Når jeg går rundt og leder e  er 
noget bestemt på hylderne, fi nder jeg somme-
 der noget andet, jeg ikke anede, jeg havde 

brug for - og det er vidunderligt.

Ingen bestemt bog, men det at læse bøger 
en halv  me (eller en  me eller to) hver dag 
har over årene givet mig indblik i tusinder af 
måder at tænke på, og at se og opleve verden 
på, og det tror jeg ikke gør én  l et dårligere 
menneske.

METTE FINDERUP
Jeg bruger især biblioteket  l at fi nde de bøger, 
jeg pludselig får lyst  l at læse og ikke bare kan 
gå ned i boghandleren og købe. Bøger i bog-
handler har en ekstremt kort leve  d, og der 
har biblioteket mange gange været min red-
ning. Senest da jeg ledte e  er en dansk udga-
ve af Ben Hur, hvor jeg ønskede at læse hele 
originalromanen og ikke en forkortet udgave  l 
børn.

Da jeg var i omegnen af ni år gammel, læste 
jeg Walter Sco  s Ivanhoe for første gang. Set 
i bakspejlet var den oplevelse i høj grad med 
 l at forme både mit forfa  erliv og selve lys-

ten  l at skrive. Det her helt store drama med 
meget store armbevægelser, vilde valg, forræ-
deri, usle helte, tapre kvinder, tvekampe, hek-
seanklager, riddere og borgbelejringer gik lige 
i hjertet på mig (sammen med den samlede 
Prins Valiant-tegneserie, som jeg har læst cirka 
5238 gange).

THEIS ØRNTOFT
Jeg bruger som regel biblioteket spontant, når 
jeg for eksempel ikke kan fi nde en bog i bog-
handlen eller an  kvarisk. Så har biblioteket 
den som regel, og det er jo fantas  sk.

Slo  et af Ka  a. Hovedperson Ks vej op  l slot-
tet er ligeså labyrin  sk, dunkel og mærkvær-
dig som vejen gennem livet selv. Ka  a vil al  d 
være en af mine helte.

Der er mange, men jeg kunne nævne Sandor 
Marais Dagbøger 1984-89  eller Virginia Woolfs 
Bølgerne eller hendes selvbiografi , der udkom 
på dansk for nylig. Læsning af skønli  eratur 
handler for mig at se ikke så meget om genken-
delse, men meget mere om at læne sig ind mod 
et fremmed sprog og en fremmed bevidsthed 
og for en  d erfare en fremmed verden heri-
gennem. Det er næsten umuligt ikke at forandre 
sig i hvert fald lidt af sådan en erfaring. Når man 
vender  lbage  l verden, er det  t for at fi nde 
noget nyt i det velkendte. Noget der åbner sig 
for én, noget der var skjult. Det er vig  gt, for at 
vi kan blive ved med at at se og tænke, så vi - et 
helt liv igennem - bliver ved med  at opdage ver-
den, hvor rig den er, hvor meget den fortjener 
vores opmærksomhed og engagement, vores 
kærlighed. 

LONE HØRSLEV
Jeg bruger mit lokale bibliotek meget. Men mest 
 l at hente bøger, som jeg bes  ller på ne  et.

Da jeg for mange år siden læste Per Højholts 
Show, fi k jeg selv lyst  l at skrive. Det gik op for 
mig, at digte både kunne være sjove og skøre og 
kloge og musikalske.

MANU SAREEN
Jeg brugte biblioteket  l at komme væk fra mit 
hjem. Biblioteket gav mig et sted, hvor jeg fandt 
ro og fordybelse og blev et sted, hvor jeg kunne 
drømme mig væk i alle mulige verdener. 

Jeg kom på biblioteket fast, fra jeg gik i 5.-6. klas-
se, og læste alle de tegneserier, som man kunne 
opdrive.

AHMED AKKARI
Bibliotekerne bruger jeg  l at fi nde inspira  on, 
når mine tanker søger nye åbninger, mine følel-
ser søger trøst eller mine drømme er stagneret 
i fi askoens gåde.

Mod  l at vælge af Fernando Savater, har foran-
dret mig.



MUSIK 
Bibliotekerne er fulde af musik, og fællessangen blomstrer som aldrig før. 
Her i efteråret har vi både morgensang og fyraftenssang og en aften, hvor 
Mathias Hammer tager os på rundtur i Højskolesangbogen. Vi markerer 
også Spil Dansk Dagen med besøg af de musikalske søstre Louise og Char-
lotte Støjberg.

Efteråret byder desuden på en koncert med Copenhagen Piano Quartet, 
klassiske lytteklubber og fl ere musikalske foredrag, hvor du bl.a. kan blive 
klogere på jazz, fi lmmusik og Pink Floyds The Wall.
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MORGensang
Fredericia Bibliotek
Torsdag 29. august kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 26. september kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 31. oktober kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 28. november kl. 10.30 | Gratis

Få en god start på dagen, når der er fællessang 
i bibliotekets foyer. Astrid & Astrid spiller og 
synger for  l nogle af de mange, gode sange fra 
Højskolesangbogen.
Morgensang varer ca. tre kvarter hver gang.
Tilmelding ikke nødvendig.

THE WALL  
MURVÆRK OG MESTERVÆRK 40 ÅR EFTER
Fredericia Bibliotek
Mandag 21. oktober kl. 19.00 | 50 kr.

Pink Floyds legendariske The Wall har 40 års ju-
bilæum i år, og det fejres med en liveopførelse 
med Scandinavian Pink Floyd Project i Eksercer-
huset i Fredericia 1. november. Biblioteket hjæl-
per dig med at blive helt klar  l koncerten, når 
Thomas Ulrik Larsen går bag Muren i to tætpak-
kede  mer, hvor historier, billeder, lydklip, video, 
musikanalyse og fortolkning  lsammen giver en 
unik oplevelse af et mesterværks  lblivelse.

FYRAFTENSSANG
Biblioteket, KulturØen
Mandag 23. september kl. 16.30 | Gratis 

Kom og syng med, når Morten Winther Jo-
hannsen spiller op  l fællessang i Højskolesang-
bogens ånd. Temaet er liv, sprog og ånd.
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

koncertforedrag - JAZZHISTORIE
Middelfartsalen, KulturØen
Mandag 7. oktober kl. 19.30 | 80 kr.  

Emil Sommer Quartet giver kombineret koncert 
og foredrag, der tager sine  lhørere med gen-
nem den enorme udvikling i jazzens lyd, fra start 
 l nu  d. 

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

Klassisk Lytteklub
Tænketanken, KulturØen
Mandag 30. september kl. 16.30 | Gratis

Anna Netrebko, vor  ds største operadiva, gæs-
ter Danmark her i 2019. Og i den anledning skal 
vi ly  e  l og tale om Netrebko, der rummer 
alt det, man forbinder med operaens verden: 
Stemmepragt, drama, skønhed og følelser.
Tilmelding ikke nødvendig.

Emil Sommer Quartet



SPIL DANSK 
LOUISE OG CHARLOTTE STØJBERG
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 31. oktober kl. 19.30 | Gratis

På årets Spil Dansk Dag kan du i år få fornøjel-
sen af at synge dejlige, danske sange sammen 
med de to musikalske søstre Louise og Charlot-
te Støjberg, der om nogen ved noget om dansk 
musik. De to udgør nemlig to-tredjedele af den 
populære trio Zenobia, hvis varemærke er at 
forny den danske sangskat med respekt for tra-
di  onen. Det er Charlo  e og Louise, der væl-
ger dagens repertoire, som vil bestå af både 
velkendte og nye numre, alt sammen krydret 
med fortællinger og anekdoter. Kom og syng 
med. Alle er velkomne, og der kræves hverken 
 lmelding eller billet.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

KLASSISK SØNDAG 
COPENHAGEN PIANO QUARTET
Middelfartsalen, KulturØen 
Søndag 10. november kl. 15.00 | 100 kr.

Med adskillige musikpriser i rygsækken kommer 
den dyg  ge Copenhagen Piano Quartet uden 
tvivl  l at brillere ved e  erårets Klassiske Søn-
dag på KulturØen. CPQ blev dannet i 2010, og 
siden 2018 har kvarte  en bestået af Benedikte 
Damgaard (violin), Kris  na Fialová (viola), Sami-
ra Dayyani (cello) og Linda Dahl Laursen (piano). 
Dagens program består af Mahlers Klaverkvar-
tetsats, Beethovens Klaverkvartet op. 16 og 
Brahms Klaverkvartet nr. 3 i c-mol.

KLASSISK LYTTEKLUB
Tænketanken, KulturØen 
Mandag 28. oktober kl. 16.30 | Gratis

Operaen Carmen må siges at være én af mu-
sikhistoriens mest populære operaer. Den er 
skrevet af Georges Bizet og opført første gang i 
Paris i 1875. I e  eråret opføres den af Det Kgl. 
Teater i en nu  dig og energisk fortolkning. Vi 
ly  er  l og taler om storværket. 
Tilmelding ikke nødvendig.
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PÅ OPDAGELSE I HØJSKOLESANGBOGEN 
MATHIAS HAMMER
Tøjhuset, Fredericia
Onsdag 13. november kl. 19.00 | 50 kr.

Mathias Hammer er pianist, musikformidler, ra-
dio- og TV-vært på DR, og så er han med  l at 
lave en helt ny udgave af Højskolesangbogen. 
På en a  en fyldt med fællessang tager han os 
med på en opdagelsesrejse gennem vores fælles 
sangskat og præsenterer også nogle af de sange, 
som måske kan ende i den nye udgave af sang-
bogen.

I samarbejde med Trinita  s Menighedsråd.

Louise og Charlotte Støjberg

Mathias Hammer
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SONG FOR IRIS
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 14. november kl. 20.00 | 180 kr.

Song for Iris er e  erhånden blevet et garvet 
live-band med et bagkatalog bestående af tre 
roste udgivelser samt masser af spille  d på P5. 
Denne a  en er der premiere på danske sange 
fra ny udgivelse. S  len er folk-pop med fokus på 
fl erstemmighed og instrumenter, som spiller, 
selvom strømmen bliver slukket. 

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF i sam-
arbejde med Ungdomshuset Walker.

Song for Iris

KLASSISK LYTTEKLUB
Tænketanken, KulturØen 
Mandag 25. november kl. 16.30 | Gratis

Denne gang skal vi ly  e  l og tale om den østrig-
ske komponist Gustav Mahler og hans 4. symfo-
ni. ’Al  d fremad’ var Mahlers mo  o, og den dybt 
ambi  øse komponist levede præcis sådan, ind  l 
stress og et svagt hjerte sa  e en stopper for den 
50-årige østrigske naturkra  . 

Tilmelding ikke nødvendig.

grammofonkoncert - ABBEY ROAD
Fredericia Bibliotek
Mandag 25. november kl. 19.00 | Gratis

Hvornår har du sidst siddet ned og ly  et  l en 
plade fra start  l slut på et rig  g godt anlæg?
Nu får du muligheden for denne form for mu-
sikfordybelse, når vi i fællesskab ly  er  l en af 
de helt store klassikere, nemlig Abbey Road med 
The Beatles - på et lækkert Hi-Fi anlæg.
Vinylentusiast og forfa  er  l bogen Alt om vinyl, 
Søren Gene  e, står for oplæg. 
Kom med ind i studiet, bagom sangene og helt 
ud på coveret inden vi sænker nålen ned over et 
af rockhistoriens mest ikoniske albums.

Det er nødvendigt at have billet.

FILMMUSIK GENNEM 100 ÅR
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 7. november kl.19.30 | 80 kr.

O  e har fi lmmusikken baggrund i klassisk orke-
stermusik og opera, men også lyde, pauser og 
atmosfære kan påvirke publikum og sæ  e gang 
i bestemte følelser og associa  oner. Erik H.A. 
Jakobsen er cand.mag. i musikvidenskab og li-
denskabelig fi lmfan. Til foredraget følger vi mu-
sikkens rolle lige fra stumfi lmmusik  l vor  ds 
meget sammensa  e brug af musik og fi lmlyd. 
Der bliver vist fi lmklip undervejs.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

FYRAFTENSSANG
Biblioteket, KulturØen
Mandag 9. december kl. 16.30 | Gratis 

Kom og syng med, når Hans-Henrik Skieller spil-
ler op  l fællessang. Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.
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Så syng da Danmark, lad hjertet tale
Mo  oet for 18. udgave af Højskolesangbogen 
er hentet i Kai Hoff manns Den danske sang er 
en ung blond pige. Sangen er skrevet få år ef-
ter Genforeningen med Sønderjylland i 1920, 
da det var et na  onalt anliggende at skabe en 
fælles kulturel iden  tet i et nyt og større Dan-
mark. Dengang vidste man, at intet forener 
som at synge sammen. Kai Hoff manns digt ind-
ledte et landsdækkende sangstævne i 1924 og 
har siden været en alterna  v na  onalsang. 

