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DET VI ER FÆLLES OM
Vi har alle sammen hørt om FN’s 17 verdensmål, men i en travl 
hverdag kan det være svært for den enkelte at forholde sig til de 
meget store udfordringer, som verden står overfor.

På bibliotekerne vil vi gerne gøre vores del for at gøre ver-
densmålene mere håndgribelige, og en af de måder, vi kan bi-
drage på, er ved at tilbyde adgang til troværdig forskning og den 
nyeste viden igennem de foredrag, vi afholder.

Dette forår kan vi i fællesskab blive klogere på alt fra bæredyg-
tige renoveringer, økonomisk ligestilling, klimavenlige vaner og 
affaldssortering til, om det virkelig kan betale sig at hjælpe na-
turen, når man nu kun er en enkelt dråbe i havet.

Fredericia og Middelfart kommuner har desuden indgået et 
samarbejde med DeltagerDanmark og kommunernes miljøaf-
delinger om et ambitiøst flerårigt klimaprogram med fokus på 
alt det, vi kan gøre sammen. Gennem bl.a. husmøder og grønne 
nabofællesskaber er det målet at få flere til at melde sig ind i 
klimakampen.

Vi skal naturligvis også mødes om litteraturen. Her er det bl.a. 
romantik, klimalitteratur og den nye genre exofiktion, der er i 
fokus.

Til de mindste har vi både børnekoncert, børneteater, børneyo-
ga og familielæsekredse, og så er vinterferien fyldt med spæn-
dende workshops.

Vi glæder os til at se jer.

Jytte Bræmer, Fredericia Bibliotek og Velkomstcenter
Charlotte C. Pedersen, Middelfart Kultur & Bibliotek
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Stine Bolther og Line Holm
Foto: Politikens Forlag



LITTERATUR
Dette forår skal vi opleve litteratur på et utal af måder. Vi tilbyder stadig de klassiske 
læsetips, læsecaféer og fælleslæsninger, men der bliver også mulighed for at prøve 
en litterær vandring eller en picnic i poesiens tegn. Vi går også ombord i krimiskriv-
ningens kunst med Stine Bolther og Line Holm, får besøg af forfatter og dramatiker 
Astrid Saalbach, som vil deltage i en læsekreds om hendes egen aktuelle roman Der 
hvor du ikke vil hen, og så bliver vi klogere på en af tidens litterære tendenser, når vi 
kigger Jesper Wung-Sung over skulderen og dykker ned i genren exofiktion. 
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LÆSECAFÉ – DEN UDØDELIGE HISTORIE
Tænketanken, KulturØen
Tirsdag 11. januar kl. 11.00 | Gratis

Mr. Clays største lidenskab er penge. Da han 
bliver syg og får svært ved at sove om natten, 
får han en ung mand til at læse højt for sig af 
regnskaber. Men da regnskaberne slipper op, 
præsenteres Mr. Clay for noget helt andet: 
Fiktionen.
Vi varmer op til foredraget om Karen Blixen den 
3. februar med denne uforgængelige historie, 
som er hentet fra hendes Skæbne-anekdoter.
Hent bogen fra den 8. december 2021 på Biblio- 
teket på KulturØen. 
Det er nødvendigt at have billet.

FÆLLESLÆSNING
Biblioteket, KulturØen  
Tirsdag 18. januar kl. 11.00 | Gratis
Torsdag 10. februar kl. 11.00 | Gratis
Tirsdag 1. marts kl. 11.00 | Gratis
Mandag 4. april 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. 
Birgit læser teksten højt og holder undervejs 
pauser i oplæsningen, så vi efterfølgende kan 
tale om den umiddelbare oplevelse af teksten. 
Fælleslæsning varer en time, og alle er velkom-
ne til at deltage.
Det er nødvendigt at have billet.

ÅRETS BØGER 2021
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 20. januar kl. 19.00 | Gratis 

Fire belæste bibliotekarer ser tilbage på bogåret, 
der gik. Benjamin Fritz-Jensen, Kamilla Uttrup,  
Birgit Sloth og Maria Guldager, der alle er ansat 
på Middelfart Kultur & Bibliotek, har hver især ud-
valgt de bøger, som de personligt har været mest 
optagede af i 2021. 
Hvad har de grint af, og hvad har de grædt over? 
Bliv klogere på bogåret 2021 og få et væld af gode 
læsetips med hjem.
Det er nødvendigt at have billet.

LÆSECAFÉ – DØREN
Ejby Bibliotek
Tirsdag 25. januar kl. 11.00 | Gratis

I Læsecaféen på Ejby Bibliotek læser vi i denne 
sæson bøger, der på en eller anden måde handler 
om venskaber, og vi lægger ud med den ungarske 
roman Døren af Magda Szabó. Den handler om 
den hemmelighedsfulde og handlekraftige Eme-
rence og hendes forhold til bl.a. Magda, hos hvem 
hun er ansat som hushjælp.
Hent bogen fra den 27. december 2021 på Ejby 
Bibliotek. Det er nødvendigt at have billet.
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SPEEDLITT - DATE DIN NYE YNDLINGSBOG 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Onsdag 9. februar kl. 16.30 | Gratis 

Nu kan du endelig få inviteret din yndlingsbog 
ud. Du kan nemlig tage den med til speedlitt 
på biblioteket  - altså speeddating, bare for 
bøger. Til speedlitt har alle deltagere taget 
deres yndlingsbog med; man sættes sammen 
i par og har så nogle få minutter til at præsen-
tere bøgerne for hinanden. Efterfølgende skif-
ter man makker flere gange og møder på den 
måde mange forskellige yndlingsbøger. Måske 
endda én, der skal med hjem under dynen?
 
Vi gør det hyggeligt med kaffe, lidt sødt og et 
uforstyrret rum til de gode bogmøder.
Tilmelding nødvendig til 
cecilia.marini@fredericia.dk

LÆSECAFÉ – TÆNKEPAUSEN OPMÆRKSOMHED
Tænketanken, KulturØen
Onsdag 2. februar kl. 11.00 | Gratis

Vi har konstant brug for vores opmærksomhed, 
men den kan være svær at fange og fastholde. Vi 
varmer op til Oasecafé med Emma Louise Louth og 
taler om Tænkepausen Opmærksomhed, der netop 
handler om den sjove størrelse, vores opmærksom-
hed er.
Hent bogen fra den 11. januar på Biblioteket på Kul-
turØen. Det er nødvendigt at have billet.

KAREN BLIXENS LIV OG FORFATTERSKAB
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 3. februar kl. 19.00 | 60 kr.

Karen Blixen (1885-1962) er en af Danmarks største 
kulturpersonligheder, og hendes forfatterskab har 
internationalt format.  Men hvilke tråde løber der 
mellem barndommen på Rungstedlund og de livs-
kloge fortællinger, der gjorde hende berømt langt 
ud over Danmarks grænser? Hvordan gik det til, at 
hun kom til Afrika og i 17 år kæmpede for at op-
retholde sin eksistens dér? Hvad var hendes tilgang 
til de fremmede kulturer? Hvem var egentlig Denys 
Finch Hatton, hendes kærlighed i Kenya? Og hvor-
dan gik det hende efter hjemkomsten til Danmark? 

Bliv klogere på Karen Blixens liv, forfatterskab og 
skæbnesyn, når lektor Jørgen Stormgaard denne 
aften gæster KulturØen. 

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

LÆSETIPS & INSPIRATION - 
ROMANTIK PÅ GODT OG ONDT 
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Torsdag 10. februar kl. 16.30 | Gratis

På biblioteket fejrer vi kærlighedens veje og 
vildveje hele uge 6 i anledning af Valentins-
dag. Denne eftermiddag giver tre litteratur-
formidlere deres bedste bud på romantisk lit-
teratur  - og vi lover, at der er noget for enhver 
smag. Uanset om du er til lykkelige slutninger, 
knuste hjerter eller dramatiske forhold.
Kig forbi til lidt sødt til både ganen og hjernen.
Tilmelding ikke nødvendig.

Karen Blixen
Foto:Litteratursiden.dk
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LÆSECAFÉ – MUS OG MÆND
Ejby Bibliotek
Tirsdag 22. februar kl. 11.00 | Gratis

Denne amerikanske klassiker af John Steinbeck 
handler om venskabet mellem den stærke, 
men mentalt hæmmede, Lennie og den kloge 
George. Sammen vagabonderer de fra ranch til 
ranch i 1930’ernes Californien i håb om en dag 
at kunne få foden under eget bord.
Hent bogen fra den 25. januar på Ejby Bibliotek. 
Det er nødvendigt at have billet.

OASECAFÉ – KLIMALITTERATUR
Biblioteket, KulturØen
Torsdag 24. februar kl. 17.00 l Gratis

Klimaet er et dominerende tema i den nyeste 
danske litteratur. Der er som bekendt også 
mange andre, der taler om klimaet, men litte-
raturen undersøger emnet på sin egen måde. 
Det interessante er, hvad der kendetegner den-
ne klimalitteratur, og hvordan den bidrager til 
vores fælles samtale om de menneskeskabte 
klimaforandringer. 

Med smagsprøver fra tidens bedste digtsam-
linger og romaner ser lektor Thor Gustafsson 
nærmere på, hvordan den nysgerrige klimalit-
teratur søger efter det sproglige udtryk, der kan 
beskrive klimaforandringerne, og hvordan den 
nytænker vores idéer om, hvad mennesket, na-
turen og klimaet er.
Det er nødvendigt at have billet.

LOVLØS – BOLTHER & HOLM
Middelfartsalen, KulturØen 
Mandag 28. februar kl. 19.00 | 80 kr.

Det anmelderroste forfatterpar Line Holm og 
Stine Bolther debuterede i 2020 med krimien 
For barnets bedste, og i januar 2022 udgiver de 
anden del i serien om politihistorikeren Maria 
Just. Den hedder Lovløs og tager sin begyndel-
se i august 2021, hvor en topchef i Københavns 
Politi bliver offer for et attentat, og et mysteri-
um fra fortiden lander på Maria Justs bord.

Denne aften kan du høre makkerparret fortælle 
levende om deres arbejde med de to krimier, 
og om hvordan de bruger nogle af tidens mest 
aktuelle debatter i deres bøger. De fortæller 
også, hvordan de som forfattere både bliver 
inspireret af og samtidig frigør sig fra virkelige 
hændelser. Det bliver en aften fyldt med politi, 
krimigåder og makkerskab.

JESPER WUNG-SUNG - 
KVINDE SET FRA RYGGEN 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Tirsdag 22. februar kl. 19.00 | 80 kr.

Hvem er den gådefulde kvinde på Vilhelm Ham-
mershøis tyste malerier? Jesper Wung-Sung 
fortæller i Kvinde set fra ryggen historien om 
den berømte malers ukendte hustru, Ida, der 
kæmpede med rollen som hustru og med sit 
eget sind. 

Mød Jesper Wung-Sung der både fortæller om 
sin seneste roman og om sit imponerende for-
fatterskab, som tæller adskillige børnebøger, 
ungdomsbøger og voksenromaner. Hans litte-
rære debut kom i 1998 med novellen To ryk og 
en aflevering, som efterfølgende blev filmatise-
ret. 

Jesper Wung-Sung
Foto: Jacob Jensen
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ASTRID SAALBACH - LÆSEKREDSAFTEN
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 24. marts kl. 17.00 | 150 kr.

Læsekredse afholdes der mange af rundt 
om på landets biblioteker, men det er sjæl-
dent, forfatteren sidder med til bords. Nu 
får du chancen for at diskutere Astrid Saal-
bachs seneste roman Der hvor du ikke vil hen 
med Astrid selv. Romanen, der udspiller sig 
i både Fåborg, Grønland og København i lø-
bet af 1900-tallet, er en medrivende historisk 
slægtsroman om kvinden Anna, der noget 
atypisk for tiden bliver tandlæge, og hendes 
hengivne niece Sigrid. Det er en roman om fa-
miliebånd, stærke kvinder og livsskæbner.

Middelfart Kultur & Bibliotek har inviteret 
Astrid Saalbach til at deltage i en læsekreds, 
hvor vi skal tale om hendes roman. I billetpri-
sen får du bogen, sandwich, vand, kaffe/te og 
lidt sødt samt mulighed for at diskutere bo-
gen med forfatteren selv.
Der er et begrænset antal billetter til arran-
gementet.

OASECAFÉ – 
SCIENCE FICTION I LITTERATUREN
Biblioteket, KulturØen 
Torsdag 3. marts kl. 17.00 | Gratis

Klimakrisen har gjort fremtiden påtrængende. I 
skønlitteraturen ses det på science fiction-genrens 
fornyende indtog, hvor unge danske forfattere 
som Olga Ravn og Jonas Eika gør brug af dystopi-
ske fremtidsvisioner og samfundskritik. Den afdøde 
amerikanske forfatter Ursula K. Le Guin har med 
Bæreposeteorien om fiktion og sine fabulerende 
sci-fi-tekster opnået ikonisk status i klimalitteratu-
ren her til lands. Vi ser på, hvordan en overset gen-
re pludselig blev skønlitteraturens varmeste bud på 
en ny poetik i klimakrisens årti. Det er nødvendigt 
at have billet.

LÆSECAFÉ – FÆDRE
Tænketanken, KulturØen
Torsdag 10. marts kl. 11.00 | Gratis

Bogen Fædre, som er skrevet af journalist og so-
ciolog Aydin Soei, handler bl.a. om, hvordan man 
opdrager sit barn, når man ikke har noget godt for-
billede at kigge på fra sin egen barndom. Det er en 
universel fortælling om fædre og sønner, og med 
denne bog varmer vi op til, at Aydin Soei kommer 
og holder foredrag om emnet og fortæller om sit 
arbejde med bogen.
Hent bogen fra den 2. februar på Biblioteket på Kul-
turØen. Det er nødvendigt at have billet.

Astrid Saalbach
Foto: Robin Skjoldborg
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OASECAFÉ – 
FIGURER I ET VESTJYSK LANDSOGN 1943
Biblioteket, KulturØen 
Torsdag 7. april kl. 17.00 | Gratis

Den jyske vestkyst 1943. Danmark er besat af 
tyskerne. En 8-årig pige ser og oplever de for-
andringer, spændinger og udfordringer, besæt-
telsen bevirker, og mange år senere skriver hun 
en bog baseret på sine erindringer. 
Pigen er den nu 86-årige Astrid Schmidt, som i 
2020 udgav bogen Figurer i et vestjysk landsogn 
1943. 

Astrid Schmidt, der er keramiker, tidligere høj-
skolelærer og friskoleleder og bosat i Asperup, 
vil i samtale med litteraturformidler Maria Guld- 
ager Rasmussen fortælle om bogen, om barn-
dommens land på den jyske vestkyst og om sit 
voksne liv. Det er nødvendigt at have billet.

LÆSETIPS & INSPIRATION - KRIMI 
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Torsdag 31. marts kl. 16.30 | Gratis

De fleste kan lide en god krimi, og det kan vi 
også! Tre krimislugende biblioteksformidlere 
gør dig klogere på, hvad du skal læse - om du 
er til mysterier ved forblæste engelske kyster, 
menneske- og hjertetomme outbacks i Australi-
en eller koldblodige nordiske drab.
Nyd en kop kaffe og en god times tid fyldt med 
læsetips.
Tilmelding ikke nødvendig.

PICNIC OG POESI 
Fredericia Vold - Det Hvide Vandtårn
Lørdag 23. april kl. 11.00 | 80 kr.
 
Vi mødes på volden ved Det Hvide Vandtårn, 
hvor biblioteket byder på en let anretning, og 
du selv medbringer kaffen. 
Mens vi nyder vores picnic i de smukke omgi-
velser, vil skuespiller Mathias Hartmann Nicla-
sen læse højt fra tekster, der beskriver Frederi-
cias natur og drabelige historie. 
Vi håber, at I vil tilbringe en hyggelig formiddag 
med at fejre litteraturen i historiske omgivelser. 
Arrangementet udskydes i tilfælde af dårligt vejr. 

En del af Fredericia Læser Dagene.

LÆSECAFÉ – ASTRID & VERONIKA
Ejby Bibliotek
Tirsdag 29. marts kl. 11.00 | Gratis

Efter en stor sorg vender Veronika tilbage til 
Sverige, hvor hun bliver nabo til Astrid. På trods 
af at de to kvinder er meget forskellige, udvikler 
de et varmt og fortroligt venskab. Romanen er 
skrevet af den svenske forfatter Linda Olsson.
Hent bogen fra den 22. februar på Ejby Biblio-
tek. Det er nødvendigt at have billet.
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OASECAFÉ – LITTERÆRE VANDRINGER
Biblioteket, KulturØen 
Torsdag 19. maj kl. 17.00 | Gratis

At gå er populært som aldrig før - ikke mindst 
i skønlitteraturen. Men hvordan vandrer man 
poetisk? Kom til Oasecafé og bliv inspireret, 
når vi ser de litterære rejsende over skulde-
ren. Vores fokus er på det praktiske aspekt: 
Hvilke landskaber er gode at bevæge sig igen-
nem? Hvordan får jeg vejen til at åbne sig? 
Er det nødvendigt med et bjerg at bestige? 
Og hvad betyder barndommens stier for den 
litterære vandrers indre kompas? Vi rådfører 
os med så forskellige folk som Virginia Woolf, 
Marcel Proust og Madame Nielsen.  
Det er nødvendigt at have billet.

En del af udviklingsprojektet ’Sammen om 
verdensmål’.

FRedericia læser dagene
21.-22.-23. april

LÆSETIPS & INSPIRATION - 
SLÆGT OG FAMILIE 
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Torsdag 5. maj kl. 16.30 | Gratis

Slægts- og familiehistorier er både dragen-
de og dramatiske og yderst populære blandt 
bibliotekets lånere. Men hvordan finder du 
den næste gode slægtsroman eller det næste 
spændende familiedrama?
Kig forbi til en kop kaffe og en masse tips til 
din næste yndlingsgenre.
Tilmelding ikke nødvendig.

BYRUMSVANDRING I KANALBYEN 
Kanalbyen, Vendersgade 74 
Torsdag 28. april kl. 16.30 | 80 kr.

Når nye bydele bygges, opstår der også nye byrum. 
Dem skal vi høre om på denne vandring, hvor Mi-
chael Nielsen, der er byplanlægger ved Fredericia 
Kommune, vil fortælle om Kanalbyens byrum og 
tankerne bag dem både nu, og når hele området 
står færdigt. 

På ruten vil vi møde de tre forfattere Rasmus Lund, 
Søren Fauth og Tina Frank, der hver især vil præ-
sentere os for tekster, som de har skrevet om kon-
krete byrum i Kanalbyen. Når nye byrum opstår, er 
der nemlig også brug for ny litteratur til at beskrive 
og indtage de fælles uderum.

I samarbejde med Kanalbyen.

Hold øje med 
fredericiabib.dk og

Facebook for mere info.
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Kender du exofiktion?
Der var engang, hvor den litterære genre 
’autofiktion’ var på alle litteratur-interesse-
redes læber. Hvor både litterater og læsere 
gjorde sig tanker og meninger om, hvorfor 
og hvordan en forfatter greb sin egen historie 
an og med fiktionens greb og virkemidler be-
skrev sit eget liv eller dele heraf.
Autofiktion er bl.a. karakteriseret ved, at gen-
ren blander fiktion og fakta, og et godt dansk 
eksempel herpå er Knud Romers roman Den 
som blinker er bange for døden, som udkom i 
2006, og som blev en kæmpe succes. En stor 
del af opmærksomheden kom til at dreje sig 
om, hvorvidt Romer kunne være bekendt fx 
at bruge tidligere skolekammeraters rigtige 
navne, når han skrev om, hvordan han blev 
ilde behandlet af dem. Hvilket de i øvrigt på-
stod ikke var rigtigt.
I de senere år har bl.a. Leonora Christina Skov, 
Karen Fastrup og Katrine Marie Guldager gjort 
sig bemærkede som forfattere af autofiktive 
romaner. Romaner, som er blevet taget rigtig 
godt imod af såvel læsere som anmeldere, og 
som er blevet læst af mange. 

Fra auto til exo
En ny tendens har nu vist sig indenfor dansk 
litteratur - nemlig genren exofiktion. I mod-
sætning til autofiktionen, hvor en forfatter 
skriver om eller ’på’ sit eget liv, er exofiktio-
nen karakteriseret ved, at forfatteren skriver 
om en anden, men stadig virkelig, person. 
Man kan sige, at hvor forfatteren i autofiktio-
nen kigger indad, ser han/hun udad gennem 
exofiktionen. ’Exo’ stammer fra græsk og be-
tyder ‘ude’, ‘væk fra’ eller ‘ydre’.

Exofiktionen er dog hverken nogen ny eller 
nogen dansk opfindelse. Første gang beteg-
nelsen blev brugt var i 2013 af den franske 
forfatter og filosof Philippe Vasset, og siden 
har genren været udbredt i Frankrig. 
Biografiske romaner kender man dog fra langt 
tilbage, men noget af det nye er, ifølge jour-
nalist og kritiker Matthias Dressler-Bredsdorff, 
at exofiktionen i højere grad beskæftiger sig

med historiens mere oversete eller glemte skik-
kelser. Personer, som måske har stået i skyggen 
af større og mere kendte figurer, men som sta-
dig bærer på en interessant historie.

Danske exofiktioner
Hvis vi hæfter os ved, at exofiktionen trækker 
nogle af de oversete skikkelser frem i lyset, fin-
des der i nyere dansk litteratur flere fremragen-
de eksempler herpå. Fx udgav Eva Tind sidste 
år romanen Kvinden der samlede verden, som 
handler om den danske zoolog Marie Hammer 
(1907-2002), der var en af det 20. århundredes 
mest betydningsfulde videnskabskvinder, men 
som relativt få alligevel kender til. 
Lotte Kaa Andersen har i Den inderste kerne, 
som også udkom sidste år, skrevet om seis-
mologen Inge Lehmann (1888-1993), der som 
kvinde kæmpede for at blive anerkendt som 
forsker. Og i 2016 skrev Christina Hesselholdt 
romanen Vivian om den amerikanske gadefo-
tograf Vivian Maier (1926-2009) - en bog, som 
Hesselholdt modtog DR Romanprisen for.



Kvinde set fra ryggen
Et aktuelt eksempel på en vellykket og rost exo-
fiktiv roman er Jesper Wung-Sungs Kvinde set 
fra ryggen. Den handler om Ida Hammershøi, 
hustru til maleren Vilhelm Hammershøi. OPLEV 
har talt med Jesper om romanen, om kvinden i 
den og om genren.

Hvad fik dig til at skrive om netop Ida Ham-
mershøi? Eller spurgt på en anden måde: 
Hvordan kom du på sporet af hende? Og hvad 
er det, der gør hende interessant?