Derfor er det temmelig paradoksalt, at netop 
den sang i december 2018 blev genstand for 
en krænkelsesdebat af uhørte propor  oner, da 
det kom frem, at en underviser på CBS følte 
sig ekskluderet af sangen, fordi hun ikke var 
blond. Deba  en var i bund og grund en storm 
i et glas vand. Men den viste med al ønskelig 
tydelighed hvor mange mennesker, der i dag 
oplever vores fælles sangskat som betydnings-
fuld. 

Det ses også tydeligt i interessen for Højskole-
sangbogen, der sælger som varmt brød i disse 
år. Vi lever i en  d, hvor na  onal iden  tet, hi-
storie og fællesskabsdyrkelse er i høj kurs, og 
fællessangen dyrkes i en grad, som vi ikke har 
oplevet siden besæ  elses  den.

Med 2.500.000 solgte eksemplarer er Højskole-
sangbogen en na  onal kulturskat, der mere end 
noget andet viderefører dansk mentalitet og histo-
rie. Men Højskolesangbogen er ikke bare en sam-
ling af gamle fædrelandssange. Den repræsenterer 
en levende tradi  on i rivende udvikling. Derfor er 
det  d  l en ny udgave.

Siden den første udgave af Højskolesangbogen 
udkom i 1894, har den populære blå sangbog på 
én gang været  dløs og moderne. Den er løbende 
blevet revideret, og sange, der har mistet deres re-
levans, er taget ud, mens nye er kommet  l. 

Den nyeste 18. udgave udkom i 2006. Den rum-
mer 572 sange - fra klassikerne af Oehlenschläger, 
Grundtvig og Aakjær  l nyere pop og rock-sange af 
Tim Christensen, Mar  n Brygmann og Shu-bi-dua. 
Således er den et glimrende eksempel på Højsko-
lesangbogens rummelighed og ambi  on om at for-
midle vores fælles na  onale historie i en moderne 
kontekst. Men Danmark og verden har ændret sig 
siden 2006. Derfor revideres sangbogen nu, så den 
også i de kommende år kan tegne et dækkende bil-
lede af Danmark og omverdenen.

HVORFOR SKAL VI HAVE EN NY HØJSKOLESANGBOG?
Af Mathias hammer, medlem af højskolesangbogsudvalget



150-170 sange udski  es, og det er  lnærmel-
sesvis lige så dilemmafyldt at udvælge de sange, 
der skal sorteres fra, som de sange, der skal op-
tages. De na  onale ’kernesange’, som er sunget 
i genera  oner, piller vi ikke ved. Mange nyere 
klassikere er også kommet for at blive. 

Men der er også sange, som  den er løbet fra, 
eller som ikke længere synges og vækker gen-
klang. De må vige pladsen for nye fællessange, 
så Højskolesangbogen også fremover kan være 
omdrejningspunktet for den musikalske dyrkel-
se af fællesskab og fælles kulturel iden  tet.

Den 19. udgave af Højskolesangbogen udkom-
mer i november 2020.

Byliv, klimaforandringer og #MeToo
Grundlæggende leder vi al  d e  er ’den gode 
sang’. Det er en tekst med poe  sk prægnans og 
horisontudvidende budskab samt en sangbar 
melodi, der lø  er og understø  er de sungne ord. 
Men tekstens konkrete indhold har naturligvis 
stor betydning og må gerne bidrage med noget 
nyt.

Forbløff ende mange nu  dige sange tegner et 
særdeles velkendt danmarksbillede: en lov-
prisning af den smukke natur, lærkernes sang, 
bondens arbejde, års  dernes forskellighed, den 
snehvide vinter og septembers himmel, der er så 
blå. Det er der jo intet galt i, men konkurrencen 
med sangbogens centrale kernesange er umulig 
at vinde. Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og Alex 
Garff s tradi  onelle danmarksbeskrivelser træn-
ger som udgangspunkt ikke  l supplement. Til 
gengæld e  erlyser vi sange, der afspejler dan-
skernes levevis anno 2019, som har ændret sig 
meget siden den 18. udgave af Højskolesangbo-
gen udkom i 2006. 

Vi oplever i s  gende grad, at fl ere fl y  er fra land 
 l by - hvor er den moderne hymne  l storbyli-

vet? Sam  dig er vores måde at leve sammen i 
forandring. Regnbuefamilier og nu  dige samlivs-
former - hvilke fællessange beskriver de  e? Flere 
og fl ere udlændinge bosæ  er sig i Danmark - kan 
en fællessang rumme det mul  etniske? Klima-
forandringer er en varm kartoff el - hvor besynges 
den? Og så er der #MeToo-deba  en, der har sat 
e  ertrykkeligt fokus på liges  lling  - en ny Høj-
skolesangbog bør repræsentere fl ere kvindelige 
sangskrivere.

Den re  e balance
Højskolesangbogen er, og skal fortsat være, en 
spraglet buket af nyt og gammelt, folkeligt og 
avanceret, verdsligt og religiøst, dansk og uden-
landsk. Men hvordan sikrer man den re  e balan-
ce og fastholder mangfoldigheden? Det er der 
selvfølgelig ikke en entydig opskri   på. 

I udvalget er vi grundlæggende begejstrede for 
sangenes varia  on og vil forsøge at fastholde 
den. I den kommende 19. udgave skal omtrent 
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Mathias Hammer 
Pianist, formidler, radiovært - Mathias Hammer 
kan det meste! Han debuterede fra Det Jyske 
Musikkonservatorium i 2011, men har siden 
2010 delt sin viden og begejstring for klassisk 
musik med P2-ly  erne. Han er kendt for frem-
ragende podcastserier og ikke mindst som hold-
kaptajn i DR K’s klassiske musikquiz. Medlem af 
udvalget bag Højskolesangbogen siden 2018. 

Mathias Hammer



UD I VERDEN
Måske kommer du på biblioteket for at få en rejseguide til ferien, men vi 
byder også på rig inspiration, hvis du endnu ikke ved, hvor den næste tur 
skal gå hen. På de følgende sider inviterer vi dig ud i vildmarken og på en 
længere sejltur Skandinavien rundt i kajak, mens rejsecaféerne tager dig 
med til mere eksotiske steder som Hawaii, Egypten og Færøerne.
Lad biblioteket vække din udlængsel.

Erik B. Jørgensen
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SKANDINAVIEN RUNDT I KAJAK 
Gymnastikhuset, Købmagergade 
Mandag 21. oktober kl. 19.00 | 80 kr.  

Eventyrer og jægersoldat Erik B. Jørgensen er 
den første nogensinde, som har sejlet rundt om 
Skandinavien i en kajak. På 175 dage rejste han 
fra det nordligste Norge ned langs den norske og 
svenske kyst og videre  l den fi nske grænse mod 
Rusland. I et foredrag krydret med storslåede bil-
leder vil han fortælle om eventyret, naturen, dy-
relivet og de mange sjove mennesker, han mødte 
undervejs på den 6443,2  km lange rejse.

ALENE I VILDMARKEN
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 12. september 19.30 | 80 kr. 

Jon Lindberg Jensen fortæller denne a  en om 
sine oplevelser med at overleve i total isola  on 
i den norske vildmark i forbindelse med DR-pro-
grammet Alene i vildmarken. Til foredraget deler 
han ud af sin viden og oplevelser, kampen med 
og mod naturen  - og sig selv  - langt væk fra fami-
lie, job og hverdagens bekvemmeligheder. Fore-
draget er for alle, som er fascineret af natur og 
tanken om at skrælle alt bort og fi nde ind  l det, 
der virkelig betyder noget.

Jon Lindberg Jensen
Foto: Ole Steen

Erik B. Jørgensen
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EGYPTen
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Onsdag 25. september kl. 16.30 | Gratis

Vibeke Nasri tager os med  l sit Egypten. Hun har 
boet adskillige år i den egyp  ske by Luxor, så hun 
kan bere  e om hverdagen i det ekso  ske land. 
Sam  dig vil hun også fortælle om Egyptens man-
ge smukke steder, templer og kongegrave ud fra 
et turist-synspunkt.

SPANIen
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Onsdag 28. august kl. 16.30 | Gratis

Få  ps  l kendte og ukendte lokaliteter i Spani-
en, når Pia Köllner og Henrik Kidmose deler ud 
af deres store viden om danskernes foretrukne 
rejseland. Oplev alle aspekter af landet: Kulturen, 
kunsten, naturen, maden, tradi  onerne og de ak-
tuelle forhold. Pia og Henrik, der sammen driver 
rejsebureauet Granada Kulturrejser, har rejst i 
Spanien gennem 40 år.

FÆRØERNE
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Onsdag 30. oktober kl. 16.30 | Gratis

Færøerne er 18 forblæste småøer i Nordatlan-
ten, men der er meget mere at komme e  er. 
Mogens Gislinge fra Profi l Rejser tager os med  l 
et super moderne samfund grundfæstet i gam-
le tradi  oner. Et land, hvor man kan opleve fi re 
års  der på en dag og lade sig overvælde af den 
imponerende natur, det fantas  ske fugleliv og et 
udsøgt køkken af lækkerier fra det reneste hav.

HAWAII
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Onsdag 27. november kl. 16.30 | Gratis

Aase Thomassen har været betaget af Hawaii si-
den sit første møde med de isolerede øer. Med 
sit kamera har hun indfanget øernes drama  ske 
natur, og hun giver desuden et indblik i øernes 
oprindelse, befolkningens mangfoldighed og de 
voldsomme naturkræ  er, der har formet og sta-
dig former øerne. 

REJSECAFÉER - UD I VERDEN PÅ EN TIME



VILDMARK, RO OG TOTEMPÆL
Interview med Jon Lindberg Jensen

Naturen giver os adgang  l en ro, der ligger dybt 
i vores krop, men som ikke er let at fi nde i en 
travl hverdag, mener Jon Lindberg Jensen, der 
vandt første sæson af DRs udgave af Alene i vild-
marken. Siden sin medvirken i tv-programmet 
har Jon gjort dét at styrke vores forbindelse med 
naturen  l sin levevej. Vi har derfor bedt ham 
om at dele ud af sine erfaringer med vildmarks-
livet. 

Hvordan forberedte du dig på at deltage i Alene 
i vildmarken? 
Jeg brugte meget  d på at tænke over, hvordan 
jeg ville bygge mit shelter. Det skulle kunne mod-
stå vind og vejr og opfylde mit behov for et rig-
 gt hjem. Ud over det, øvede jeg mig i at bygge 

fælder, så jeg kunne fange rener, men det viste 
sig, at vi ikke må  e gå på jagt. En anden gang vil 
jeg nok forberede mig mere på at være alene. 

Hvordan holdt du humøret oppe undervejs? 
Det er meget svært at få sit humør op, når man 
er presset og alene, men jeg havde et mål, nem-
lig at vinde. Det hjalp også at gå lange ture, så 
jeg kom ud og fi k set noget af naturen, som jeg 
holder meget.
Jeg levede også e  er tommelfi ngerreglen: Tag 
aldrig en beslutning på en dårlig dag.
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Da du var alene i vildmarken byggede du en to-
tempæl. Hvorfor gjorde du det? 
Jeg havde en mental liste over  ng, jeg ville nå, 
mens jeg var i vildmarken. Totempælen var en 
af dem. Det er en familietradi  on fra dengang 
min kone og jeg tog på ferie i Sverige med bør-
nene. Når a  enen faldt på dansede vi al  d rundt 
om totempælen. Rela  onerne vokser, når vi er i 
naturen sammen. Bålet og hyggen gør det hele 
mere simpelt. 

Hvordan var det at komme hjem igen og indgå i 
familiens fællesskab e  er så lang  ds isola  on?
Det er dejligt at være sammen med sin familie. 
Når det er sagt, var det dybt frustrerende med 
al den støj, alle de krav og alle de mange spørgs-
mål, som er en del af dagligdagen derhjemme. 
Der er en stor kontrast mellem vildmarkslivet og 
et travlt hverdagsliv. 

Nu er det et par år siden du vandt Alene i vild-
marken. Kunne du fi nde på at deltage igen? 
Ja, jeg regner med, at jeg skal vinde sæson 10 
mod de andre vindere.

Den 12. september kan man høre meget mere 
om Jon Lindberg Jensens tanker om vildmarksli-
vet, når han holder foredrag på KulturØen.

Jon Lindberg Jensen



VIDENSKAB
Kunne du tænke dig at blive klogere på alt mellem himmel og jord? I så fald 
er de næste sider et godt sted at starte.