Det begyndte med glæden ved og fascination 
af Vilhelm Hammershøis værker, men det var 
først, da jeg købte adskillige bøger om Ham-
mershøis kunst, at det gik op for mig, at det er 
Ida, der er modellen på næsten alle de ikoniske 
malerier. 
Konkret var det værket ’Portræt af kunstnerens 
hustru Ida Hammershøi f. Ilsted’, der satte mig 
i gang med at skrive romanen. Fordi det er så 
stærkt. Og netop ikke afbilleder en anonymi-
seret kvinde, men Ida  - skildret både nådesløst 
og kærlighedsfuldt. Hvad foregår der dog inde 
bag den lysende pande? Så at være gengivet på 
nogle af verdens bedste og dyreste malerier og 
samtidig være et ubeskrevet blad - det har for 
mig skreget på en historie i 20 år.
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Har du tidligere skrevet i exofiktion-genren? 
Jeg har skrevet adskillige noveller, der må karak-
teriseres som exofiktion  - den tidligste tilbage i 
år 2000.
Af romaner har jeg skrevet Den sidste henrettelse 
i 2010 om Niels Nielsen, det sidste menneske der 
blev henrettet i Svendborg, og En anden gren, 
der handler om mine oldeforældre San og Inge-
borg Wung-Sung.

Hvad er den største forskel på at skrive om sin 
egen familie og en fremmed, som i dette tilfæl-
de Hammershøis?
Med En anden gren stod jeg kun til regnskab over 
for familien Wung-Sung, mens jeg med Kvinde 
set fra ryggen står til regnskab over for alle kunst-
historikere og  - kendere.

Hvad ”kan” exofiktionen som genre?
Den kan tage et konkret, virkeligt menneske i en 
given historisk tid og sige noget om dette og den-
ne - og samtidig få udtrykt noget almenmenne-
skeligt, der også spejler vores nutid. 

Har du et bud på, hvorfor den genre er så popu-
lær for tiden?
Blandingen af det historiske, det virkelig skete, og 
det fiktivt fortællende er både dragende og dy-
namisk  - for skrivende såvel som læsende.

Har du planer om at skrive flere romaner inden-
for exofiktion-genren?
Ja, det er min plan; men der vil bestemt også 
komme flere fiktive fortællinger.

Har du selv læst en bog indenfor genren, som 
du kan anbefale som læsetip her til slut?
Dorrit Willumsens roman Bang - om forfatteren 
Herman Bang. 

Jesper Wung-Sung
Foto: Jacob Jensen



MUSIK 
Kom og lyt med, når bibliotekerne ved Lillebælt endnu en gang tænder for 
musikken. Vi skal selvfølgelig selv synge med, men vi tuner også ind på frem-
ragende klassisk musik med bl.a. den internationale top-cellist Carl-Oscar 
Østerlind. Vi fejrer også Sebastians 50 års jubilæum, og så har vi skruet op 
for nostalgien i musikalske foredrag om ABBA og Paul McCartney.  

Carl-Oscar Østerlind
Foto: Nikolaj Lund
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FYRAFTENSSANG
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 25. januar kl. 16.30 | Gratis 

Kom og syng med, når Melanie Skriver spiller 
op til fællessang i Højskolesangbogens ånd. 
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikAften-
skole.

KLASSISK SØNDAG I BLÅ TONER
Middelfartsalen, KulturØen 
Søndag 6. februar kl. 15.00 | 100 kr. 

Denne udgave af Klassisk Søndag er klædt i blåt. 
Blå toner, som naturligvis skal leveres af Blue 
Chamber Quartet. Kvartetten består af pianisten 
Julia Bartha, harpenisten Angelika Siman, kontra-
bassisten Holger Michalski og vibrafonisten Tho-
mas Schindl, der normalt har hjemme i Tyskland 
og Østrig.

Det lå lige til højrebenet, da kvartetten for nogle 
år siden lavede deres eget arrangement af George 
Gershwins legendariske komposition Rhapsody in 
Blue. Nummeret, der snart har 100 år på bagen, 
og kvartetten har nemlig dét til fælles, at de får 
klassisk musik - i bogstavelig forstand  - til at spille 
sammen med elementer taget fra jazzen.

MORGENSANG
Fredericia Bibliotek, Foyeren
Torsdag 27. januar kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 24. februar kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 31. marts kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 28. april kl. 10.30 | Gratis

Få en god start på dagen, når der er fælles mor-
gensang i bibliotekets foyer. Den lokale pianist 
Astrid Eskesen spiller for til nogle af de mange, 
gode sange fra Højskolesangbogen. 
Morgensang varer cirka 45 min. hver gang.
Tilmelding ikke nødvendig.

KLASSISK LYTTEKLUB
Middelfartsalen, KulturØen
Mandag 31. januar kl. 16.30 | Gratis

I sæsonens første Klassiske Lytteklub skal vi lytte 
til og tale om Mozarts udødelige opera Don Juan. 
Operaen er baseret på legenden om kvindebe-
dåreren Don Juan og forener det tragiske og det 
komiske.  
Det er nødvendigt at have billet.

Blue Chamber Quartet
Foto: Lukas Beck



KLASSISK LYTTEKLUB
Middelfartsalen, KulturØen
Mandag 28. februar kl. 16.30 | Gratis

Denne gang skal vi lytte til og tale om Georg 
Friedrich Händels værk Water Music, som, da 
det blev opført første gang i 1717, netop havde 
præmiere på vandet. Her sad 50 musikere på en 
stor pram, der sejlede ned ad Themsen, mens 
kongen fra sin båd kunne nyde den medbragte 
baggrundsmusik.
Det er nødvendigt at have billet.

MCGOLDRICK, MCCUSKER, DOYLE
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 10. marts kl. 20.00 | 150 kr.

Koncert med Michael McGoldrick, John McCu-
sker og John Doyle. De tre erfarne musikere har 
turneret som trio i 10 år med keltisk folkemusik, 
og de hæver hver især niveauet i alle de konstel-
lationer, de medvirker i. Ofte går de på scenen 
uden en egentlig sætliste, bare for at holde ener-
gien og friskheden i deres optræden.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.
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Sebastian
Foto: Arte Booking 

SEBASTIAN -  KONCERTFOREDRAG MED 
THOMAS ULRIK LARSEN
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Tirsdag 8. februar kl. 19.00 | 50 kr.

Som optakt til Sebastians 50 års jubilæums-
koncert på Fredericia Musicalteater senere på 
måneden, er der mulighed for at høre Thomas 
Ulrik Larsen fortælle om en af Danmarks største 
sangskrivere og et imponerende bagkatalog. 

Med sit koncertforedrag guider Thomas Ulrik 
Larsen os gennem dansk musikhistories svar på 
eventyret om den grimme ælling. Knud Grabow 
Christensen, alias Sebastian, var en utilpasset, 
mut dreng fra en splittet familie, der fandt ly i 
musikken i 1960’erne. Og han var som Sebasti-
an med til at vende musikalsk op og ned på den 
hjemlige andegård.

Med en karriere, der strækker sig over 50 år, er 
Sebastian ’still going strong’ med nye pladeud-
givelser og en turné, der bringer ham forbi Fre-
dericia 24. februar.

KONCERTFOREDRAG – OM PAUL MCCARTNEY
Middelfartsalen, KulturØen 
Onsdag 9. februar kl. 19.00 | 80 kr.

I år fylder Paul McCartney 80 år. Manden, der i sin 
tid var en fjerdedel af det 20. århundredes mest 
betydningsfuld band, The Beatles. Og selvom det 
var John Lennon, der først ville ud af bandet, så 
endte det med at blive Paul McCartney, der offi-
cielt trak stikket og dermed opløste The Beatles.
McCartneys efterfølgende solokarriere er en af 
de mest bemærkelsesværdige i historien, og Tho-
mas Ulrik Larsens koncertforedrag om den fanta-
stiske melodimager gør holdt ved nogle uventede 
stationer i livet hos den måske ikke altid så pæne 
beatle.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikAften-
skole.



KLASSISK LYTTEKLUB
Middelfartsalen, KulturØen
Mandag 28. marts kl. 16.30 | Gratis

Gustav Mahlers Opstandelsessymfonien er et af 
de mest overvældende værker, man kan opleve 
i en koncertsal. Mahlers vision om menneskets 
evige liv fik ham til at komponere et storværk 
fuld af drama, håb og skønhed.
Det er nødvendigt at have billet.
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KONCERTFOREDRAG – TOBIAS TRIER
Middelfartsalen, KulturØen 
Tirsdag 5. april kl. 19.30 | 80 kr.

Tobias Trier har for længst slået sit navn fast som 
troubadour og entertainer på den danske mu-
sikscene. Denne aften bliver en kombination af 
solokoncert samt foredrag om dét, Tobias kalder 
’sangskriverens hemmelighed’, hvor der diskes op 
med fif til, hvordan du selv skriver et nummer el-
ler måske får taget hul på drømmen om at udgive 
et helt album.
Tobias’ egne sange handler om den moderne 
mands lyster, længsler og kvaler og bliver serveret 
med iørefaldende melodier. En aften med Tobias 
Trier får både latteren til at rulle og fødderne til 
at trippe. 

I samarbejde med DOF Middelfart MusikAften-
skole.

KLASSISK SØNDAG – CARL-OSCAR ØSTERLIND
Middelfartsalen, KulturØen 
Søndag 20. marts kl. 15.00 | 100 kr. 

Cellist Carl-Oscar Østerlind beskrives som en af 
Danmarks mest alsidige musikere. Han har vun-
det en række af solistkonkurrencer og der ud-
over været ansat i flere prominente ensembler. 
Som kammermusiker har han vundet flere nati-
onale og internationale konkurrencer, så det er 
en erfaren og anerkendt musiker, der sammen 
med pianist Kristoffer Hyldig giver kammerkon-
cert til denne Klassiske Søndag.

OTHER ROADS
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 31. marts kl. 20.00 | 150 kr.

Koncert med engelske Other Roads som skaber 
en helt fantastisk spændende og unik sound ved 
at kombinere musikken med deres utroligt flot-
te og vellydende vokalharmonier. Repertoiret er 
en blanding af egne kompositioner og velvalg-
te covers, lige fra smukke, følsomme ballader til 
foot-stomping celtic fiddle tunes. Other Roads 
blev dannet 2009 og hører i dag til blandt de bed-
ste moderne engelske folkbands.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

FYRAFTENSSANG
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 22. marts kl. 16.30 | Gratis 

Kom og syng med, når Frede Thorsen spiller op 
til fællessang i Højskolesangbogens ånd.
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikAften-
skole.

Carl-Oscar Østerlind
Foto: Nikolaj Lund

Tobias Trier
Foto: TobiasTrier.dk
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ABBA - THANK YOU FOR THE MUSIC 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Onsdag 6. april kl. 19.00 | 50 kr.

I 2021 gjorde ABBA, efter 40 års tavshed, come-
back med deres nye plade Voyage, men har 
deres musik nogensinde været væk? Et samlet 
pladesalg på ca. 380 mio. taler sit eget sprog.
Denne aften fortæller journalist og forfatter Jan 
Eriksen historien om den musikalske baggrund 
og tilfældighederne, der i slutningen af 60’erne 
førte de fire succesfulde svenskere sammen 
med producer Stig ’Stikkan’ Andersson.

Jan Eriksen fortæller om kvartettens triumftog 
efter sejren i Melodi Grand Prix 1974 og spil-
ler selvfølgelig en masse ABBA-klassikere.  Det 
er også fortællingen om det sammenhold, der 
skabte eventyret, men som allerede begyndte 
at knirke, da succesen var på sit allerhøjeste. 

SØREN KROGH BAND
Middelfartsalen, KulturØen
Onsdag 27. april kl. 20.00 | 150 kr.

Koncert med den nordjyske troubadour Søren 
Krogh, som nu varsler sit 10. album efter tre års 
pladepause. Som koncertnavn er Krogh altid en 
stor musikalsk oplevelse, og selv om arven som 
historiefortæller på den danske musikscene kan 
være tung at løfte, så formår han bare at kom-
me hele vejen rundt: Det er først og fremmest 
sjovt, det er nærværende, og det er historier, 
som publikum straks kan genkende sig selv i.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

LUNAU & SUND Med PALLE HJORTH
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 24. maj kl. 20.00 | Gratis

Koncert med danske Lunau & Sund og Palle 
Hjorth. Lunau & Sund har efter 20 år som band 
opnået et musikalsk sammenspil i særklasse. Tri-
ne Lunau synger og spiller harmonika. Peter Sund 
spiller guitar og synger. Ved udvalgte koncerter i 
2022 har de keyboard-troldmanden Palle Hjorth 
med. Palle Hjorth er en af de mest markante mu-
sikere på den danske scene igennem de sidste 
mange år. Han spiller fast med Peter Sommer og 
Poul Krebs og har tidligere været medlem af bl.a. 
Savage Rose. 

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

FÆLLESSANGSGÅTUR – WALK AND SING
KulturØ-pladsen 
Tirsdag 3. maj kl. 16.30 | Gratis

Tag med på en forfriskende gåtur i Middelfart i 
selskab med sanglærer og korleder Tina Rassing. 
Vi varmer op med den første fællessang på plad-
sen foran KulturØen.
Der vil være flere stop undervejs på turen, hvor 
Tina deler ud af sin erfaring kombineret med hen-
des kærlighed til naturen og vandring. Her kan du 
lære om stemmen, kroppen og åndedrættet, og 
vi vil også snakke lidt om de sange, vi skal synge.
Alle kan deltage, men man skal kunne gå 5 kilo-
meter i et raskt tempo og selvfølgelig have lyst til 
at synge for fuld hals i det fri.
I tilfælde af meget dårligt vejr bliver arrangemen-
tet aflyst. Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikAften-
skole.

ABBA
Foto: Pixabay.com

Lunau & Sund
Foto: Ard Jongsma





TENDENSER 
& DEBAT
At være ung i dag kan være overvældende. Der er nærmest ingen grænser for, 
hvad man må, og heller ingen grænser for alt det, man synes, man skal. Christian 
Hjortkjær fortæller, hvad det er, der gør det så svært at være ung i dag. Der er fx 
meget, der kalder på de unges opmærksomhed – og på alle andres. Opmærksom-
heden kan være svær at fange og fastholde, men Emma Louise Louth, som har 
skrevet Tænkepausen Opmærksomhed, vil gøre sit bedste for at fange vores, når 
hun kommer og holder foredrag om emnet.  Og så sætter vi en ny tone i debatten, 
når vi inviterer til vores første Frirumsdebat.
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OASECAFÉ – TÆNKEPAUSEN OPMÆRKSOMHED
Biblioteket, KulturØen 
Tirsdag 8. februar kl. 17.00 | Gratis

Vores opmærksomhed har vi brug for konstant. 
Vi bruger den til at opbygge viden, til at planlæg-
ge og til at interagere med verden, og afhængigt 
af situationen kan vi enten tiltrække, aflede eller 
vække vores egen eller andres opmærksomhed. 
Bliv klogere på opmærksomhed, når biomedici-
ner ved Aarhus Universitet Emma Louise Louth 
gæster Oasen, beder om vores opmærksomhed 
og åbner vores øjne for, hvorfor den er så svær 
at fange.
Det er nødvendigt at have billet.

FRIRUMSDEBAT – FOR ELLER IMOD ET 
FÆStNINGSCENTER I FREDERICIA
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Onsdag 2. marts kl. 19.00 | 80 kr.

I denne frirumsdebat vil de to byrådspolitikere 
Susanne Eilersen (DF) og Connie Jørgensen (SF) 
debattere, hvorvidt det er en god idé med et 
fæstningscenter i Fredericia. Frirumsdebatten er 
en dialogbaseret debatform udviklet af Frirum-
met. Der er både plads til at lufte sin tvivl og til, 
at tilhørerne kan komme med nye argumenter 
og forslag  - det gør debatten mere nuanceret i 
forhold til traditionelle debatter. Kom med til en 
spændende debat om Fredericias fremtid, histo-
rieformidling og om hvordan forvaltningen af by-
ens historiske arv skal vægtes.

I samarbejde med Demokraticontaineren.

DEBAT FOR UNGE - SOCIALE MEDIER
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Tirsdag 25. januar kl. 19.00 | Gratis

Kom og vær med i Fredericias hyggeligste de-
batfællesskab for unge! Vi mødes en gang om 
måneden og debatterer forskellige emner, der 
optager os. Denne gang debatterer vi sociale 
medier. 

Så hvis du har holdninger til sociale mediers ind-
flydelse på vores liv eller gerne vil blive klogere 
på, hvad andre unge mener, så kom og vær med 
til en sjov aften med kaffe på kanden og masser 
af meninger. Aldersgruppen er 14-25 år. 
Tilmelding ikke nødvendig.

KOM I GANG MED MIT-ID
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 27. januar kl. 16.30 | Gratis

Bliv klogere på MitID, afløseren for NemID, når 
Anja fra biblioteket fortæller, hvordan du opret-
ter et MitID, og hvad forandringen kommer til at 
betyde for dig.
Tilmelding ikke nødvendig.
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CHRISTIAN HJORTKJÆR - 
FRA FORBUDSKULTUR TIL PÅBUDSKULTUR
Trinitatis Sognegård
Torsdag 19. maj kl. 19.30 | 75 kr. 

I dag er der få ting, de unge ikke må  - men der 
er mange ting, de skal. De skal få sig en uddan-
nelse, leve sundt, leve længe, leve lykkeligt, og 
så skal de være begejstrede og huske at nyde 
det.

Det betyder, at hvad der var 68’ernes frisættel-
sesprojekt, er blevet den nye generations ud-
mattende krav. Men betyder det, at vi har tabt 
en hel generation til psykiske sygdomme? Eller 
er der håb at hente i den mest pligtopfyldende 
ungdom i lang tid?

Alt dette fortæller ph.d. og højskolelærer Chris- 
tian Hjortkjær om med udgangspunkt i sin bog 
Utilstrækkelig - Hvorfor den nye moral gør de 
unge psykisk syge. 

I samarbejde med Trinitatis Menighedsråd.

Christian Hjortkjær
Foto: Silkeborg Højskole

ØKONOMISTA - 
135 år til finansiel ligestilling?
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Onsdag 20. april kl. 19.00 | 50 kr.

En ny undersøgelse viser, at der kommer til at gå 
135 år mere, før den finansielle ulighed mellem 
mænd og kvinder er udlignet. Især løn, barsel, 
pension og investering spiller ind og gør, at man-
ge kvinder har færre penge end mænd har.

Mille Skjold Madsen er  finansjournalist og 
grundlægger af magasinet Økonomista. Hun gør 
os klogere på, hvorfor vi endnu ikke har finansiel 
ligestilling - og hvordan du kan opnå økonomisk 
ligestilling gennem bl.a. investeringer.

Mille Skjold Madsen
Foto: oekonomista.dk

FORSTÅ SØVNEN
Fredericia Bibliotek, 3. sal 
Onsdag 23. marts kl. 19.00 | 60 kr.

Ali Amidi, adjunkt i psykologi ved Aarhus Uni-
versitet, giver os en dybere forståelse af søvn, 
døgnrytmer og de neurobiologiske mekanismer, 
der ligger til grund herfor. 
Derudover skal vi se nærmere på søvnens be-
tydning for sundhed og sygdom samt på viden 
om søvnforstyrrelser og deres behandlinger. Ny-
ere undersøgelser viser nemlig, at hele 46% af 
danskerne er lidt eller meget generede af søvn-
problemer i hverdagen; en tendens, der ser ud 
til at være stigende.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.



VIDENSKAB
På bibliotekerne ved Lillebælt lytter vi gerne til videnskaben, og derfor er vi 
glade for endnu en gang at kunne præsentere livestreaminger med nogle af 
landets førende forskere direkte fra Søauditorierne på Aarhus Universitet. 
De populære foredrag sætter dette forår fokus på så forskellige ting som 
klimaforandringerne og fremtidens natur, ekstrem fordøjelse, den sovende 
hjerne og flagermus.





FREMTIDENS NATUR
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 8. februar kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Jorden er en levende 
planet fyldt med mange forskellige livsfor-
mer. Men den voksende befolkning presser 
nu naturen. Professor i økologi Jens Christian 
Svenning fortæller om, hvordan mennesket 
påvirker Jordens biodiversitet og om konse-
kvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke 
løsninger skal vi satse på?
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium og
Middelfart Gymnasium.

DEN SOVENDE HJERNE
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 22. februar kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Lektor i neurofysiolog Bir-
gitte Rahbek Kornum fortæller om, hvad der 
sker i hjernen, når vi sover, og hvorfor søvn 
er nødvendig for helbredet. Med afsæt i den 
nyeste forskning dykker hun ned i søvnens my-
sterium, herunder de gavnlige effekter af de 
fire søvnfaser, og hvilke søvnråd der er værd 
at lytte til.
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.

TIRSDAGE I 
NATURVIDENSKABENS 
VERDEN 
Med foredragsserien Offentlige foredrag i Na-
turvidenskab kan alle komme tættere på de 
nyeste opdagelser og erkendelser inden for 
naturvidenskab. Foredragene livestreames fra 
Søauditorierne i Universitetsparken på Aarhus 
Universitet til mere end 100 byer i Danmark og 
udlandet, heriblandt Fredericia og Middelfart. 
På disse sider præsenterer vi efterårets seks 
foredrag. 

Det er forskere, primært fra Aarhus Universitet, 
som forelæser. Ofte er det en spændende ny 
opdagelse, der er kernen bag idéen til foredra-
get. Det kan være en lille brik til et større pus-
lespil, der viser en helhed i forskningsfeltet. Og 
ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i 
den store sammenhæng og viser, at netop den-
ne opdagelse giver en ny indsigt i et spændende 
og betydningsfuldt område. Niveauet er højt, 
men man kan få udbytte af alle foredrag uanset 
faglige forudsætninger. 

Du kan kun opleve foredragene, mens de afhol-
des og kun de steder, som er vært for foredrage-
ne. Foredragene bliver altså ikke tilgængelige på 
nettet efterfølgende. 

Hvert foredrag varer to timer med en pause 
midtvejs på 20 minutter samt en session til sidst, 
hvor forelæseren svarer på udvalgte spørgsmål 
indsendt af publikum under foredraget via SMS 
og Twitter.
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KLIMAFORANDRINGERNE
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 1. marts kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Jens Hesselbjerg Christen-
sen er professor i klimafysik og én af forfatterne 
bag FN’s klimarapporter. Denne aften giver han 
nogle svar på konsekvenserne af den globale 
opvarmning. Han forklarer også vigtige atmos- 
færeprocesser og dele af den videnskab, der lig-
ger bag rapporternes resultater.
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium og
Middelfart Gymnasium.

EKSTREM FORDØJELSE
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 15. marts kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på Aar-
hus Universitet. Slanger trives, modsat os men-
nesker, med at æde enorme måltider efter lang 
tids faste. Professor i zoofysiologi Tobias Wang 
fortæller om, hvordan forskere, med udgangs-
punkt i slangers ekstreme fordøjelsessystem, 
prøver at blive klogere på, hvordan dyr og men-
nesker overlever langvarig faste.
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium og
Middelfart Gymnasium.

IG NOBEL PRIZE - FIRST LAUGH, THEN THINK
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 26. april kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Den alternative Nobelpris, 
Ig Nobel Prize, uddeles hvert år i oktober ved en 
ceremoni på Harvard Universitet. Prisen hæd-
rer bedrifter, der ’først får folk til at le, derefter 
til at tænke’. Målet er at fejre det usædvanlige, 
hædre det fantasifulde og anspore til interesse 
for videnskab, medicin og teknologi.