I denne sæson kan du igen komme til naturvidenskabelig livestreaming, 
hvor du kan opleve nogle af landet klogeste hoveder fortælle om bl.a. sol-
systemet, snedige bakterier og mennesker i klimaets brændpunkter.
Vi ser også nærmere på robot-teknologi, på hvad kunst og kultur gør ved 
mennesker, og fi nder ud af, hvordan du bedst kan udnytte din fantastiske 
hjerne.

Bliver det hele for meget? Så snup en tænkepause.
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KAN KUNSTEN HELBREDE?
Teglgårdsparken, Middelfart
Søndag 1. september kl. 11.15 | Gratis

Hvordan kan kunst- og kulturak  viteter bi-
drage  l vores mentale sundhed? Hvad siger 
forskningen? Postdoc. ved Aalborg Universitet, 
Anita Jensen, holder  l Sindssyg God Søndag i 
Teglgårdsparken foredrag om, hvordan kunst, 
kultur og krea  ve ak  viteter kan have en po-
si  v eff ekt på både psykisk og fysisk sundhed.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

PÅ RUMKRYDSTOGT UD I SOLSYSTEMET
Fredericia Gymnasium
Tirsdag 8. oktober kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Professor i astrofysik, Hans 
Kjeldsen, fortæller om, hvad den nyeste forsk-
ning har lært os om vores Solsystem. En række 
rumsonder har bl.a. givet ny viden om Solsyste-
mets planeter, deres måner samt om småpla-
neter, asteroider og kometer. Rumsonderne har 
taget betagende billeder, og deres målinger af-
slører fascinerende naturscenerier og verdener, 
som er meget forskellige fra Jordens.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

GENERATION (GEN)ETIK
Fredericia Bibliotek
Tirsdag 17. september kl. 19.00 | Gratis

Antallet af børn der bliver født som såkaldte 
donorbørn, vil forventeligt s  ge i en  d, hvor 
sædkvaliteten er dalet dras  sk, gennemsni  et 
i familieforøgelsesalderen generelt er øget, og 
mangfoldige familieformer blomstrer. Teknolo-
gi har hjulpet børn  l verden i mere en 40 år, 
men hvad kan vi lære af de hid  dige erfaringer 
og af de første genera  oner af donorbørn? Og 
hvordan navigerer vi (gen)e  sk mest forsvarligt 
i frem  den? 

Journalist og foredragsholder, Lo  e Printz, taler 
denne a  en om teknologi og (gen)e  k, trivsel 
og tabuer, arv og miljø, følelser og familiebånd. 

Det er nødvendigt at have billet.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

UDNYT DIN FANTASTISKE HJERNE - HELE LIVET!
Fredericia Teater, Lip salen
Mandag 23. september kl. 14.00 | Gratis

Et langt og ak  vt liv giver kun mening, hvis vi sør-
ger for at pleje hjernen, give den udfordringer og 
udny  e vores individuelle poten  ale hele livet. 
Læge og hjerneforsker Ellen Garde præsenterer 
os for den nyeste viden om, hvordan man får 
mest muligt ud af sin fantas  ske hjerne - uanset 
alder.
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med Seniorkurser for alle, 
Fredericia 

Lotte Printz
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SNEDIGE BAKTERIER
Fredericia Gymnasium
Tirsdag 22. oktober kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Foredrag ved lektor i mi-
krobiologi, Rikke Louise Meyer, og professor 
i mikrobiologi, Lars Peter Nielsen, om hvor 
snedige bakterier kan være. Bakterier er ikke 
bare små encellede kræ, som lever et simpelt 
liv, hvor de blot hver for sig spiser og deler sig. 
Bakterier danner samfund, som er præget af 
indbyrdes a  ængighed og konkurrence, og 
som har avanceret arbejdsdeling, forsvarsal-
liancer, elektriske ledningsnet, massekommu-
nika  on og tætbefolkede ‘byer’.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

ROBOTTEKNOLOGI 
KulturØen, Middelfart
Onsdag 30. oktober kl.19.30 | 80 kr. 
Der er i dag et massivt fokus på robo  er, auto-
ma  on i industrien og selvkørende og fl yvende 
robo  er (droner)  l både industrielle og kom-
mercielle formål. Jacob Nielsen, robo  orsker på 
Mærsk Ins  tu  et på Syddansk Universitet,
fortæller denne a  en om, hvilke systemer og tek-
nologier der ligger bag robo  eknologi, og hvor-
dan vi kan gøre robo  er mere pålidelige og sikre 
for mennesker at være i nærheden af. 
 
Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

VIDEN OM VAND
Fredericia Gymnasium
Tirsdag 29. oktober kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Foredrag ved professor 
i fysisk kemi, Søren Rud Keiding, om verdens 
vig  gste, mest kendte og på alle måder mest 
forunderlige molekyle, H2O. Bliv opdateret på 
den nyeste forskning, hvor ultrakorte laserpul-
ser giver en ny og bedre indsigt i, hvordan mo-
lekylerne i vand spiller sammen og om vands 
forunderlige egenskaber.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.



MENNESKER I KLIMAETS BRÆNDPUNKTER
Fredericia Gymnasium
Tirsdag 5. november kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Journalisterne Lars From og 
Klaus Dohm tager alle med på en opdagelses-
rejse Jorden rundt  l klimaets brændpunkter, 
hvor stadig mere vildt og uforudsigeligt vejr for-
andrer levevilkårene for helt almindelige men-
nesker. Hør også professor i klimaforandringer, 
Sebas  an H. Mernild, fortælle om indianernes, 
fi skernes, landmændenes og kvægavlernes ud-
fordringer, og om disse skyldes  lfældigheder, 
eller om de er en konsekvens af, at klimaet for-
andrer sig. 

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.
FORÆDLING AF MENNESKET - FØR OG NU
Fredericia Gymnasium
Tirsdag 19. november kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på Aar-
hus Universitet. ‘Er det et problem for menne-
skets frem  d, at alle mennesker, selv dem med 
fysiske og mentale handicap, får børn?’ Denne 
type spørgsmål spillede en vig  g rolle i sam-
fundsdeba  en i starten af 1900-tallet med ud-
gangspunkt dels i den gryende forståelse af den 
naturlige selek  ons betydning for den biologi-
ske evolu  on, dels i genopdagelsen af Mendels 
arvelighedslove i år 1900. 

Professor i zoofysiologi, Tobias Wang, fortæller 
om, hvordan den vordende videnskab i biologi 
kom  l at spille en vig  g rolle i fremkomsten af 
arvehygiejne og eugenik. Og om, hvordan nu  -
dens enorme landvindinger inden for genterapi 
og gene  ske tests skaber vig  ge e  ske dilem-
maer, f.eks. når vi får børn, bliver syge eller er 
pårørende.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.
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HVORDAN IS OG VAND DANNEDE DANMARK
Fredericia Gymnasium
Tirsdag 12. november kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Professor i geofysik, David 
Lundbek Egholm, og lektor i geologi, Nicolaj 
Krog Larsen, fortæller om, hvordan bjergkæder 
Jorden over blev nedbrudt under is  derne, og 
hvorfor det danske landskab ser ud som det gør. 
Det danske landskab bærer tydeligt præg af at 
være dannet af is og vand: Vi har alle bemærket 
smeltevandssle  er og morænelandskaber samt 
store sten, som blev medbragt af isen fra Norge 
eller Sverige under de seneste is  der. Men helt 
præcist hvornår og hvordan er det danske land-
skab blevet skabt? Og hvad er forbindelsen  l 
bjergene mod nord?

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.



Foreningernes lørdage 
mød din forening
Fredericia Bibliotek vil gerne være indgangen  l 
byens mange  lbud og vise den brede palle  e af 
blandt andet de mange idræts- og kultur  lbud, 
der er  l rådighed.

Som noget nyt viser vi under overskri  en For-
eningernes lørdage et udsnit af de mange forskel-
lige foreninger, vi rummer i byen. Vi har  lbudt 
foreningerne i byen at fremvise deres  lbud og 
mulighederne, der ligger i et medlemskab. Biblio-
tekets foyer er på udvalgte lørdage et showroom 
for byens rige foreningsliv. Vi har allerede lavet af-
tale med de første o  e foreninger, og vi forventer, 
at mange fl ere kommer  l.

10. august 
Fredericia Judo & Ju-Jutso Klub

17. august 
Fredericia Sky  eforening

14. september 
Diabetesforeningen

28. september 
Kræ  ens Bekæmpelse

5. oktober 
Osteoporoseforeningen

12. oktober  
Fredericia Orienteringsklub FROS

26. oktober 
Lungenetværket og Hjerteforeningen

9.november 
Fredericia Skakklub

LUFTEN VI INDÅNDER
Fredericia Gymnasium
Tirsdag 26. november kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Professor i miljømedicin,
Torben Sigsgaard, og lektor i analyse- og atmos-
færekemi, Marianne Glasius, fortæller om, 
hvad der er i lu  en, som vi indånder. Både natu-
ren selv og menneskeskabt forurening  lfører 
par  kler og gasser  l lu  en. Hvilke eff ekter har 
par  klerne på miljøet, på klimaet og på vores 
helbred? Og hvordan sporer forskerne de kilder,
som skaber par  klerne? Få svarene fra en læge 
og en kemiker, der begge forsker i lu  forure-
ning, og i hvordan den påvirker vores sundhed.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

OASECAFÉ - TÆNKEPAUSEn KØD
Biblioteket, KulturØen
Torsdag 5. december kl. 16.00 | Gratis

De fl este af os elsker kød, og bare tanken om 
fedtdryppende steaks får munden  l at løbe 
i vand. Men kød er ikke så uskyldig en næ-
ringskilde, som supermarkederne gerne vil 
bilde os ind. Millioner af dyr får hver dag en 
boltpistol for panden og en tur gennem kød-
hakkeren for at  lfredss  lle vores kødelige 
lyster, og spørgsmålet om frikadeller eller ej 
bringer al  d blodet i kog hos gud og hvermand. 

Kom  l Oasecafé og hør Jonatan Leer, kødæder 
med samvi   ghedskvaler ved Aarhus Univer-
sitet, give os ren besked om, hvad det er ved 
kødet, der får sa  erne  l at s  ge.

Fredericia Skakklub
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GODT & BLANDET
På bibliotekerne ved Lillebælt vil vi gerne have, at der er noget at komme efter 
for alle. Derfor forsøger vi hver sæson at præsentere så bredt et arrangements-
tilbud som muligt, og vi er glade for også denne gang at kunne tilbyde en hel vifte 
af skønne arrangementer, som ikke nødvendigvis hører hjemme i en bestemt 
kategori.

I denne omgang får vi blandt andet besøg af Peter AG og Omar Marzouk og ser 
nærmere på nydelsesmidler og podcast-fænomenet.

Og så hejser vi fl aget og fejrer Dannebrogs 800 års fødselsdag.
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Oasecafé - Gå tur
KulturØen, Middelfart
Torsdag 22. august kl.16.00 | Gratis

Gåture handler ikke kun om at mo  onere og 
holde sig i form. Det handler ligeså meget om at 
få en pause i en travl hverdag og lade tankerne 
fl yve.
Mød Anna Skyggebjerg og hør hende fortælle 
og læse op fra hendes nyeste bog Gå tur. Bliv 
klogere på, hvordan gåturen ikke blot øger vo-
res fysiske og psykiske velbefi ndende og styrker 
vores rela  oner, men i sin yderste konsekvens 
er en revolu  onær praksis.

DEN STORE DANSKE VINHISTORIE
Fredericia Bibliotek
Onsdag 25. september kl.19.00 | 80 kr.

Anne  e Hoff , der er historiker og seniorforsker 
i Den Gamle By, er i gang med at udgive en ny 
bogserie Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie. I 
de  e foredrag handler det om vores forhold  l 
vin fra middelalderen frem  l i dag. Vor  ds vin-
kultur og -forbrug bliver sat ind i det store kul-
turhistoriske perspek  v, og foredraget kommer 
også forbi nu  dens apps og vinsmagningskurser 
og slu  er af med et kig på den første genera  on 
af danske vinbønder.

DU KAN IKKE TAge DET HELE MED DIG
Fredericia Bibliotek
Torsdag 5. september kl.14.00 | 50 kr.

Mange seniorer oplever, at deres huse er blevet 
for store  l dem. Men hvordan nedskalerer man 
hele sit liv, når kvadratmeterne bliver mindre? 
Forfa  er og journalist, Abelone Glahn, fortæl-
ler i et muntert toneleje om genvordighederne, 
fornøjelserne og de følelsesmæssige overve-
jelser ved denne overgangsfase, som kan være 
særligt svær for en, der er notorisk samler. 

TORSDAGSCAFÉ I FAKTA & VIDEN
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Torsdag 19. september kl.16.30 | Gratis

Se din by fra oven, når Anne og Jes fra bibliote-
ket viser lu  fotos og fortæller om mulighederne 
for at fi nde gamle og helt nye kort på ne  et.

Abelone Glahn
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ER PODCAST DET NYE SORT?
Fredericia Bibliotek
Mandag 30. september kl. 19.00 | 80 kr.

Med en mobilapp og høretelefoner kan vi i 
dag fordrive busturen eller opvasken med lyt-
teoplevelser fra hele verden. Kom med lydgu-
ru Susanna Sommer på en opdagelsesrejse i 
podcastuniverset, bliv klogere på hvordan du 
fi nder det gode i det myldrende udbud og få 
et bud på, hvordan podcast vil forandre vores 
mediebillede og presse den gammeldags fl ow-
radio.

SKRIVEVANSKELIGHEDER ELLER ORDBLIND?
EN WORKSHOP FOR VIRKSOMHEDER
Fredericia Bibliotek
Torsdag 3. oktober kl. 15.30 | Gratis, tilmel-
ding nødvendig

Thomas Mose fra Ordblindetræning præsente-
rer i en workshop, hvordan de nyeste læse- og 
skriveteknologier kan understø  e medarbejde-
re med læse- og skrivevanskeligheder. Han viser 
også konkrete eksempler på teknologier og apps, 
der kan anvendes på computer, telefoner og tab-
lets.

Der bliver rig lejlighed  l at spørge ind  l, hvor-
dan man som virksomhed kan hjælpe sine an-
sa  e, samt at drø  e konkrete udfordringer med 
læse- skrivevanskeligheder.

Workshoppen varer ca. 2  mer. Det koster ikke 
noget at deltage, men  lmelding er nødvendig 
senest 1. oktober  l: netvaerkslokomo  vet.nem-
 lmeld.dk/31/

I samarbejde med CSV Fredericia/Kolding, IBC, 
AOF Center Sydjylland, Business Fredericia og 
Netværkslokomo  vet, som en del af Ordblinde-
ugen 2019.

MANDAGSKLUB
Nørre Aaby Bibliotek
Mandag 30. september kl. 14.00 | Gratis
Mandag 28. oktober kl. 14.00 | Gratis
Mandag 25. november kl. 14.00 | Gratis

Har du lyst  l at mødes og få et slag kort, et 
par   skak eller bare en hyggelig snak? Så er du 
velkommen den sidste mandag i hver måned i 
e  eråret, hvor Nørre Aaby Bibliotek inviterer 
 l Mandagsklub fra kl. 14.00  l 16.30. Biblio-

teket er vært og byder på kaff e og småkager, 
og man er meget velkommen  l at medbringe 
egne brætspil. 

Tilmelding ikke nødvendig.
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800 ÅR med dannebrog
Fredericia Bibliotek
Torsdag 3. oktober kl. 14.00 | Gratis

Det ses overalt. Det røde fl ag med det hvide 
kors. Det lille fl ag har ha   stor betydning, siden 
det en sommerdag i 1200-tallets Estland dalede 
ned fra himlen og sørgede for dansk sejr i Kors-
togskrigen. I starten var det statens og kongens 
fl ag, men e  er Treårskrigen og Udfaldet fra Fre-
dericia tog folket også Dannebrog  l sig. Torben 
Kjersgaard Nielsen, lektor i middelalderhistorie 
ved Aalborg Universitet, hejser fl aget og fortæl-
ler om myten og brug af Dannebrog siden den-
gang, himlen åbnede sig.
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med Fredericia Museums Venner.

OMAR MARZOUK 
DEN ORDBLINDE TEKSTFORFATTER 
Fredericia Bibliotek
Torsdag 3. oktober kl. 18.30 | Gratis

Man skal grine af sin ordblindhed, så er det 
nemmere at tale om. Det siger stand-up komi-
ker, teks  orfa  er og tv-vært Omar Marzouk, 
som mener, at ordblinde kan alt, hvad de vil. I 
foredraget fortæller han om sit liv som ordblind 
og om, hvilke udfordringer, og sjove oplevelser, 
det har givet ham.
 
Det koster ikke noget at deltage, men  lmelding 
er nødvendig senest 1. oktober  l: netvaerkslo-
komo  vet.nem  lmeld.dk/29/

I samarbejde med CSV Fredericia/Kolding, IBC, 
AOF Center Sydjylland og Netværkslokomo  -
vet, som en del af Ordblindeugen 2019.

PETER A.G. - DET SANSENDE MENNESKE
Gymnastikhuset, Købmagergade
Torsdag 10. oktober kl.19.00 | 100 kr.

Få indblik i en anden side af musikeren og dig-
teren Peter A. G. Nielsen, når han kommer  l 
Fredericia og fortæller om livsmod, livskvalitet 
og det at være et meget sansende menneske. 
Han vil bl.a. bere  e om sit forhold  l kunst og 
iden  tet, om forholdet mellem krop og ånd og 
om fordelene ved at blive ældre.

I samarbejde med Samklang, Fredericia.

Peter A.G. Nielsen
Foto: Per Morten Abrahamsen

Omar Marzouk



OASECAFÉ - BRUNSVIGERENS DAG
Biblioteket, KulturØen 
Torsdag 10. oktober kl. 16.00 | Gratis

I år falder Brunsvigerens Dag fredag den 11. ok-
tober, men vi varmer op og fejrer det dejlige, 
fynske bagværk allerede dagen før. Her inviterer 
vi  l Oasecafé på KulturØen, hvor vi får besøg 
af ingen ringere end selve ini  a  vtageren  l 
Brunsvigerens Dag: Journalist ved P4-Fyn, Erik 
Nielsen. Han vil fortælle om, hvordan dagen op-
stod, hvilke tanker der ligger bag samt præsen-
tere sin bog om – ja, brunsvigeren. Og så skal 
der selvfølgelig også spises brunsviger! Alle er 
velkomne, og der kræves hverken  lmelding el-
ler billet.

TJEN FLERE PENGE TIL DIG SELV - UDEN OM 
DIN BANK
Fredericia Bibliotek
Mandag 28. oktober kl. 19.00 | 80 kr.

Hør hvordan du kan få opfyldt dine ønsker om et 
godt liv, når du engang går på pension. 

Karsten Engmann Jensen er økonomisk rådgiver 
og s   er af Pengeministeriet. Han giver råd  l, 
hvordan du opnår konkrete besparelser på dine 
pensionsordninger, og viser hvordan du, ved at 
lave en plan for din opsparing, kan få mere ud af 
dine pensionspenge.
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OASECAFÉ - DEN DANSKE KAFFEHISTORIE
Biblioteket, KulturØen
Torsdag 24. oktober kl. 16.00 | Gratis

Anne  e Hoff , der er historiker og seniorforsker 
i Den Gamle By, er i gang med at udgive en ny 
bogserie Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie. 
Til denne Oasecafé handler det om kaff e. Få et 
indblik i danskernes dagligdag med kaff en fra 
1660 og helt op  l vor egen  d. Anne  e Hoff  
fortæller også, hvordan forholdet var mellem 
tedrikkere og kaff edrikkere og giver et bud på, 
hvorfor vi i dag er en na  on af fl est kaff edrikke-
re, skønt teen var størst i 1700-årene.

TORSDAGSCAFÉ I FAKTA & VIDEN
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Torsdag 24. oktober kl. 16.30 | Gratis

Følg dine digitale fodspor, når Anja fra bibliote-
ket lø  er sløret for alle de a  ryk du bevidst og 
ubevidst sæ  er, når du færdes på ne  et.



SKUMRINGSTIME
Fredericia Bibliotek, 4. sal
Mandag 11. november kl. 19.00 | Gratis

Vi markerer Nordisk Li  eraturuge, hvor vi læser 
højt af den samme li  erære tekst på samme 
 dspunkt over hele Norden. Årets tema er Fest i 

Norden. De levende lys bliver tændt, og der bli-
ver serveret kaff e og hjemmebagt kage. 

Tilmelding  l nielsjornkrogh@gmail.dk senest 
fredag den 8. november.

I samarbejde med Foreningen Norden.

TORSDAGSCAFÉ I FAKTA & VIDEN
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Torsdag 14. november kl. 16.30 | Gratis

Få øjnene op for alle de historiske guldkorn, 
som gemmer sig på danske hjemmesider, når 
Anne fra biblioteket graver gamle plakater, par-
 programmer og vi   ghedstegninger frem.

GENFORENINGEN 1920 - Da Slesvig 
blev delt
Fredericia Bibliotek
Mandag 18. november kl. 19.00 | 50 kr.

Hvorfor blev Slesvig delt? Hvorfor kom grænsen 
 l at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne græn-

sen være blevet trukket anderledes? Og er den 
dansk-tyske grænse trukket re  ærdigt? Disse 
og mange andre spørgsmål vil lektor Jørn Buch 
forsøge at besvare i sit foredrag om Genforenin-
gen.

I samarbejde med Grænseforeningen, 
Fredericia-Middelfart.

SEENAGER - DU TOPPER EFTER DE 60+ 
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 19. november kl.19.30 | 80 kr.

Kom og nyd en humoris  sk  lgang  l livet e  er 
de 60. Det er seenager  lværelsen, hvor du kan 
alt, men ikke skal andet end, hvad du har lyst  l. 
John Hansen er  v. kulturdirektør i Vejle Kom-
mune og kommer rundt om mange essen  elle 
forhold i livet: Arbejde, økonomi, helbred, en-
somhed og venskaber. Kærlighed og ero  k be-
tyder stadig meget for seenageren, og der s  lles 
skarpt på det tabuiserende ved ældres kærlig-
hedsliv. Og så taler vi også om rejser, biler, død 
- og overgangen  l den næste livsfase, old-ager-
perioden.

I samarbejde med FOF Odense-Fredericia-
Middelfart.
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LIVSVALG - UDSENDT FOR DANMARK
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Torsdag 7. november kl. 17.30 | Gratis

Flemming Nielsen har været udsendt som syge-
hjælper på fi re af Danmarks interna  onale mis-
sioner. Arbejdet på felthospitalerne har sat sine 
spor, og i dag lider Flemming af PSTD og har stor 
glæde af en servicehund, der er uddannet  l at 
reagere, inden Flemming får ’meltdowns’. Hør 
hvorfor man vælger et liv som udsendt soldat, 
og hvilke konsekvenser det kan kan få.



TENDENSER 
& DEBAT
Bibliotekerne er et godt sted at møde andre, der ikke nødvendigvis ser ver-
den, som du gør.

Som mødesteder for fri og lige dialog fi nder vi det naturligt at rette fokus 
mod nogle af de emner, som deler vandene og skaber debat. Derfor er bib-
lioteket et oplagt sted at mødes og blive klogere på nogle af tidens temaer 
og tendenser. Vi ser på oprydning efter KonMari-metoden og Nikolaj Kirks 
kamp for et mere bæredygtigt køkken. Vi undersøger konsekvenserne af 
Baltic Pipeline og forsøger at forstå den franske pessimisme, og så spørger 
vi Ahmed Akkari, hvordan man går fra islamist til humanist.
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AHMED AKKARI - MOD TIL AT VIRKE
Fredericia Bibliotek
Fredag 30. august kl. 19.00 | 50 kr.

Som et led i Trekantområdets Festuge vil Ah-
med Akkari fortælle om sin dannelsesrejse fra 
islamist  l humanist. Det er et foredrag om, 
hvordan han overkom angst, og hvad der skete 
med hans iden  tet, mens han opholdt sig i fri-
villig eksil i Grønland.

HVIDVASK OG DEN FINANSIELLE SEKTORS 
TROVÆRDIGHED
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 10. oktober kl.19.00 | 80 kr.

Skandalerne om kriminelles brug af storbanker 
 l hvidvask og ska  eunddragelse har i alvorlig 

grad svækket den fi nansielle sektors omdømme 
og gjort sektoren  l skydeskive for poli  kere, 
presse og off entligheden. Jan Kondrup gennem-
går i de  e foredrag seneste udvikling. Hans tese 
er, at pengeins  tutvirksomhed i bund og grund 
bygger på kundernes  llid, og sektoren derfor 
må udvise samfundsansvar. For alle fi nansielle 
aktører handler det, ifølge Jan Kondrup, om, at 
fortælle sin omverden, hvad man står for og så 
leve op  l det. 