Kom med til et humoristisk kig ind i en prisvin-
dende forskning, der både er kreativ, utrolig og 
bizar - men stadig seriøs. Mød grundlæggeren 
af Ig Nobelprisen, Marc Abrahams, og nogle af 
de aktuelle prisvindere, der alle giver os et ind-
blik i netop deres mærkværdige forskningsfelt.
Foredraget afholdes på engelsk. Tilmelding er 
ikke nødvendig.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium og
Middelfart Gymnasium.

FLAGERMUS
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 29. marts kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. De mere end 1.400 arter af 
flagermus udgør en femtedel af alle kendte pat-
tedyrsarter på Jorden. På trods af dette ved vi 
meget lidt om, hvad disse små, flyvende jægere 
foretager sig i nattemørket. Men nu har forske-
re sat små computere på flagermus og fået ny 
viden. I dette foredrag vil professor i sansefysi-
ologi Peter Teglberg Madsen tage os med ind i 
en mørk og ukendt verden. Der bliver bl.a. ka-
stet lys, og ikke mindst lyd, over hvordan, ekko-
lokaliserende flagermus fanger deres byttedyr, 
og hvordan de, med mad i munden, kan flyve, 
trække vejret og skrige højlydt samtidig.
Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium og
Middelfart Gymnasium.
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GODT & BLANDET
Vi gør os klar til at køre ud i foråret og har pakket campingvognen med 
de helt store spørgsmål: 
Hvordan bliver man en god far, når man ikke har nogen at se op til?
Hvordan får man en værdig afslutning på et liv med demens?
Og hvad kan man selv gøre for at få et bedre immunforsvar?
Vi har dog også pakket lidt hyggelæsning i form af en nyfortolkning af 
Niels Holgersens rejse og en turguide til Flensborg. 



FORELSKET I FLENSBORG
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 7. februar kl. 19.00 | 80 kr.

Mange danskere kender Flensborg som en char-
merende handelsby, men den nordtyske græn-
seby er meget mere end det. Den fortæller også 
en spændende og dramatisk historie om mødet 
mellem dansk og tysk kultur. 
Hans Christian Davidsen, kulturredaktør på 
Flensborg Avis, vil på baggrund af sin seneste 
bog, Forelsket i Flensborg - Insidertips fra græn-
sebyen, indvie os i kendte, og især ukendte, si-
der af Flensborgs omtumlede liv og historie. Han 
giver også tips til en udflugt eller en miniferie i 
byen.

I samarbejde med Grænseforeningen.

FORENINGSLØRDAG - MØD RUBICON 
Fredericia Bibliotek, Foyeren 
Lørdag 15. januar kl. 11.00 | Gratis

På Fredericia Bibliotek er der god mulighed for 
at møde byens mange tilbud og blomstrende 
foreningsliv.
Denne gang kan du møde Rubicon - Foreningen 
for International politik og Militære konflikter, 
der har til formål at bidrage til en bedre forstå-
else af, og viden om, storpolitik, kriser og kon-
flikter gennem bl.a. foredrag og ekskursioner. 
Tilmelding ikke nødvendig.
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STYRK DIT IMMUNFORSVAR
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 31. januar kl. 19.00 | 80 kr.

Kom styrket ind i det nye år og bliv klogere på dit 
immunforsvar, når Marie Raes, foredragsholder 
og kostvejleder fra Maries Madmission, kommer 
med opdateret viden og ny indsigt i, hvad du selv 
kan gøre for at forbedre dit immunforsvar. Marie 
har masser af jordnære forklaringer og tips, så 
det bliver nemmere at tage nogle bedre valg i 
din hverdag.

Maries mission er at hjælpe danskerne til at bli-
ve sundere og lettere samt bidrage til debatten 
om vores sundhed i Danmark. 

GØR CAMPINGVOGNEN KLAR TIL SÆSONEN
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Torsdag 3. marts kl. 16.30 | 50 kr.

Når foråret er over os, er det tid til at ruske liv i 
det overvintrede sommerhus. Hvis din camping-
vogn har stået ude, kan den trænge til både et 
kritisk øje og en kærlig hånd. Til gengæld kan 
den relativt hurtigt fremstå både fin og klar, især 
hvis forberedelserne til vinteropholdet blev gjort 
omhyggeligt.

Stefan Rosendal, leder af teknisk afdeling i Dansk 
Camping Union, giver dig fif og gode råd til alt 
det, du skal nå, inden campingvognen skal på 
græs. Indsatsen belønnes rigeligt, når du slip-
per for gaslækager og defekte bremser midt på 
Autobahn og i stedet kan koncentrere dig om at 
holde ferie og slappe af.

Marie Raes
Foto: mariesmadmission.dk



 REJSECAFÉ - TOGREJSER I EUROPA 
Fredericia Bibliotek, 1. sal 
Tirsdag 8. marts kl. 16.30 | Gratis

Flere og flere bliver bevidste om deres private kli-
maaftryk, og derfor er rejser med tog blevet rigtig 
populære. Men hvad er det, togrejsen kan i for-
hold til rejser med bil eller fly, og hvordan funge-
rer en rejse til udlandet med tog? Alt det vil Jakob 
Skov Johansen fra GrønRejs fortælle om i denne 
Rejsecafé, hvor det skal handle om togrejsen som 
en sjov og spændende måde at opleve verden på. 
Glæd dig til en Rejsecafé på skinner.

Tilmelding ikke nødvendig.
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FORENINGSLØRDAG - 
MØD LILLEBÆLT FOLKEDANSERE 
Fredericia Bibliotek, Foyeren 
Lørdag 5. marts kl. 11.00 | Gratis

På Fredericia Bibliotek er der god mulighed for at 
møde byens mange tilbud og blomstrende for-
eningsliv. 

Denne Foreningslørdag kan du møde Folkedan-
serforeningen Lillebælt Folkedansere, der har 
til formål at danse traditionel folkedans, og som 
lejlighedsvis deltager i folkedanserarrangementer 
både lokalt og på landsplan.

BABYCAFÉER 
Sammen med Mødrehjælpen Fredericia invi-
terer Fredericia Bibliotek til Babycaféer, hvor 
du, sammen med din baby, kan få inspiration 
til det gode barselsliv og møde andre foræl-
dre på barsel. 
Hver Babycafé starter med lidt hygge og 
snak, hvorefter der er et oplæg eller en ak-
tivitet ca. 10.30. Derefter er det tid til snak, 
hygge og lidt at spise. I kan komme og være 
med til Babycaféen i det omfang, der passer 
ind i jeres planer. Vi runder af kl. 13.00. 

Tirsdag 8. februar kl. 10.00 
AMNING 
Med ammevejleder Mette Feldthaus

Tirsdag 8. marts kl. 10.00
BØRNS SPROG OG BØGER
Med børnebibliotekar Dorthe Grønbæk 

Tirsdag 5. april kl. 10.00
BABYS FØRSTE TÆNDER 
Med Børnetandplejen Fredericia

Tirsdag 3. maj kl. 10.00 
NATURTRÆNING MED BARNEVOGN

Alle er velkomne! Læs mere om programmet 
for Babycaféerne på Fredericia Biblioteks 
hjemmeside. 

Det er gratis at deltage, men vi ser gerne, at 
I tilmelder jer på Mødrehjælpens hjemmesi-
de eller på tlf. 2536 9325.  

I samarbejde med Mødrehjælpen Fredericia. 
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Bogsalg på biblioteket
Fredericia Bibliotek, Foyeren
Fredag 18. marts - tirsdag 22. marts
I bibliotekets åbningstid

Der er masser af reol-guf for bogelskere, når 
biblioteket holder bogsalg med kasserede mate-
rialer. Vi fylder bordene med bøger for enhver 
smag. Vælg mellem et stort udvalg af både bør-
ne- og voksenbøger, tidsskrifter og musik.

FORENINGSLØRDAG -  MØD FREDERICIA OG 
OMEGNS BIAVLERFORENING 
Fredericia Bibliotek, Foyeren 
Lørdag 12. marts kl. 11.00 | Gratis

På Fredericia Bibliotek er der god mulighed for 
at møde byens mange tilbud og blomstrende 
foreningsliv. 

Denne Foreningslørdag kan du møde Fredericia 
og Omegns Biavlerforening, der er en lokal afde-
ling af Dansk Biavlerforening, hvis formål bl.a. er 
at fremme biavl i Danmark. Kom og bliv klogere 
på om biavl kunne være noget for dig.

 AYDIN SOEI - FÆDRE
Middelfartsalen, KulturØen
Onsdag 16. marts kl. 19.00 I 100 kr.

Sociolog og forfatter Aydin Soei udkom sidste år 
med bogen Fædre, hvori han gennem fem fæd-
res personlige beretninger tegner et portræt af 
den første generation med etnisk minoritets-
baggrund, som for alvor er rundet af Danmark. 
Bliv klogere på fædre og på minoritetsgrupper 
og få indblik i en universel historie om arv, miljø, 
drømme og forældreskabets betydning, når det 
handler om børns chancer i livet.

I samarbejde med AOF Center Odense og Dansk 
Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart.

BRÆTSPILSAFTEN
Biblioteket, KulturØen
Mandag 21. marts kl. 17.00 | Gratis
Mandag 4. april kl. 17.00 | Gratis 

Er du vild med brætspil? Altså sådan et godt, 
gammeldags bræt-, terning- eller kortspil? Så 
har du nu chancen for at være med i et hygge-
ligt fællesskab med andre spilleglade sjæle, når 
KulturØen inviterer til en hyggelig aften i bræt-
spillets tegn.
Der vil være mulighed for at vælge mellem et 
bredt udvalg af spil, men du er også meget vel-
kommen til at medbringe et brætspil, som du 
synes er fedt, og som du vil udfordre andre i. Og 
mon ikke vi nyder lidt popcorn, en sodavand og 
en cookie eller to, imens vi spiller?
Tilmelding ikke nødvendig.
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KASPER FRICHE - ER DU DER, FAR?
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 4. april kl. 19.00 | 80 kr.

Demens er en sygdom, der kun går én vej, og kun 
ender på én måde: Man dør af den. 
Jan Friche, tidligere direktør for Fredericia Messe-
center, blev diagnosticeret med demens som 68 
årig, og i løbet af de næste 4 år blev hans tilstand 
gradvist værre, indtil det uundgåelige punktum 
blev sat i december 2020.  

Hans søn Kasper Friche, som er uddannet jour-
nalist, påtog sig ikke kun den givne rolle som på-
rørende, men også rollen som dokumentarist af 
hele sin fars sygdomsforløb. Det er der kommet 
tre stærke dokumentarudsendelser ud af: Er du 
der, far? og  Hva’ nu, mor? samt Farvel far. Alle 
skildrer de Jan Friches og hans families kamp for 
en værdig afslutning på livet. Denne aften vil Kas-
per fortælle historien om familiens tur gennem 
demenssygdommens vridemaskine.

I samarbejde med Selvhjælp Fredericia-Middel-
fart.

Jan og Kasper Friche
Foto: kasperfriche.dk

I NIELS HOLGERSeNS FODSPOR
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Onsdag 30. marts kl. 16.30 | 50 kr.

Den svenske forfatter og nobelprismodtager 
Selma Lagerlöf fik i 1902 til opgave at skrive en 
ny skolebog. I løbet af halvandet år rejste hun 
derfor det meste af Sverige rundt for at indsam-
le både naturhistorisk og lokalhistorisk materi-
ale. Resultatet blev den legendariske bog om 
Niels Holgersens forunderlige rejse.
John Andersen, mangeårigt medlem af Eventy-
rernes Klub, har kørt på motorcykel ca. 12.000 
kilometer rundt til de omkring 200 forskelli-
ge destinationer, som Selma Lagerlöf omtaler. 
Johns oplevelser giver en aktuel beskrivelse af 
Sveriges storslåede natur, kultur og arkitektur 
samt et indblik i livet hos de mennesker, som 
i dag bor spredt rundt i vores store naboland.

I samarbejde med Foreningen Norden.

Illustrator: Lars Klinting



33    OPLEV Forår 2022

VIKINGERNES TOGTER – NYE PERSPEKTIVER
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 26. april kl 19.00 | 60 kr.

Det berømte angreb på Lindisfarne Kloster i Eng-
land år 793 er i eftertiden  blevet opfattet som 
starten på vikingernes epoke: Vikingetiden. I de 
næste 200 år angreb, plyndrede og erobrede flå-
der fra Norden de kristnes byer, klostre og sågar 
hele lande rundt omkring i Europa - og endnu 
fjernere egne. 

Historiker Kasper H. Andersen fra Moesgaard 
Museum fortæller om vikingernes togter i et nyt 
lys. Vikingerne var nemlig ikke bare uciviliserede 
hedninge, men helt centrale aktører på Europas 
storpolitiske scene i tiden ca. 800-1050.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

REJSECAFÉ - FRANSK POLYNESIEN 
Fredericia Bibliotek, 1. sal 
Onsdag 27. april kl. 16.30 | Gratis

Sidse Birk Johannsen er en rigtig eventyrer, der 
både har backpacket alene i Sydamerika, boet 
på Grønland, gået Caminoen - og i det hele taget 
rejst verden tynd. Til denne Rejsecafé vil Sidse 
fortælle om at rejse i Fransk Polynesien, hvor 
hun selv tilbragte et år med at rejse rundt fra 
2020 til 2021, bl.a. som gast på et skib. Vi skal 
både høre om området, kulturen, hvad man kan 
opleve, og hvordan man bedst kommer rundt 
mellem de mange tropiske palmeøer. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Litteratur 
der lindrer
Bøger som en måde at 
forstå det uforståelige

Vi, som arbejder med dem til hverdag, er ikke i 
tvivl om bøgernes mange gode egenskaber. 
Bøger kan bl.a. give et kærkomment afbræk fra 
en travl hverdag, forbedre evnen til fordybelse 
og styrke vores empati. 

Inden for de seneste år har man også fået øj-
nene op for, at bøgerne, og særligt skønlitte-
raturen, kan bruges indenfor sundhedsviden-
skaben. Man kalder det ’narrativ medicin’, og 
man har oprettet faget ’Patientfortællinger’ på 
medicinuddannelsen ved Syddansk Universitet, 
hvor man med hjælp fra skønlitteraturen klæ-
der kommende læger på til at forstå, hvad der 
er på spil i en behandlingssituation, hvis man 
var i patientens eller den pårørendes sko. For-
løbet skal modvirke en dokumenteret tendens 
til, at medicinstuderende bliver mindre empa-
tiske under deres uddannelse og i værste fald 
ender med at betragte patienten som en sam-
ling symptomer og diagnoser snarere end et 
menneske med en ofte kompliceret livshistorie.



Hjælp til de pårørende
I fiktionen kan man få oplevelsen af, at man ikke 
er alene om at have stået i en fuldstændig over-
vældende situation, og erfare, hvordan andre har 
tacklet lignende situationer. Derfor kan det være 
et rigtig godt sted at søge hen, hvis man lige plud-
selig bliver pårørende.

Her i foråret får vi besøg af Kasper Friche, som har 
lavet tre dokumentarprogrammer om sin fars de-
menssygdom, og om hvordan familien tacklede 
turen gennem demensens vridemaskine.

Hvis du kunne tænke dig at dykke ned i, hvordan 
det er at leve med demens eller som pårørende 
til en dement, så anbefaler vi følgende titler:

Da farfar forsvandt af Line Lybecker
Skyggelys af Marianne Hesselholt
Urværk af Ane Riel
Og hver morgen bliver vejen hjem længere 
og længere  af Fredrik Backman

Og det er her, skønlitteraturen kommer ind i 
billedet, for den tilbyder en værdifuld indsigt i,
hvordan andre tænker og kan dermed give en 
øget empati overfor mennesker i en helt anden 
livssituation end ens egen. Anne-Marie Mai, 
som er professor i dansk litteratur ved Syddansk 
Universitet, snakker ligefrem om, at litteraturen 
kan give os muligheden for at træde ind og ud 
af mange slags liv, som måske er os aldeles 
fremmede og ukendte, og opleve noget uden 
at betale en personlig pris for den indsigt, som 
historien bringer.



Kunne du tænke dig at blive en del af et aktivt fællesskab sammen med 
andre seniorer, og er du frisk på at prøve noget nyt? 

Så er Hold Hjernen Frisk måske noget for dig. 

Fredericia Bibliotek har sammen med en smarttræner og -instruktør tilrettelagt endnu et 
forløb på 10 gange, hvor man mødes og i løbet af 1½ time bliver inspireret med ny viden om 
at holde hjernen frisk hele livet. 
Forløbet       er tilrettelagt, så både krop og sind trænes i samvær med andre mennesker.
 
HENT DET FULDE PROGRAM PÅ BIBLIOTEKET
Hold Hjernen Frisk foregår 10 torsdage kl. 10.30-12.00 med start torsdag den 24. februar. 
Deltagelse er gratis.

TILMELDING SENEST 10. FEBRUAR
Kontakt Jeanette Kjær Christiansen, jeanette.christiansen@fredericia.dk | 7210 6822.

Hold Hjernen Frisk er udviklet i et samarbejde mellem DGI, 
Slots- og Kulturstyrelsen, Dansekapellet og Sangens Hus.

Hold Hold 
hjernen hjernen 
friskfrisk
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NATUR & 
BÆREDYGTIGHED
I 2015 vedtog FN de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De handler om alt 
det, vi gerne skal ændre på, og hvordan vi hver især kan hjælpe til med det.
Bibliotekerne ved Lillebælt vil gerne bidrage på den måde, som vi bedst kan, ved 
at tilbyde viden gennem foredrag med nogle af tidens klogeste hoveder. Du kan 
bl.a. blive klogere på affaldssortering, bæredygtig renovering, vild natur i en tra-
ditionel parcelhushave samt høre om, hvordan du skruer ned for dit forbrug og 
bliver rigere på tid. Velkommen i det grønne. 



37    OPLEV Forår 2022

PÅ EVENTyR I HAVKAJAK
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 21. februar kl. 19.00 | 80 kr.
Biblioteket, KulturØen
Torsdag 21. april kl. 19.00 | 80 kr.

Kajak-Lasse har sejlet kajak flere tusinde kilome-
ter langs de danske kyster og er den yngste no-
gensinde til at ro Danmark rundt. Lasse fortæller 
om at dyrke friluftsliv på alle årstider og om sin 
nye bog På eventyr i havkajak. 

Foredraget byder på billeder og fortællinger 
fra de mange dage langs de danske kyster, men 
også udvalgte fakta om, hvad Kajak-Lasse be-
nytter af grej og kundskaber for at rejse natio- 
nalt i havkajak.

I Middelfart er arrangementet lavet i samarbejde 
med FOF Odense-Fredericia-Middelfart.

GRØN BOLIG OG BÆREDYGTIGE RENOVERINGER
Middelfartsalen, KulturØen
Onsdag 26. januar kl. 19.00 l 80 kr.

Vi har en stor blandet bygningsmasse i Dan-
mark, der har masser af potentiale for at danne 
rammen om det gode liv i mange år fremadret-
tet. 

Kristine Virén, som er kendt fra programmer 
som Hammerslag og formidlingschef ved Vi-
dencenteret Bolius, gæster denne aften Mid-
delfart Bibliotek. Kristine gennemgår til foredra-
get en række smukke eksempler på vellykkede 
bæredygtige renoveringer og giver konkrete ek-
sempler, på hvordan vi kan modernisere vores 
hjem bæredygtigt. Dette også til gavn for vores 
konto, fordi renoveringerne er med til at sikre 
hjem, der går længere på literen. 

I samarbejde med Bolius og Klimafolkemødet i 
Middelfart.

Kristine Virén
Foto: bolius.dk

Lasse Andreas Bøgh
Foto: kajak-lasse.dk
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LOTTE BJARKE - SLIP HAVEGLÆDEN LØS
Fredericia Bibliotek 
Onsdag 16. marts kl. 19.00 | 80 kr.

Haveglæde handler om at være kreativ - din 
have er dit hjem og viser, hvem du er. I sit fore-
drag gør hortonom og haveblogger Lotte Bjarke 
op med normer og løftede pegefingre. Med ud-
gangspunkt i sine havebøger, fortæller hun om, 
hvordan haveglæden skal dyrkes med fingrene 
i jorden, dufte i næsen og fuglefløjt i ørerne. 
Hvem har egentlig bestemt, at der ikke må være 
tusindfryd i plænen, at der skal være bar jord 
mellem buskene, og at grøntsager skal dyrkes på 
række og geled? Faktisk er lidt vild natur i haven 
langt mere klimavenligt. 

MICKEY GJERRIS - EN DRÅBE I HAVET
Middelfartsalen, KulturØen
Onsdag 23. februar kl. 19.00 l 80 kr.

Hvordan finder vi vilje til at handle i en tid, hvor 
natur- og biodiversitetskriserne hærger, og hvor 
den enkeltes bidrag samtidig er så uendeligt lil-
le? I en tid, hvor firmaer greenwasher forbrugs-
samfundet, og politikere hævder, at der er styr på 
det, så vi fortsat kan leve i illusionen om, at alt 
kan blive ved det gamle.  

Det forsøger bioetiker og teolog Mickey Gjerris at 
finde svar på, mens han samtidig forklarer, hvor-
for det ikke alene giver etisk, men også åndelig 
mening at handle, når naturen er i fare, selvom 
man kun er en dråbe i havet. 

Mickey Gjerris har i mere end 20 år forsket i eti-
ske spørgsmål vedrørende natur, etik, teknologi 
og mennesker og har udgivet en lang række bø-
ger om emnet. 

I samarbejde med Naturens Dag og Klimafol-
kemødet i Middelfart.

AFFALDSSORTERING - HVORFOR OG HVORDAN? 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 10. marts kl. 16.30 | 50 kr.

Affald er noget, som vi alle sammen er nødt til at 
tage stilling til - og det er netop dét, der gør det 
så interessant. I dette oplæg skal det ikke handle 
om din konkrete skraldespand, men om menin-
gen med affaldssortering og om affaldets rejse 
fra det ’fødes’ som råmateriale fra naturen, til 
produkter (og deres design), og til vi gerne vil 
skille os af med det igen. Hvordan gør vi det, og 
hvad sker der med ressourcerne efterfølgende? 
Det vil Kim Ankjær Nielsen, der er leder af Affald 
og Genbrug i Fredericia Kommune, gøre os me-
get klogere på.

Mickey Gjerris
Foto: Leif Tuxen
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FRA GRÆSPLÆNE TIL GRØNTSAGSMARK
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 26. april kl. 19.00 l 80 kr.

Forstadsfarmer og forfatter Lene Skrumsager 
Møller fortæller denne aften, hvordan hun sam-
men med sin familie realiserede drømmen om at 
få naturen ind i hverdagen. Familien har forvand-
let den traditionelle parcelhushave til et selvfor-
synende fristed, hvor jorden dyrkes klima- og mil-
jøvenligt med plads til høj biodiversitet. Havens 
forandring bærer et glædesbudskab om at søge 
lyset; gøre jorden frugtbar, forædle alt som er i 
vores hænder og genskabe en kærlig jordforbin-
delse  - alt sammen med mulighed for et givende 
og nyt fællesskab for familien, med marken eller 
haven som omdrejningspunkt.

I samarbejde med Klimafolkemødet i Middelfart.