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

FODSPOR I SNe
Fredericia Bibliotek
Torsdag 12. september kl.19.00 | Gratis

Alt for mange børn oplever angst og bekymring, 
der påvirker hverdagen og deres sociale liv. I sel-
skab med forfa  er Pia Konstan  n Berg ser vi på, 
hvorfor angst er blevet så udbredt blandt børn, 
og hvad vi kan gøre for at hjælpe dem.
Pia Konstan  n Berg har skrevet børneromanen 
Fodspor i sne, der sæ  er ord og stemme på ang-
sten. Hun er sam  dig meds   er af Foreningen 
for børn med angst. Formanden for foreningen, 
Mia Kris  na Hansen, åbner foredraget med 
gode råd  l, hvordan vi kan spo  e faresignaler, 
forebygge angst og hjælpe børnene videre. 

Det er nødvendigt at have billet.

GUD BEVARE AFDRAGSFRIHEDEN
Fredericia Bibliotek
Mandag 9. september kl. 19.00 | 80 kr.

Det er   år siden, den værste gældsboble i histo-
rien trak dansk økonomi ned i dybet. Men selv-
om vi troede, at vi havde lært lek  en, er meget 
lidt forandret. 

Resultatet er s  gende ulighed, tusindvis af dan-
skere fanget i afgrundsdyb gæld og en økonomi, 
som er sårbar over for chok. Sam  dig tjener den 
mag  ulde gældsindustri styrtende med penge 
og forgylder ak  onærerne med rekordudby  er. 
Hvis vi vil undgå at vakle fra krak  l krak, må vi 
tage et opgør med gældindustriens greb om vo-
res økonomi.

Denne a  en åbner journalist og forfa  er Mag-
nus Barsøe for en debat om gældsamfundets  
skyggesider. Og han skitserer sam  dig en vej ud.

Magnus Barsøe udgav sidste år bogen Gud be-
vare afdragsfriheden. 

Ahmed Akkari
Foto: Lars Hvidberg



Forvandl dit liv med KonMari 
Fredericia Bibliotek
Mandag 16. september kl. 19.00 | 80 kr.

Ryd op en gang for alle - og så aldrig mere! Marie 
Kondo er blevet et ikon og symbol på en interna-
 onal bølge, der har bredt sig fra Japan  l Ne  lix 

og videre  l Danmark. 

Marie Kondo har med KonMari metoden skabt 
orden og harmoni både i vasketøjsbunken rundt 
omkring i de amerikanske hjem, men i lige så høj 
grad i den mentale balance hos sine værter. 

Danmark har fået sin egen cer  fi cerede KonMa-
ri-konsulent, Mirjam Madsen, der er uddannet i 
San Francisco af Marie Kondo. Mød hende  l et 
spændende foredrag om orden, overblik og selv-
udvikling.

NIkolaj Kirk - KREATIVITET OG 
BÆREDYGTIGHED I KØKKENEt
Fredericia Teater, Lip salen
Tirsdag 29. oktober kl. 19.30 | 100 kr.

Kok, kogebogsforfa  er og tv-vært Nikolaj Kirk 
s  ller spørgsmålstegn ved, hvordan vi be-
handler vores råvarer, og i de  e foredrag går 
han tæt på masseproduk  on og eff ek  vise-
ring. Hvorfor nedprioriterer vi økologi og bæ-
redyg  ghed  l fordel for dårligere massepro-
ducerede varer? Nikolaj Kirk ønsker os væk fra 
tankegangen om nemhed og fas  ood og me-
ner, vi bør have større fokus på økologi, bære-
dyg  ghed og krea  vitet i de danske køkkener.

Arrangeret af Fredericia Deba  orum.

BALTIC PIPE 
Fredericia Gymnasium, Salen
Mandag 23. september kl. 19.00 | 80 kr.

Hvor stor en udfordring - eller trussel - er Rus-
land for Danmark? Senest har vi ha   en uenig-
hed om den russisk-ejede naturgaslinje Nord 
Stream 2 og et øget militært spændingsniveau 
i området. Hvordan håndterer vi det bedst, og 
har vi stadig  l gode at prøve nye løsninger? 
Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra 
DIIS, Dansk Ins  tut for Interna  onale Studier, 
vil forsøge at give svar på de  e og mange

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.
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Nikolaj Kirk
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MANU SAREEN
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 12. november kl. 19.00 | 100 kr.

Alle snakker om integra  on, men hvad betyder 
det? Og kan integra  onen overhovedet lykkes i 
Danmark, når man ikke ved, hvad det betyder? 
Eller når man ikke ved, hvad man skal integreres 
i og  l?

Manu Sareen fortæller om integra  onen fra 
1960erne  l i dag. Han vil fortælle ud fra sit 
perspek  v fra at opvokse som indvandrerdreng 
på Amager i 1970erne og senere blive integra  -
onskonsulent, forfa  er, medlem af Københavns 
borgerrepræsenta  on, medlem af folke  nget 
og den første integra  onsminister med indvan-
drerbaggrund i Danmark.

I samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Fri-
villiggruppe i Middelfart, Røde Kors og AOF As-
sens/Middelfart.

OASECAFÉ - DEN FRANSKE PESSIMISME
Biblioteket, KulturØen
Torsdag 21. november kl.16.00 | Gratis

Franskmændene er verdens mest deprimerede 
folkefærd. Hvad ligger bag denne dybe pessi-
misme? Hvad er egentlig problemet? Vil den 
også ramme Danmark? Og kan man gøre no-
get ved det? Hør Jørn Boisen, specialist i fransk 
samfunds- og idéhistorie, fortælle om den fran-
ske pessimisme.

ETIK I TIDEN
Middelfart Gymnasium
Mandag 18. november kl. 19.00 | 80 kr.

E  k drejer sig om, hvad vi bør gøre som enkel  n-
divider og som samfund. Vi bliver o  e opmærk-
somme på e  k, når vi er i tvivl om, hvad der er 
rig  gst at gøre. Det er netop derfor, at der er 
behov for at diskutere e  kken i forbindelse med 
nye teknologier, der kan have store konsekven-
ser for vores liv og for kommende genera  oner.

Hør næs  ormand i E  sk Råd, Bole  e Marie Kjær 
Jørgensen, fortælle om Det E  ske Råds rolle, og 
hvordan rådet arbejder indenfor sit mandat i 
forhold  l de e  ske dilemmaer, som netop bru-
gen af disse teknologier kan medføre.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

De 17 Verdensmål - Steen Hildebrandt
Panorama Fredericia 
Torsdag 21. november kl. 19.00 | Gratis

Ifølge Steen Hildebrandt er det de virksomhe-
der, som forstår at handle på verdensmålene, 
der har en frem  d. Vækst og bæredyg  ghed 
hænger sammen, og ser man på markedsudvik-
ling og forbrugertendenser, går det generelt set 
i én retning: Mod mere bæredyg  ghed. De  e 
underbygges tydeligt i FN’s 17 verdensmål. 

Vær med når Steen Hildebrandt s  ller skarpt på 
verdensmålene som en stor mulighed og ser på 
familier, borgere og virksomheders ansvar med 
udgangspunkt i bl.a. Fredericia Kommune.
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med Fredericiai Spildevand.

 Manu Sareen



KUNST & KREA
Bibliotekerne danner rum for mange fællesskaber. Også dem, hvor det er dig 
selv, der er aktiv og kreativ. 
Vi har fx strikkecaféer, hvor du kan mødes med andre og udveksle opskrifter, 
plus at vi får besøg af hækledesigneren Sidsel Sangild. Vi kaster også et blik ud 
i fremtiden og inviterer til workshop, hvor du kan være kreativ med 3D-print.
Endelig har vi sat fi re kunstnere i stævne til en sam-snak om deres kunst, og så 
kigger vi nærmere på de populære danske designikoner.



Strikkecafé
Ejby Bibliotek
Tirsdag 3. september kl. 18.30 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom  l strik-
kecafé på Ejby Bibliotek den første  rsdag i hver 
måned fra september  l december. Caféerne er 
åbne for strikkere i alle aldre og på alle niveauer, 
og der kræves ingen særlige forudsætninger for 
at deltage - udover lysten  l at strikke. Og så er 
der selvfølgelig kaff e på kanden. Tilmelding ikke 
nødvendig.

DANSK DESIGN NU
Fredericia Bibliotek
Mandag 7. oktober kl. 19.00 | 80 kr.

Dansk design er berømmet verden over, og også 
de nyeste genera  oner har meget at byde på. 

Forfa  er og designforsker Lars Dybdahl kaster 
lys over udviklingen på den danske designsce-
ne fra årtusindski  et frem  l i dag. Foredraget 
kommer bredt rundt om begrebet design med 
ikoniske eksempler fra hele feltet og præsen-
terer også uds  llingen Dansk design nu fra De-
signmuseum Danmark.

Strikkecafé
Biblioteket, KulturØen
Onsdag 11. september kl. 10.00 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom  l strik-
kecafé på KulturØen den anden onsdag i hver 
måned fra september  l december. Caféerne er 
åbne for strikkere i alle aldre og på alle niveauer, 
og der kræves ingen særlige forudsætninger for 
at deltage - udover lysten  l at strikke. Og så er 
der selvfølgelig kaff e på kanden. Tilmelding ikke 
nødvendig.

STRIKKECAFÉ
Nørre Aaby Bibliotek
Torsdag 26. september kl. 14.00 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom  l strik-
kecafé på Nørre Aaby Bibliotek den sidste tors-
dag i hver måned fra september  l november. 
Caféerne er åbne for strikkere i alle aldre og på 
alle niveauer, og der kræves ingen særlige for-
udsætninger for at deltage - udover lysten  l at 
strikke. Og så er der selvfølgelig kaff e på kan-
den. Tilmelding ikke nødvendig.
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DIY 3D
Bülows Makerspace, Fredericia
Onsdag 11. september kl. 17.00 | Gratis

Kan man virkelig printe en reservedel  l sit knæ? 
Få svar på det og meget andet, når vi afprøver 
3D modellering og Virtual Reality. Du kan desig-
ne  ng, som en tands  kholder, blomstervase, re-
servedele eller brikker i et brætspil. 3D print kan 
fl y  e idéer  l virkelighed, og du vil se en demo på 
forskellige typer print. Du kommer også  l at se 3D 
design i Virtual Reality. Kom og nørd med. Work-
shoppen er åben ca. 2  mer, og deltagere skal 
være mindst 14 år. Husk at medbringe PC, vi ar-
bejder i CAD programmet Tinkercad.
Det koster ikke noget at være med, men man skal 
have billet pga. begrænset antal pladser.

I samarbejde med Bülows Makerspace



SIDSEL SANGILD - SKØNNE SJALER
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 22. oktober kl. 19.00 | 100 kr.

Hækling er strikningens uar  ge lillesøster. Hvis 
man hækler noget, der er pænt, siger folk o  e: 
Det ligner jo strik! Men hækling som teknik kan 
meget mere, end de fl este tror. 

Hækledesigneren Sidsel Sangild fortæller denne 
a  en om, hvordan hun arbejder med hækling 
og design. Foredraget, som bliver krydret med 
små dyk ned i hæklingens historie, lægger op  l 
en e  erfølgende workshop med  ps og tricks 
 l hækling og med mulighed for at afprøve et 

af Sidsel Sangilds mest populære mønstre med 
reliefmasker.

I samarbejde med  Ves  yns Husfl id og garnbu-
 kken iSologRegn.
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Virtual Reality Drop In
Fredericia Bibliotek, Foyeren 
Fredag 25. oktober kl. 15.30  | Gratis
Fredag 29. november kl. 15.30  | Gratis 

Med VR kan du prøvetegne i 3D eller mærke for-
nemmelsen af at være i en virtuel verden. Vir-
tual Reality-teknologien udvikler sig hele  den, 
og oplevelsen af at være  l stede i et compu-
terskabt miljø bliver mere og mere virkelig. Kom 
selv og prøv, når vi holder Virtual Reality Drop In 
i bibliotekets foyer. Tilmelding ikke nødvendig.

SAM-SNAK MED FIRE KUNSTNERE 
Middelfartsalen, KulturØen
Onsdag 6. november kl.19.30 | Gratis

Nina Ferlov, Steff an Herrik, Külli Suitso og Bjarne 
Kingo fortæller denne a  en om deres arbejde 
og kunst. Undervejs vises der uddrag fra por-
træ  ilm om de fi re kunstnere, skabt af Preben 
Hejlesen og John Panduro. Kunstnere og fi lm-
magere går i tæt dialog med hinanden og med 
publikum, og Peter Storm styrer deba  en. 
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med Middelfart Lokal TV.





MEST FOR BØRN
Velkommen til børnebiblioteket! Her fi nder du både sjove, gode, uhyggelige, 
spændende og fantastiske historier plus et væld af gode oplevelser. Vi invi-
terer bl.a. indenfor til børnebif, babyrytmik og bogcafé med Kasper Hoff . Vi 
har også familielæsekredse, readathon, oplæsning, trylleshow og noget af 
Danmarks bedste børneteater

Vi ses på børnebiblioteket – et sted for hele familien.