FRØBYTTEDAG 
Fredericia Bibliotek, Foyeren
Lørdag 9. april kl. 11.00 | Gratis

Kom forbi biblioteket, hvor du kan møde andre 
med interesse for vilde haver. Man kan bytte sig 
til nye spændende frø til en vild blomstereng  - 
til gavn for bier, sommerfugle og andre vilde ar-
ter. Har du ingen frø, så har vi samlet lokale frø, 
som du kan få med hjem. 
Mød DKVild netværket i Fredericia, Arternes 
Fredericia og Danmarks Naturfredningsfor-
enings lokale sommerfugleambassadør og få 
gode råd til såning og etablering af en blomste-
reng. 

I samarbejde med Det Grønne Fredericia og  
#DKVILD Fredericia.

RIG PÅ TID – 
KORT ARBEJDSUGE OG KLIMAVENLIGE VANER
Middelfartsalen, KulturØen
Onsdag 30. marts kl. 19.00 l 80 kr.

Drømmer du om at få mere tid til det, der er 
vigtigt? Nanna Hyldgaard Hansen, forfatter, 
foredragsholder og journalist,  har skiftet over-
arbejdet ud med en kort arbejdsuge og lever nu 
et liv, der er mere bæredygtigt - for klimaet og 
hende selv. I bogen Rig på tid (2021) fortæller 
Nanna Hyldgaard Hansen om, hvordan hun og 
hendes familie har skruet ned for forbrug, af-
fald og klimabelastning og i stedet har fået ro 
og overskud. Hun taler også med flowforskeren, 
klimarådgiveren og stresseksperten, som alle 
ved, hvad der skal til for at opnå et liv i balance. 

I samarbejde med Klimafolkemødet i Middel-
fart.

OASECAFÉ – HAVESYGE 
Biblioteket, KulturØen 
Torsdag 5. maj kl. 17.00 | Gratis

Fra at være en almindelig interesse for urter, 
planter og haveindretning er Mogens Nielsens  
havesyge med tiden blevet en ren passion, hvor 
han i højere og højere grad også går op i havens 
indretning, så det bliver en oplevelse at bevæge 
sig rundt og se den fra forskellige vinkler, både 
sommer og vinter. 
De sidste 25 år har Mogens eksperimenteret i 
sin egen have, der også er kendt under navnet 
’Spansklærerens have’, i Asperup, og nu kan du 
høre ham fortælle om sit arbejde med og sin pas-
sion for haven.
Det er nødvendigt at have billet.
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Danmark – også på bibliotekerne ved Lillebælt. 
Ud fra forskellige vinkler, via foredrag, arrange-
menter, tips til litteratur og meget mere sætter vi 
fokus på FN’s Verdensmål.

Der er brug for at flere tager aktivt del i den om-
fattende bæredygtige omstilling, det danske sam-
fund står overfor, og her har folkebibliotekerne et 
særligt potentiale.
Folkebibliotekerne er nemlig den kulturinstituti-
on i Danmark, der når bredest ud med sine 38 
millioner årligt besøgende. Samtidig er bibliote-
ket et sted, hvor folk  mødes på tværs af alder, ud-
dannelse og social baggrund. Selve bibliotekstan-
ken, hvor bøger cirkulerer fra låner til låner, er 
desuden et af de ældste eksempler på cirkulær 
økonomi og bæredygtighed.

Fra verdensmål til hverdagsmål
På bibliotekerne vil vi gerne være med til at gøre 
verdensmål til hverdagsmål. Vi vil inspirere, sik-
re viden, være mødested og samlingspunkt - og 
sammen med borgere bidrage til, at verdensmå-
lene bliver et fælles sprog, der åbner nye døre.

I 2015 vedtog alle verdens stats- og regerings-
ledere 17 konkrete mål, som danner rammen 
for den globale udviklingsindsats frem til 2030. 
Målene forpligter FN’s medlemslande til en bæ-
redygtig udvikling - økonomisk, socialt og miljø-
mæssigt. 
Grundtanken med verdensmålene er, at vi skal 
kunne leve et godt liv i dag samtidig med, at vi 
giver kloden videre i en ordentlig stand, så vo-
res børn og børnebørn kan leve et lige så godt 
liv i fremtiden.
Siden verdensmålene blev vedtaget, har flere 
og flere virksomheder, organisationer, uddan-
nelsesinstitutioner og kommuner taget målene 
til sig og er begyndt at omsætte dem til konkre-
te løsninger. Realiseringen af FN’s Verdensmål 
kræver handling nu, og det kræver, at vi løser de 
globale udfordringer i fællesskab.

Hvordan gør vi?
Men verdensmålene kan for mange også være 
en ubegribelig størrelse. Hvordan passer vi bed-
re på klimaet? Hvordan bekæmper vi fattigdom 
i verden, hvordan mindsker vi ensomhed, og 
hvordan sikrer vi uddannelse til alle? 
Disse spørgsmål, og mange flere, er sat på dags-
ordenen på mange biblioteker rundt om i hele

verdensmål PÅ DAGSORDENEN



KUNST & KREA
Dette forår får vi det endelige bevis for, at kreativitet er sundhedsfremmende, 
når Anne Kirketerp gør os klogere på alle de gavnlige fysiske og psykologiske 
effekter ved håndarbejde. Vi skal også Jorden rundt med strikkepindene i bag-
lommen, lade os betage af Teater Malstrøms kostumer, folde traner og finde 
fantastiske måder at formidle vores yndlingsforsider.  
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Malstrøms mageløse kostumer
Fredericia Bibliotek, 3. sal 
Tirsdag 4. januar - fredag 28. januar
I bibliotekets åbningstid | Gratis

Kom med bag kulisserne i Fredericias unikke lo-
kalteater, når Teater Malstrøms kostume- og re-
kvisitafdelinger viser smagsprøver på alle de ting 
og kostumer, som skal laves, før publikum kan 
sætte sig til rette og nyde skuespillerne i teatrets 
forestillinger.
Udstillingen har særligt fokus på den seneste 
forestilling Halfdans Wunderkammer, men der vil 
være effekter fra hele teatrets brede repertoire. 

Udstillingen åbnes med en lille fernisering 
tirsdag  4. januar kl. 15.30.

STRIKKECAFÉ 
Ejby Bibliotek 
Tirsdag 4. januar kl. 18.30 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom til strik-
kecafé på Ejby Bibliotek den første tirsdag i hver 
måned fra januar til juni. Caféerne er åbne for 
strikkere i alle aldre og på alle niveauer, og der 
kræves ingen særlige forudsætninger for at del-
tage - udover lysten til at strikke. Og så er der 
selvfølgelig kaffe på kanden. 
Det er nødvendigt at have billet.

STRIKKECAFÉ
Biblioteket, KulturØen 
Onsdag 12. januar kl. 10.00 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom til strik-
kecafé på KulturØen den anden onsdag i hver 
måned fra januar til juni. Caféerne er åbne for 
strikkere i alle aldre og på alle niveauer, og der 
kræves ingen særlige forudsætninger for at del-
tage - udover lysten til at strikke. Og så er der 
selvfølgelig kaffe på kanden. 
Det er nødvendigt at have billet.

STRIKKECAFÉ
Nørre Aaby Bibliotek
Torsdag 27. januar kl. 14.00 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom til strik-
kecafé på Nørre Aaby Bibliotek den sidste tors-
dag i måneden fra januar til april. Caféerne er 
åbne for strikkere i alle aldre og på alle niveauer, 
og der kræves ingen særlige forudsætninger for 
at deltage – udover lysten til at strikke. Og så er 
der selvfølgelig kaffe på kanden. 
Det er nødvendigt at have billet.
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STRIKKEAFTEN - JORDEN RUNDT MED MINE 
STRIKKEPINDE 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Tirsdag 22. marts kl. 19.00 | 80 kr. 

Hold på garn og strikkepinde! Denne aften for-
tæller Trine Eger Nielsen om sin strikkerejse til 
New Zealand suppleret med masser af strik og 
fotos fra turen. 

Det bliver en sjov og inspirerende strikkeaften 
med en masse gode strikkehistorier om at følge 
sine drømme og - selvfølgelig - om garn og uld.

FANTASTISKE FORSIDER - FERNISERING 
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Fredag 1. april kl. 16.00 | Gratis 

Biblioteket inviterer til fernisering på udstillin-
gen Fantastiske forsider, hvor man kan opleve de 
forhåbentlig mange fantasifulde bidrag, der er 
blevet afleveret til udstillingen af kreative sjæle 
i alle aldre. 

Under overskriften Fantastiske forsider har del-
tagerne fortolket forsiden på deres yndlingsbog 
på en kreativ måde. Vi håber at kunne vise både 
håndarbejde, malerkunst og meget mere.

LAV ET VALENTINSKORT TIL EN DU HOLDER AF 
Fredericia Bibliotek, Foyeren
Mandag 7. februar kl. 15.00 | Gratis

At sende et valentinskort til Valentinsdag den 
14. februar kan både være med venskabelige, 
familiære eller romantiske bagtanker. Faktisk 
handler det bare om, at sende kærlighed til dem 
man holder af.

Vi skyder vores kærlighedsuge i gang med en 
workshop, hvor du kan lave dit eget valentins-
kort. Kom forbi vores kreaworkshop, hvor du 
kan klippe-klistre dig til flotte kort, konvolutter 
og breve, skrive søde hilsner og få sendt dem 
afsted.

ORIGAMI - WORKSHOP
Biblioteket, KulturØen 
Lørdag 26. marts kl. 13.00 | Gratis 

Lær kunsten at folde origami-traner og sætte 
dem i snor som uroer eller guirlander, kendt som 
Senbazuru. Origami er en nem og flot teknik, 
hvor man folder ét stykke papir til små figurer. 
Den mest genkendelige er tranen. 
Tag dine venner og familien med og kom hjem 
med et smukt stykke håndværk.
Biblioteket stiller materialer til rådighed.
Tilmelding ikke nødvendig.

Trine Eger Nielsen
Foto: trineegernielsen.com



CRAFT-PSYKOLOGI – ANNE KIRKETERP
Middelfartsalen, KulturØen 
Mandag 4. april kl. 19.00 | 80 kr.

Kom og hør om, hvorfor det er nødvendigt at 
have mindst 10 forskellige projekter i gang samti-
dig! Hvorfor din hjerterytme og nervesystem fal-
der til ro, når du strikker, hækler eller laver andet 
håndarbejde, og hvorfor du bedre kan koncen-
trere dig og være i sociale sammenhænge, når 
du laver noget enkelt craft.

Craft-psykologi er håndarbejdets og håndværkets 
psykologi. Foredraget beskriver, hvorfor craft ikke 
blot er meningsfuldt og rart at udføre, men også 
har en lang række gavnlige fysiske og psykologi-
ske effekter. Anne Kirketerp er håndarbejdslærer, 
psykolog og ph.d. samt forfatter til den forsk-
ningsbaserede bog Craft psykologi. Sundheds-
fremmende effekter ved håndarbejde og hånd-
værk  (2020).

I samarbejde med Vestfyns Husflid og 
Knit Sisters’ Studio.

BUSTUR TIL ARKEN KUNSTMUSEUM OG SORØ 
AKADEMI
Fredericia Banegård
Lørdag 21. maj kl. 7.30 | 350 kr.

Middelfart Station
Lørdag 21. maj kl. 7.50 | 350 kr.

Tag med Lillebælt Folkeuniversitet på bustur 
over Storebælt. Dagen starter kl. 10.30 på AR-
KEN Museum for Moderne Kunst med omvis-
ning i den første retrospektive udstilling med 
Else Alfelt de sidste 20 år. Else Alfelts kunst er 
kendetegnet ved symboler som bjerge, kos-
miske himmellegemer og ikke mindst månen. 
Udstillingen præsenterer kunstnerens fascine-
rende livsværk af indre og ydre landskaber. Efter 
omvisningen kan der købes frokost, og der er tid 
til at opleve museet på egen hånd. 