Flyt dig - med Danmarks sjoveste 
familieshow 
Danmarksgade, ved det gamle Løveapotek
Fredag 23. august kl. 16.00 | Gratis

Jesper Grønkjærs tryllefores  lling for børn 
og familier er 40 hæsblæsende minu  er, som 
kombinerer trylleri, klovneri, bugtaleri og bal-
londyr samt en vaskeægte, spillevende kanin. 
Måske tror du, at du kan lure ham, men inden 
du får set dig om, er du en ak  v del af løjerne, 
for Jesper vender op og ned på, hvad der nor-
malt kan lade sig gøre. Her er tricks fra hele ver-
den, skøre og sjove opfi ndelser og nogle værre 
røverhistorier.
Tilmelding ikke nødvendig.

En del af Trekantområdets Festuge.

INSEKTER PÅ MENUEN
Fredericia Bibliotek
Lørdag 14. september kl. 10.00  | 30 kr.
Lørdag 14. september kl. 11.15  | 30 kr.

Charlo  e Bay står bag madfi rmaet BUG AMOK, 
som udbreder kendskabet  l spiselige insek-
ter. Hun laver et madkursus for børn og deres 
forældre - og der bliver rig mulighed for at eks-
perimentere med menuen. Du kan stege labre 
larver og lave insektpesto med lækre krydderur-
ter, hvor du får dit eget glas med hjem. Du lærer 
også, hvor nemt det er at bage brød med insekt-
mel fra Vestjylland.

Hvert kursus varer cirka en  me. De  er ens, men 
målre  et forskellige aldersgrupper: 4-6 år og 
7-10 år. Vær opmærksom på aldersgruppen når 
du køber billet. Kun børn skal have billet.
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SKAL VI FLYTTE TIL MARS? 
Middelfartsalen, KulturØen
Fredag 30. august kl.17.00 | Gratis

Astrofysiker Michael Linden-Vørnle tager os 
med  l Mars, den ene af Jordens naboplaneter 
og den planet i Solsystemet, der minder mest 
om Jorden. Til foredraget giver Michael sit bud 
på, om vi kommer  l at kolonisere Mars i en 
nær frem  d, og hvad det kræver for mennesket 
at leve i et så udfordrende og ubeboeligt miljø.
Det er nødvendigt med billet.

Arrangeret af Trekantli  eratur, bibliotekerne i 
Trekantområdet.

BØRNEBIFFEN - FOR FILMGLADE BØRN 
Panorama Fredericia
Onsdag 11. september kl. 10.15 | Gratis
Onsdag 9. oktober kl. 10.15 | Gratis
Onsdag 6. november kl. 10.15 | Gratis

Så kører Børnebiff en igen! Tag børnene med i 
biografen, hvor vi viser fi lm tre onsdage i løbet 
af e  eråret. I Børnebiff en får børnene fornem-
melsen af at se fi lm på det store lærred med 
dæmpet belysning og røde sæder, og de 4-5 små 
fi lm er sjove, unikke fi lm, der passer  l børnenes 
alder. Alle fi lmene er med dansk tale og varer 
samlet ca. 40 minu  er.
Det er gra  s at komme i Børnebiff en, men man 
skal have billet - også de voksne.

I samarbejde med Panorama Fredericia.



OPLÆSNING - H.C. ANDERSEN
Børnebiblioteket, KulturØen 
Tirsdag 17. september kl. 10.00 | Gratis

I e  eråret løber Bibliotekernes Temasamarbejde 
af stablen. Temaet er De Store Forfa  ere, og i den 
anledning kommer Bjarke Christensen, vores fan-
tas  ske lokale historiefortæller, og fortæller en 
H.C. Andersen-historie. 

Arrangementet er for de ældste børnehavebørn 
samt 0. klasse. 
Tilmelding  l marlene.clement@middelfart.dk 

2 ÅRs fødselsdag
Fredericia Bibliotek
Lørdag 28. september kl. 10.00 | Gratis

Fylder du 2 år i løbet af 2019? Så vil vi gerne 
vise dig og dine forældre alle de  lbud, der fi n-
des  l dig på biblioteket. Derfor inviterer vi  l 
fælles fødselsdagsfest med sang, leg, kage og 
en lille gave.
Fødselsdagsfesten varer cirka 1½  me. Det er 
gra  s at deltage, men  lmelding   l 
anni.jensen1@fredericia.dk er nødvendig.
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OPLÆSNING - ALFONS ÅBERG
Børnebiblioteket, KulturØen 
Lørdag 28. september kl. 11.00 | Gratis

Kom og hør historien Novra, Alfons Åberg, 
hvor Alfons låner sin fars værkstøjskasse og 
bygger en helikopter. Bage  er får børnene 
mulighed for at bygge deres egen lille mini-
helikopter. Arrangementet er for børn fra 4 år. 
Hent gra  s billet på bibliotekets hjemmeside. 
Kun børn skal have billet. 

MIS MED DE BLÅ ØJNE
Middelfartsalen, KulturØen
Lørdag 14. september kl. 10.30 | 30 kr.

Se Egon Mathiesens børnebogsklassiker dris  gt 
iscenesat af Comedievognen med en stemning 
fyldt med legende drama  k, farlighed, humor 
og ukuelighed. Børneteaterfores  llingen under-
stø  es af jazzmusik, der får det hele  l at svinge 
sammen.

Fores  llingen handler om den lille modige mis, 
der gik ud i verden for at fi nde landet med de 
mange mus. For selvom man har blå øjne, kan 
man sagtens være ligeså meget kat og mindst li-
geså god kat som alle.

For børn i alderen 3-8 år. Både børn og voksne 
skal have billet.

FAMILIELÆSEKREDS
Biblioteket, KulturØen
Onsdag 18. september kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom  l 
familielæsekreds på biblioteket. Denne gang 
skal vi læse Billedrengen af M.G. Leonard og 
snakke om den i læsekredsen. 
Undervejs spiser vi pizza sammen.
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BABYRYTMIK
Nørre Aaby Bibliotek
Mandag 7. oktober kl. 10.00 | Gratis 
Ejby Bibliotek
Mandag 28. oktober kl. 10.00 | Gratis 
Biblioteket på KulturØen
Lørdag 9. november kl. 10.00 | Gratis 

Musik og bevægelse er vig  gt for dit barns ud-
vikling. Til Babyrytmik med rytmikpædagog 
Sara Lindhardt er det netop musik, bevægelse, 
leg og samvær med dit barn, der er i fokus. Ba-
byrytmik varer ca. 45 minu  er, og forhåbentlig 
bliver I inspireret  l endnu mere musikalsk ud-
foldelse derhjemme.  

Babyrytmik er for børn i alderen 3 mdr. - 3 år.

EMIL OG TRÆMAND NR. 100
Middelfartsalen, KulturØen
Lørdag 12. oktober kl. 10.30 | 30 kr.  

Steff en elsker historierne om Emil fra Lønne-
berg. Han vil fortælle dén, som han selv holder 
mest af. Den hvor Emils far får storetåen i muse-
fælden og hovedet smurt ind i dej. Det er den 
dag, Emil slet ikke får  d  l at komme i tøjet for 
den evige renden  l værkstedet. Emil sni  er sin 
træmand nr. 100, men det jubilæum bliver ikke 
helt, som han havde håbet. 

En familiefores  lling for børn i alderen 4-10 år 
og deres voksne. Både børn og voksne skal have 
billet.

KREATID - LAV DIT EGET PERSONLIGE BADGE
Biblioteket, KulturØen
Mandag 14. oktober kl.10.00 | 30 kr.
Mandag 14. oktober kl.12.00 | 30 kr.

Kom  l krea  v workshop på KulturØen i e  er-
årsferien og lav dit helt eget personlige badge.
Kun fantasien sæ  er grænser. Workshoppen 
tager udgangspunkt i bogen Design med kant. 
Workshoppen er for børn fra 7-12 år, gerne i sel-
skab med en voksen. Kun børn skal have billet.

FAMILIEBOGCAFÉ MED KASPER HOFF
Fredericia Bibliotek
Tirsdag 1. oktober kl. 16.30 | Gratis

Kender du Gamerz, Doktor Z og Zonen? Eller må-
ske Drengen, der fi k noget i hovedet?
Det er alle sammen spændende og sjove bøger, 
som forfa  eren Kasper Hoff  har skrevet. Nu kan 
du møde ham  l bibliotekets Familiebogcafé, 
hvor han fortæller om, hvordan bøgerne blev  l, 
og hvor han fi k  idéerne fra.
Kasper Hoff  skriver både science fi c  on, spæn-
ding og sjove bøger  l børn, og undervejs tager 
han små og store temaer under behandling i et 
fængende fl ow, der holder læseren i et fast greb 
fra start  l slut. Han har bl.a. vundet  Orlaprisen i 
2017 og Gyldendals Børnebogspris i 2018.

Bogcaféen varer cirka en  me og er for de 8-12 
årige børn og deres voksne. Det er nødvendigt 
at have billet.

Kasper Hoff
Foto: Robin Skjoldborg
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Readathon - LÆS I 24 TIMER
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 15. oktober  kl. 12.00 | 80 kr.

Readathon er navnet på et læsemarathon, som 
biblioteket i Middelfart a  older i e  erårsferien. 
Biblioteket inviterer denne gang unge mellem 13 
og 20 år  l at læse i 24  mer på biblioteket. Så 
hvis du er vild med at læse og gerne vil møde an-
dre, der elsker at læse, så kom  l Readathon og 
læs en masse gode bøger.  

Biblioteket sørger for læsestof, og i bille  en ind-
går a  ensmad (pizza), morgenmad og diverse 
snacks og drikkelse.

FORFATTERFOREDRAG - METTE FINDERUP
Middelfartsalen, KulturØen  
Tirsdag 15. oktober kl. 19.00 | 60 kr.

Me  e Finderup har et stort forfa  erskab bag sig. 
Hun har siden 2005 skrevet en lang række popu-
lære bøger for børn og unge i genrerne fantasy og 
humoris  ske bøger. Når hun gæster KulturØen, vil 
hun bl.a. fortælle om tankerne bag nogle af sine 
bøger. Om den vig  ge researchfase og arbejdet 
med at skabe troværdige personer, der har fl ere 
lag. Arrangementet er målre  et børn og unge 
mennesker fra 6. klasse og ope  er. Forældre og 
andre voksne er også velkomne.

KREA MED STENMALING
Fredericia Bibliotek
Torsdag 17. oktober kl. 10.00 | Gratis

Vær med når vi hygger os med at male på sten 
i e  erårsferien. Lav et sjovt ansigt, en mandala 
eller skriv en hilsen  l en, du holder af. Du be-
høver ikke tage noget med - der skal nok være 
masser af materialer og  ng  l inspira  on.

Værkstedet er åbent  l kl. 12.00 og er for de 
5-10 årige. Det koster ikke noget at være med, 
og det er ikke nødvendigt at have billet.

DINOWORKSHOP
Fredericia Bibliotek
Tirsdag 15. oktober kl. 11.00 | 30 kr.

Kan du kende forskel på parasaurolophus og 
en deinonychus? Dinosaureksperten Steen Si-
gurd Andersen sæ  er fokus på de fantas  ske 
krybdyr i en workshop, hvor du kan afprøve 
dine arkæologiske og krea  ve evner. Du får 
nemlig mulighed for at røre ved ægte dinosaur-
knogler og dinosauræg og bliver palæontolog 
for en dag med hammer, mejsel, lup og ren-
seværktøj.
Steen Sigurd Andersen har i mange år arbejdet 
frivilligt på et dinosaurmuseum i Portugal og 
er passioneret amatør. Han fortæller om di-
nosaurer og fossiler og om oplevelser fra sine 
ture på jagt e  er dinosaurer.

Workshoppen er for de 6-10 årige og varer cir-
ka tre  mer. Kun børn skal have billet.

Mette Finderup
Foto: Morten Holtum
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FAMILIELÆSEKREDS
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 29. oktober kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom  l fami-
lielæsekreds på biblioteket. Denne gang skal vi 
læse Det døde hus på Egevej af Me  e Finderup 
og snakke om den i læsekredsen. 
Undervejs spiser vi pizza sammen.

HOV! - BØRNEFORESTILLING MED TEATER BLIK
Fredericia Bibliotek
Lørdag 2. november kl. 10.30 | 30 kr.

Et stykke hvidt papir - et blad - en blomst - et 
bjerg - en frø - en kjole. Livet er fyldt med over-
raskelser. Ingen  ng bliver, som vi forventer, og 
alt er hele  den i bevægelse og i forandring. 
Hov! foregår i et origami-inspireret univers, 
hvor hvidt papir er centralt både i scenografi , 
kostume og handling. Og bagved gemmer sig 
fi nurligheder, poesi og musik. Der folder sig en 
særlig verden ud, når skuespiller Gertrud Exner 
går på scenen i denne fi ne teateroplevelse for 
de helt små børn.

Fores  llingen varer ca. 30 minu  er og er for de 
1-4 årige børn. Både børn og voksne skal have 
billet for at være med.

JULEMANDENS JUL 
BØRNEFORESTILLING MED TEATER LILLE HEST
Fredericia Teater, Lip salen
Lørdag 7. december kl. 10.30 | 30 kr.

Kim Fupz Aakeson har skrevet historien om 
drengen fra Rødovre, der er helt alene hjemme 
julea  en. Hans mor er nemlig sygeplejerske og 
har vagt på hospitalet. Og hans far er fl y  et. 
Imens fl yver og farer Julemanden rundt med 
rensdyrene for kanen og klemmer sig ned gen-
nem skorstenene og ind gennem kældervindu-
erne og lægger gaver  l børnene. Men i år er 
noget gået skævt. Der er simpelthen ikke gaver 
nok  l alle de børn, der skal have. Der mangler 
en gave  l det sidste barn, drengen i Rødovre, 
og sækken er bare tom. Men drengen behøver 
ingen gave. Han ønsker sig noget helt andet af 
Julemanden….
En rørende og humoris  sk teateroplevelse med 
dukker og anima  on.

Fores  llingen varer ca. 35 minu  er og er for de 
2-5 årige børn. Både børn og voksne skal have 
billet for at være med.

FAMILIELÆSEKREDS
Biblioteket, KulturØen
Mandag 2. december kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom  l fa-
milielæsekreds på biblioteket. Denne gang skal 
vi læse Drengen der ville redde julemanden fra 
at blive skåret i skiver af Jesper Wung-Sung  og 
snakke om den i læsekredsen. 
Undervejs spiser vi pizza sammen.



Hvilken rolle spiller  d i dit forfa  erskab?

’Tiden er en sjov og vig  g faktor at arbejde 
med. Omdrejningspunktet i fortællingen er 
som regel en konfl ikt, og her spiller  den en 
afgørende rolle ved at sæ  e en deadline, der 
er med  l at skærpe konfl ikten, så  den fun-
gerer som en spændingsfaktor. Tiden er sam-

 dig med  l at styre fortællingen og skabe en 
ramme.’

Hvis du kendte Doktor Zakarov - kunne du så 
stå for fristelsen ved at rejse  lbage i  den?

’Tja, jeg er slet ikke så modig i virke-
ligheden og har f.eks. aldrig sprunget 
ud fra tre-meter vippen. Netop der-
for opfylder bøgerne et behov. Jeg 
bruger bøgerne og fortællingen  l at 
udleve min nysgerrighed, og det er 

jo det, blandt andet fantasy og gode 
historier kan. Børn kan udleve fantasi 
og nysgerrighed gennem handlingen, 
men på sikker afstand af den virkelige 
fare. Sam  dig berører historierne en 
masse af hverdagens faktorer for bør-
nene, som for eksempel venskab, loya-
litet, svigt eller mobning.’

Du beskriver o  e en ’gamerverden’ eller 
en parallelverden, der foregår i en anden 
 d eller et andet rum. Hvorfor har børn 

brug for det?

’Børn har brug for at bruge fantasien og 
opleve eventyr og farlige  ng gennem for-
tællingen. Man skal passe på med at lade 
fantasien gå tabt og blive for analy  sk og 
fi kseret på læring - det hele må ikke dreje sig 
om lixtal.’

Hvad er en god hovedperson i børne- og ung-
domsli  eratur?

’Hovedpersonen skal ville noget - der skal 
være et drive - som også bærer fortællingen. 
Indimellem fører det  l, at hovedpersonen 
kommer galt afsted eller vil noget så meget, at 
det får nega  ve konsekvenser. I Gamerz kom-
mer Tim indimellem  l at opføre sig dårligt, 
fordi han for alt i verden vil spille.’

Kasper Hoff - Tæt på børnenes hemmelige verden
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Uanset om det er en fi k  v spilleverden, en  ds-
rejse eller venskabet mellem to halvstore drenge, 
formår Kasper Hoff  at skrive sig midt ind i konfl ik-
ter, hemmeligheder og sociale spilleregler, der 
normalt foregår udenom os voksne. Vig  gst af alt 
giver bøgerne fl ere børn lyst  l at læse. OPLEV har 
talt med forfa  eren og spurgt ind  l, hvordan han 
skriver  l børn.

I bøgerne beskrives en kontrast mellem den 
måde børn opfa  er verden på og de voksnes 
regler og syn på  ngene. Børnene oplever 
o  e store eventyr i bøgerne. Går vi voksne 
glip af noget?

’Vi voksne kan godt gå glip af noget, 
når det kommer  l læsning - ikke 
mindst af fantasy. For en del børn 
sker der et fald i læselysten under-
vejs i deres folkeskole  d, og vi skal 
være opmærksomme på de forvent-
ninger, der er  l, hvad man skal læse 
- og hvordan. Vi skal blive ved med at 
præsentere fantasifulde fortællinger 
om  dsmaskiner eller drager  l vores 
børn, også når de bliver større. Vi må 
ikke tage læselysten fra dem med for 
stort fokus på analyse og lixtal.’

Hvordan når du ind  l ’børnenes 
hemmelige verden’, når du skriver?

’Jeg bruger min egen humor og inte-
resse for fortællingen, når jeg skriver, 
så det kommer meget naturligt. Jeg 
tænker heller ikke over et bestemt 
ordvalg, når jeg skriver  l børn. Der 
må gerne være ord, de ikke kender og 
kan lære. Jeg taler meget med børn i 
mit arbejde og besøger indimellem 
skoleklasser i forbindelse med mit 
arbejde. Måske er jeg også lidt 
barnlig af sind og rammer derfor 
sproget godt.’
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AUGUST
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Fre 23. 16.00 Flyt dig - med Danmarks sjoveste familieshow Gra  s Ved det gamle Løveapotek 47

Tir 27. 16.30 Uhørt - Lone Hørslev og Jesper Mechlenburg Gra  s Det Bruunske Pakhus 7

Ons 28. 16.30 Rejsecafé - Spanien Gra  s Fredericia Bibliotek, 1.sal 24

Tor 29. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Tor 29. 16.30 Den rullende bogcafé - ‘Flyt dig’ 50 kr. Foran Fredericia Bibliotek 8

Tor 29. 17.30 Den rullende bogcafé - ‘Flyt dig’ 50 kr. Foran Fredericia Bibliotek 8

Fre 30. 19.00 Ahmed Akkarri - Mod  l at virke 50 kr. Fredericia Bibliotek 39

Lør 31. 10.00 Morgenmad med Anders Haahr Rasmussen 80 kr. Det Hvide Vandtårn 8

Det sker i Fredericia

SEPTEMBER
Dato     Tid Arrangement                            Pris      Sted                                  Side

Man 2. 19.00 Theis Ørnto  80 kr. Fredericia Gymnasium 9

Tor 5. 14.00 Du kan ikke tage det hele med dig - Abelone Glahn 50 kr. Fredericia Bibliotek 33

Man 9. 16.30 Bogcafé Gra  s Taulov Bibliotek 9

Man 9. 19.00 Gud bevare afdragsfriheden - Magnus Barsøe 80 kr. Fredericia Bibliotek 39

Tir 10. 16.30 Bogcafé - Tyskland og Danmark Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 9

Ons 11. 10.15 Børnebiff en Gra  s Panorama Fredericia 47

Ons 11. 17.00 DIY 3D - 3D modellering og Virtual Reality Gra  s Bülows Makerspace 43

Tor 12. 19.00 Fodspor i sne - Pia Konstan  n Berg Gra  s Fredericia Bibliotek 39

Lør 14. 10.00 Insekter på menuen - Workshop 4-6 år 30 kr. Fredericia Bibliotek 47

Lør 14. 11.15 Insekter på menuen - Workshop 7-10 år 30 kr. Fredericia Bibliotek 47

Man 16. 19.00 Forvandl dit liv med KonMari - Mirjam Madsen 80 kr. Fredericia Bibliotek 40

Tir 17. 19.00 Genera  on gen(e  k) - Lo  e Pintz Gra  s Fredericia Bibliotek 27

Tor 19. 16.30 Torsdagscafé i Fakta & Viden - Nye og gamle kort på ne  et Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 33

Man 23. 14.00 Udnyt din fantas  ske hjerne - hele livet - Ellen Garde Gra  s Fredericia Teater, Lip salen 27

Man 23. 19.00 Bal  c Pipe - Flemming Splidsboel Hansen 80 kr. Fredericia Gymnasium 40

Ons 25. 16.30 Rejsecafé - Egypten Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 24

Ons 25. 19.00 Den store danske vinhistorie - Anne  e Hoff 80 kr. Fredericia Bibliotek 33

Tor 26. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Lør 28. 10.00 2 års fødselsdag Gra  s Fredericia Bibliotek 48

Man 30. 19.00 Er podcast det nye sort? - Susanne Sommer 80 kr. Fredericia Bibliotek 34

OKTOBER
Dato     Tid         Arrangement                             Pris      Sted                                 Side

Tir 1. 16.30 Familiebogcafé med Kasper Hoff Gra  s Fredericia Bibliotek 49

Tir 1. 16.30 Bogcafé - De store danske forfa  ere Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 9

Tor 3. 14.00 800 år med Dannebrog - Torben Kjersgaard Nielsen Gra  s Fredericia Bibliotek 35

Tor 3. 15.30 Skrivevanskeligheder eller ordblind? Gra  s Fredericia Bibliotek 34

Tor 3. 18.30 Omar Marzouk - Den ordblinde teks  orfa  er Gra  s Fredericia Bibliotek 35

Man 7. 19.00 Dansk design nu - Lars Dybdahl 80 kr. Fredericia Bibliotek 43
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Tir 8. 19.00 Livestreaming - På rumkrydstogt ud i solsystemet Gra  s Fredericia Gymnasium 27

Ons 9. 10.15 Børnebiff en Gra  s Panorama Fredericia 47

Tor 10. 19.00 Peter A.G. Nielsen - Det sansende menneske 100 kr. Gymnas  khuset, Købmagergade 35

Tir 15. 11.00 Dinoworkshop - Steen Sigurd Andersen 30 kr. Fredericia Bibliotek 50

Tor 17. 10.00 Krea med stenmaling Gra  s Fredericia Bibliotek 50

Man 21. 19.00 Skandinavien rundt i kajak - Erik B. Jørgensen 80 kr. Gymnas  khuset, Købmagergade 23

Man 21. 19.00 The Wall - Murværk og mesterværk 40 år e  er 50 kr. Fredericia Bibliotek 17

Tir 22. 19.00 Livestreaming - Snedige bakterier Gra  s Fredericia Gynmasium 28

Tor 24. 16.30 Torsdagscafé i Fakta & Viden - Digitale fodspor på ne  et Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 36

Fre 25. 15.30 Virtual Reality Drop In Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 44

Man 28. 19.00 Tjen fl ere penge  l dig selv - Karsten Engmann Jensen 80 kr. Fredericia Bibliotek 36

Tir 29. 19.00 Livestreaming - Viden om vand Gra  s Fredericia Gymnasium 28

Tir 29. 19.30 Nikolaj Kirk - Krea  vitet og bæredyg  ghed i køkkenet 100 kr. Fredericia Teater, Lip salen 40

Ons 30. 16.30 Rejsecafé - Færøerne Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 24

Tor 31. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

NOVEMBER
Dato      Tid Arrangement                             Pris      Sted                                Side

Lør 2. 10.30 Hov! - Børneteater med Teater Blik 30 kr. Fredericia Bibliotek 51

Man 4. 19.00 Mathilde Walter Clark - Lone Star 80 kr. Fredericia Bibliotek 12

Tir 5. 19.00 Livestreaming - Mennesker i klimaets brændpunkter Gra  s Fredericia Gymnasium 29

Ons 6. 10.15 Børnebiff en Gra  s Panorama Fredericia 47

Tor 7. 17.30 Livsvalg - Udsendt for Danmark Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 37

Man 11. 19.00 Skumrings  me Gra  s Fredericia Bibliotek 37

Tir 12. 19.00 Livestreaming - Hvordan is og vand dannede Danmark Gra  s Fredericia Gymnasium 29

Ons 13. 19.00 På opdagelse i Højskolesangbogen - Mathias Hammer 50 kr. Tøjhuset, Fredericia 18

Tor 14. 16.30 Torsdagscafé i Fakta & Viden - Guld fra de digitale baser Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 37

Fre 15. 08.00 Tag med  l BogForum 395 kr. P-pladsen, Fredericia Banegård 12

Lør 16. 08.00 Tag med  l BogForum 395 kr. P-pladsen, Fredericia Banegård 12

Man 18. 19.00 Genforeningen - Da Slegsvig blev delt i 1920 50 kr. Fredericia Bibliotek 37

Tir 19. 19.00 Livestreaming - Forædling af mennesket før og nu Gra  s Fredericia Gymnasium 29

Tor 21. 19.00 De 17 verdensmål - Steen Hildebrandt Gra  s Panorama Fredericia 41

Man 25. 19.00 Abbey Road - Grammofonkoncert - Søren Gene  e Gra  s Fredericia Bibliotek 19

Tir 26. 19.00 Livestreaming - Lu  en vi indånder Gra  s Fredericia Gymnasium 30

Ons 27. 16.30 Rejsecafé - Hawaii Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 24

Tor 28. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Fre 29. 15.30 Virtual Reality Drop In Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 44

Køb billetter på fredericiabib.dk  eller i bibliotekets Velkomstcenter

DECEMBER
Dato      Tid Arrangement                             Pris      Sted                                Side

Tir 3. 16.30 Bogcafé - Årets bøger Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 9

Lør 7. 10.30 Julemandens jul - Børneteater med Teater Lille Hest 30 kr. Fredericia Teater, Lip salen 51

Lør 7. 11.00 Jul på biblioteket Gra  s Fredericia Bibliotek
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AUGUST
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                Side

Ons 14. 11.00 Læsecafé - Karen Fastrup - Hungerhjerte Gra  s KulturØen, Middelfart 7

Tor 22. 11.00 Fælleslæsning - Josefi ne Klougart - Om mørke Gra  s KulturØen, Middelfart 7

Tor 22. 16.00 Oasecafé - Anna Skyggebjerg - Gå tur Gra  s KulturØen, Middelfart 33

Man 26. 15.30 Oplæsning - Josefi ne Klougart - Om mørke i mørke Gra  s KulturØen, Middelfart 7

Det sker i Middelfart

SEPTEMBER
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Søn 1. 11.15 Sindssyg God Søndag - Anita Jensen - Kan kunsten helbrede? Gra  s Teglgårdsparken 27

Søn 1. 12.40 Sindssyg God Søndag - Karen Fastrup - Hungerhjerte Gra  s Teglgårdsparken 8

Søn 1. 14.30 Sindssyg God Søndag - Einar Már Gudmundsson - Universets engle Gra  s Teglgårdsparken 8

Søn 1. 15.00 Li  erær debat ved Karen Fastrup og Einar Már Gudmundsson Gra  s Teglgårdsparken 9

Tir 3. 18.30 Åben strikkecafé - Here  er første  rsdag i hver måned Gra  s Ejby Bibliotek 43

Lør 7. 11.00 Oplæsning - De Store Forfa  ere Gra  s KulturØen, Middelfart

Ons 11. 10.00 Åben strikkecafé - Here  er anden onsdag i hver måned Gra  s KulturØen, Middelfart 43

Ons 11. 11.00 Læsecafé - Sofi e Jama - Et andet menneske, et andet liv Gra  s KulturØen, Middelfart 10

Ons 11. 19.00 Vild med ord - Thomas Wivel og Me  e Frobenius 80 kr. KulturØen, Middelfart 10

Tor 12. 19.30 Alene i vildmarken - Jon Lindberg Jensen 80 kr. KulturØen, Middelfart 23

Lør 14. 10.30 Mis med de blå øjne - Børneteater med Comdievognen 30 kr. KulturØen, Middelfart 48

Tir 17. 10.00 Oplæsning - H.C. Andersen Gra  s KulturØen, Middelfart 48

Tir 17. 19.30 Forfa  era  en - Sofi e Jama 100 kr. KulturØen, Middelfart 10

Ons 18. 17.30 Familielæsekreds - M.G. Leonard - Billedrengen 30 kr. KulturØen, Middelfart 48

Tor 19. 11.00 Fælleslæsning Gra  s KulturØen, Middelfart 7

Lør 21. 11.00 Oplæsning - De Store Forfa  ere Gra  s KulturØen, Middelfart

Man 23. 16.30 Fyra  enssang - Morten Winther Johannsen Gra  s KulturØen, Middelfart 17

Tir 24. 11.00 Læsecafé - H.C. Branner - Legetøj Gra  s Ejby Bibliotek 11

Tir 24. 16.00 Erik Skyum-Nielsen - Inger Christensen og Sommerfugledalen Gra  s KulturØen, Middelfart 11

Tor 26. 11.00 Læsecafé - Knud Romer - Den som blinker er bange for døden Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 11

Tor 26. 14.00 Åben strikkecafé - Here  er sidste torsdag i hver måned Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 43

Lør 28. 11.00 Oplæsning - Alfons Åberg - Byg din egen Alfons-helikopter Gra  s KulturØen, Middelfart 48

Man 30. 14.00 Mandagsklub - Here  er den sidste mandag i hver måned Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 34

Man 30. 16.30 Ly  eklub - Om Anna Netrebko Gra  s KulturØen, Middelfart 17

OKTOBER
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 1. 11.00 Læsecafé - Lo  e Kaa Andersen - Hambros Allé 7-9-13 Gra  s KulturØen, Middelfart 11

Tor 3. 19.00 Forfa  era  en - Lo  e Kaa Andersen 80 kr. KulturØen, Middelfart 11

Man 7. 10.00 Babyrytmik Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 49

Man 7. 19.30 Koncer  oredrag - Jazzens historie - Emil Sommer Quartet 80 kr. KulturØen, Middelfart 17

Tor 10. 16.00 Oasecafé - Optakt  l Brunsvigerens Dag - Erik Nielsen Gra  s KulturØen, Middelfart 36

Tor 10. 19.00 Hvidvask og den fi nansielle sektors troværdighed - Jan Kondrup 80 kr. KulturØen, Middelfart 39

Lør 12. 10.30 Emil og træmand nr. 100 - Børneteater med Aspendos 30 kr. KulturØen, Middelfart 49
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Man 14. 10.00 Krea  d - Lav dit eget personlige badge 30 kr. KulturØen, Middelfart 49

Man 14. 12.00 Krea  d - Lav dit eget personlige badge 30 kr. KulturØen, Middelfart 49

Tir 15. 12.00 Readathon 80 kr. KulturØen, Middelfart 50

Tir 15. 19.00 Forfa  era  en - Me  e Finderup 60 kr. KulturØen, Middelfart 50

Tir 22. 19.00 Hækleforedrag og workshop - Sidsel Sangild - Skønne sjaler 100 kr. KulturØen, Middelfart 44

Ons 23. 11.00 Fælleslæsning Gra  s KulturØen, Middelfart 7

Tor 24. 16.00 Oasecafé - Kaff ens historie - Anne  e Hoff Gra  s KulturØen, Middelfart 36

Man 28. 10.00 Babyrytmik Gra  s Ejby Bibliotek 49

Man 28. 16.30 Ly  eklub - Georges Bizet - Carmen Gra  s KulturØen, Middelfart 18

Tir 29. 11.00 Læsecafé - Vibeke Marx - Morgenåbner Gra  s Ejby Bibliotek 12

Tir 29. 17.30 Familielæsekreds - Me  e Finderup - Det døde hus på Egevej 30 kr. KulturØen, Middelfart 51

Ons 30. 11.00 Læsecafé - Svend Åge Madsen - Se dagens lys Gra  s KulturØen, Middelfart 12

Ons 30. 19.30 Robo  eknologi - Jacob Nielsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 28

Tor 31. 11.00 Læsecafé - Bri   Karin Larsen - Der vokser et træ i Mostamägg Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 12

Tor 31. 19.30 Spil Dansk - Louise og Charlo  e Støjberg Gra  s KulturØen, Middelfart 18

NOVEMBER
Dato      Tid  Arrangement                             Pris      Sted                                Side

Ons 6. 19.30 Sam-snak med fi re kunstnere Gra  s KulturØen, Middelfart 44

Tor 7. 19.30 Foredrag om fi lmmusik - Erik H.A. Jakobsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 19

Lør 9. 10.00 Babyrytmik Gra  s KulturØen, Middelfart 49

Søn 10. 15.00 Klassisk Søndag - Copenhagen Piano Quartet 100 kr. KulturØen, Middelfart 18

Tir 12. 19.00 Manu Sareen - Om integra  on 100 kr. KulturØen, Middelfart 41

Tor 14. 20.00 GUF koncert - Song for Iris 180 kr. KulturØen, Middelfart 19

Fre 15. 08.20 Tag med  l BogForum 395 kr. KulturØen, Middelfart 12

Lør 16. 08.20 Tag med  l BogForum 395 kr. KulturØen, Middelfart 12

Man 18. 19.00 E  k i  den 80 kr. Middelfart Gymnasium 41

Tir 19. 11.00 Læsecafé - Michel Houellebecq - Underkastelse Gra  s KulturØen, Middelfart 13

Tir 19. 19.30 Seenager - Du topper e  er de 60+ - John Hansen 80 kr. KulturØen, Middelfart 37

Tor 21. 16.00 Oasecafé - Den franske pessimisme - Jørn Boisen Gra  s KulturØen, Middelfart 41

Man 25. 16.30 Ly  eklub - Gustav Mahler - 4. symfoni Gra  s KulturØen, Middelfart 19

Tir 26. 11.00 Læsecafé - Chris  an Jungersen - Undtagelsen Gra  s Ejby Bibliotek 13

Ons 27. 11.00 Fælleslæsning Gra  s KulturØen, Middelfart 7

Tor 28. 11.00 Læsecafé - Albert Camus - Pesten Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 13

Tor 28. 17.00 Forlagsa  en - Gode bøger fra små forlag 60 kr. KulturØen, Middelfart 13

DECEMBER
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Man 2. 17.30 Familielæsekreds - Drengen der ville redde julemanden 30 kr. KulturØen, Middelfart 51

Ons 4. 11.00 Læsecafé - Tænkepause Kød Gra  s KulturØen, Middelfart 13

Tor 5. 16.00 Oasecafé - Jonatan Leer - Tænkepause Kød Gra  s KulturØen, Middelfart 30

Man 9. 16.30 Fyra  enssang - Hans-Henrik Skieller Gra  s KulturØen, Middelfart 19

Køb billetter på middelfartbibliotek.dk eller på bibliotekerne



BILLETTER
Bille  er  l bibliotekernes arrangementer sælges på bibliotekerne, på www.fredericiabib.dk og på 
www.middelfartbibliotek.dk. Vær opmærksom på at det også er nødvendigt at have billet  l nogle 
af vores gra  s-arrangementer. 

I henhold  l Lov om visse forbrugsa  aler er køb af bille  er ikke omfa  et af fortrydelsesre  en. Du 
kan derfor ikke umiddelbart få refunderet en billet, du har købt. Dog refunderer vi selvfølgelig i 
 lfælde af afl ysning.

Har du hentet billet  l et gra  s-arrangement, må du meget gerne give os besked, hvis du bliver 
forhindret i at komme, så andre kan få glæde af din billet.

Det er muligt at få en gra  s billet  l handicapledsager (med ledsagerkort), således at hjælpere 
omkostningsfrit kan ledsage handicappede  l bibliotekernes arrangementer. Kontakt os hvis du har 
brug for denne mulighed.

KONTAKT
Fredericia Bibliotek | biblioteket@fredericia.dk | 7210 6800
Middelfart Bibliotek | bibliotek@middelfart.dk | 8888 5210
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AOF Assens-Middelfart
AOF Center Sydjylland
Business Fredericia
Bülows Makerspace
CSV Fredericia/Kolding
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Middelfart
DOF Middelfart MusikA  enskole
FOF Odense-Fredericia-Middelfart
Folkemusikforeningen GUF
Foreningen Norden, Fredericia
Fredericia Deba  orum
Fredericia Gymnasium
Fredericia Museums Venner
Fredericia Spildevand
Garnbu  kken iSologRegn

Grænseforeningen, Fredericia-Middelfart
IBC Fredericia Middelfart
Lillebælt Folkeuniversitet
Middelfart Lokal TV
Middelfart Museum
Netværkslokomo  vet
Panorama Fredericia
Psykiatrien i Region Syddanmark
Røde Kors
Samklang, Fredericia
Seniorkurser for alle, Fredericia
Trekantområdets Festuge / Trekantli  eratur
Trinita  s Menighedsråd
Ungdomshuset Walker
Ves  yns Husfl id

SAMARBEJDSPARTNERE
På bibliotekerne ved Lillebælt har vi en lang række samarbejdspartnere, som vi sæ  er stor pris på. 
De  e e  erår laver vi arrangementer sammen med:
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