Kl. 14.00 går turen videre til Sorø Akademi, hvor 
én af skolens lektorer vil guide gennem de histo-
riske lokaler og fortælle om tiden fra kloster til 
akademi, til moderne gymnasium og kostskole. 
Undervejs kan man høre om Absalon, Holberg 
og Ingemanns betydning for stedet, og der vil 
være mulighed for at se kunstværker af Eckers-
berg og Jens Juel.
Forventet ankomst på Middelfart Station og 
Fredericia Banegård er ca. kl. 18.30-19.00

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.
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Fredericia Bibliotek inviterer alle til at være
kreative med udgangspunkt i forsiden på
deres yndlingsbog.

Du kan strikke, hækle, tegne, kniple, væve 
eller sy en forside. Du kan også lave den i papir, 
i ler, i skrot eller i glas.

Alle medier er velkomne, og kun din fantasi 
sætter grænser.

Bidragene samles i en stor udstilling på 
biblioteket med fernisering 1. april. 

Indlever dit værk på Fredericia Bibliotek 
senest 25. marts. Vi glæder os til at se det!

FANTASTISKE
FORSIDER
SLIP KREATIVITETEN LØS MED DIN YNDLINGSBOG



MEST FOR BØRN
Børnebibliotekerne myldrer af gode historier og fantastiske fortællinger. Her er plads 
til både leg og fordybelse, og så har vi som sædvanlig massevis af højtlæsninger, fami-
lielæsekredse, musik og teaterforestillinger på programmet.
Vi sætter også fuld skrald på kreativiteten i vinterferien, og så får vi besøg af Villads fra 
Valbys ”mor”, Anne Sofie Hammer.



Ensembel Blæst
Foto: Emilia Theresa



HURRA FOR HISTORIER - FREDE OG SELMA 
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 19. januar kl. 10.00 | Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når Mette Stou-
gaard Thomsen fra biblioteket læser højt. Det 
varer max en halv time. Tilmelding er nødven-
dig til mette.thomsen2@fredericia.dk eller sms 
2294 0457.

49    OPLEV Forår 2022

FAMILIELÆSEKREDS 
Biblioteket, KulturØen
Onsdag 26. januar kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom til fami-
lielæsekreds på biblioteket. Til denne gang skal 
vi læse billedbogen Mor Muh får et sår af Jujja 
Wieslander og snakke om den i læsekredsen. 
Undervejs spiser vi pizza sammen. Bogen kan læ-
ses for børn fra ca. 5 år.

BØRNEBIFFEN
Panorama Biografen, Fredericia
Onsdag 26. januar  kl. 10.15 | Gratis
Onsdag 23. februar kl. 10.15 | Gratis
Onsdag 23. marts kl. 10.15 | Gratis
Onsdag 27. april kl. 10.15 | Gratis

At komme i biografen er en oplevelse for både 
store og små. De spændende fortællinger, den 
gode lyd, de flotte billeder, de bløde sæder og 
den mørke sal. Det er noget helt særligt.
Derfor inviterer Fredericia Bibliotek de mindste 
i Børnebiffen. 

I Børnebiffen passer filmene  til børnenes alder, 
de er med dansk tale og varer samlet ca. 40 min. 

Det er gratis at komme i Børnebiffen, men man 
skal have billet  - også de voksne.

I samarbejde med Panorama Biografen, Frede-
ricia.

BØRNETEATER - CHICKS!
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Lørdag 5. februar kl. 11.00 | 30 kr.

To høns lever side om side, sammenklemt i et 
bur, indtil de en dag opdager verden udenfor 
buret. Den ene er rap og kvik, den anden er lidt 
tung, men også modig. Sammen oplever de nu 
et eventyr med op- og nedture i flyvekunstens 
udfordringer samt forbløffelse og stolthed over 
deres, nu fritgående, æg. 

Hr. Teater spiller en ordløs klovneforestilling for 
de 4-10 årige, fortalt gennem kropssprog, gav-
mild mimik og finurlige gags. Alle kan grine med 
på tværs af alder og sprog. 

Både børn og voksne skal have billet.

Chicks!
Foto: hrteater.dk
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VILDT NOK - 
MODELLERING OG FACTS OM VILDE BIER
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 14. februar kl. 10.00 | 30 kr.

Kom til workshop ved animator Tina Klemmen-
sen og naturvejleder Annemette Bargum, når 
de sammen modellerer og fortæller om bier.

Tina Klemmensen modellerer, og guider dig 
til at modellere, en helt bestemt art bi. Imens 
vil Annemette fortælle om de forskellige arter, 
både de du modellerer, men også om nogle af 
de andre, samt om deres vigtige funktion i na-
turen. For børn fra 5 år og op.

Både børn og voksne skal have billet.

KREAWORKSHOP MEd LILLEBÆLT QUILTERNE 
Taulov Bibliotek
Mandag 14. februar kl. 15.00 | 35 kr. 

Fredericia Bibliotek, 3. sal  
Onsdag 16. februar kl. 10.00 | 35 kr. 

Kom til Kreaworkshop med Lillebælt Quilterne. 
Find ud af hvordan man quilter og oplev glæ-
den ved at arbejde med nål og tråd. 

Lillebælt Quilterne har som formål at styrke og 
udbrede interessen for patchwork, quiltning og 
applikation. Workshoppen varer ca. tre timer.
For børn fra 10 år. 

Kun børn skal have billet.

BØRNETEATER - I SKOVEN
Middelfartsalen, KulturØen
Lørdag 12. februar kl. 10.30 | 30 kr. 

Oplev børneteater-koncerten I skoven  - en lidt al-
ternativ fortolkning af historien om Rødhætte, ul-
ven og også de tre små grise!

Ude i skoven møder vi den sultne ulv, de tre små 
grise, den døve og fordrukne bedstemor og den 
seje Rødhætte, der har en uventet overraskelse i 
ærmet til ulven. 

En humoristisk og overraskende forestilling med 
masser af musik og rytmer for børn på 6 år og op 
og deres forældre. 

Både børn og voksne skal have billet.

HURRA FOR HISTORIER - PETER PEDAL
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 9. februar kl. 10.00 | Gratis
 
Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når Mette Stou-
gaard Thomsen fra biblioteket læser højt. Det 
varer max en halv time. Tilmelding er nødvendig 
til mette.thomsen2@fredericia.dk eller sms 2294 
0457.
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ICE FOR KIDS
KulturØ-pladsen
Tirsdag 15. februar kl. 10.00 | 30 kr.
Tirsdag 15. februar kl. 11.00 | 30 kr.
Tirsdag 15. februar kl. 12.00 | 30 kr.

Tirsdag i vinterferien kan børn fra 7 år lave deres 
egen is-skulptur på en time. De får en isblok, et 
sted at arbejde og værktøj til at bearbejde isen 
med. Der vil også være hjælp og vejledning un-
dervejs i, hvordan de laver en flot skulptur.

Børn fra 7 til 10 år kan deltage, når de er sam-
men med en voksen. 

TEGN I VIRTUAL REALITY
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 17. februar kl. 10.00 | Gratis

Det er en fascinerende oplevelse at se sin egen 
tegning i 3D i virtual reality. 
Kom med til en workshop, hvor du først skal teg-
ne en lille tegning med papir og blyant og deref-
ter tegne den i virtual reality og opleve, hvordan 
du fx kan gå rundt om din tegning.
Workshoppen varer ca. to timer. For børn fra 
10 år. 

Det er nødvendigt at have billet. 

SKRALDEKUNST 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Tirsdag 15. februar kl. 10.00 | 30 kr.

Vi har fokus på genbrug, når vi inviterer indenfor 
til et kreativt skraldeværksted. Plastlåg, lednin-
ger, æggebakker, papæsker, skruer og genbrugs-
materialer kan med lidt kreativitet forvandles til 
de fineste kunstværker. 

Både tekniknørder og pyntepiger kan få et par 
sjove timer med at forvandle en bunke skrot til 
sjove robotter, smykker, maskiner eller måske en 
fin skulptur. For de 5-10 årige. 

Kun børn skal have billet.

DYT, DYT SKA’ VI BYT’? – FASTELAVNSTØJ
Biblioteket, KulturØen 
Mandag 21. februar - lørdag 26. februar 
I bibliotekets betjente åbningstid | Gratis

Vi kender det alle - hvert år skal de små poder 
have ny dragt til fastelavn. De er blevet for store 
til at være Byggemand Bob eller prinsesse Jas-
min, så de dragter ligger nu bare i skabet, og man 
skal skaffe nye.

Kom ned på biblioteket og byt jeres gamle drag-
ter. Konceptet er, at du afleverer én dragt og kan 
så vælge én anden dragt.
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FAMILIELÆSEKREDS 
MED LINE KYED KNUDSEN
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 8. marts kl. 17.00 | 40 kr.

Vær med, når forfatter Line Kyed Knudsen 
afholder familielæsekreds på KulturØen. Vi 
snakker om hendes bog Naja Münster - den 
store fuglefest, som er en sjov historie om Naja 
Münster og hendes tossede YouTube-familie. 

Familielæsekredsen er for børn i alderen 7-10 
år og op og varer ca. to timer. Vi spiser aftens-
mad undervejs, og aftensmaden er inkluderet 
i prisen.

Både børn og voksne skal have billet.

KLIP ET GÆKKEBREV
Biblioteket på KulturØen 
Bibliotekerne i Strib, Nørre Aaby og Ejby
Lørdag 12. marts - lørdag 2. april 
I den betjente åbningstid | Gratis

Det er nu, du skal i gang med saksen og klip-
pe de flotteste gækkebreve, hvis du skal være 
sikker på, at de kommer frem til modtageren 
inden Påske. 
Biblioteket stiller papir, pynt og sakse frem i det 
kreative værksted i bibliotekets børneområde.
Tilmelding ikke nødvendig.

FAMILIEBOGCAFÉ - ANNE SOFIE HAMMER 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Lørdag 26. februar kl.10.30 | 30 kr.

I forårets familiebogcafé får du mulighed for at 
komme helt tæt på forfatteren bag de populære 
bøger om drengen Villads fra Valby.
Anne Sofie Hammer fortæller om, hvordan hun 
har fået inspiration til Villads-bøgerne, og så vil 
hun læse op fra nogle af bøgerne. Til sidst vil der 
være en Villads fra Valby Quiz, hvor det naturligvis 
er muligt at vinde en præmie.
For børn fra 5 år og deres voksne. 

Både børn og voksne skal have billet.

DET LILLE VERDENS TEATER - (H)OP! 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Lørdag 5. marts kl. 10.30 | 30 kr.

Sally drømmer om at flyve, svæve rundt og se ned 
på hele verden. Men når hun tager tilløb og sætter 
af for at flyve, ender hun alt for hurtigt på jorden 
med sår og buler. Sally har bøger fyldt med tegnin-
ger og billeder af fugle og flyvemaskiner. I bøger-
ne finder hun Leonardo da Vincis femhundrede år 
gamle flyvefantasier. Endelig er der en, der forstår 
hende. Leonardo drømte også om at lege skjul i 
skyerne. 

Med et strejf af klovnerier, en god portion poesi og 
skøre fantasier byder Det lille Verdens Teater bårn 
på 1½ - 4 år velkommen til Sallys drøm om at flyve.

Både børn og voksne skal have billet.

Anne Sofie Hammer
Foto: Les Kaner
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HURRA FOR HISTORIER - 
DA LILLE MADSENS HUS BLÆSTE VÆK 
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 16. marts kl. 10.00 | Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når Mette Stou-
gaard Thomsen fra biblioteket læser højt. Det 
varer max en halv time. Tilmelding er nødven-
dig til mette.thomsen2@fredericia.dk eller sms 
2294 0457.

BØRNETEATER - ÆGGET
Middelfartsalen, KulturØen
Lørdag 26. marts kl. 10.30 | 30 kr.

Se børneteater med Det lille Verdens Teater. En 
historie om begyndelser, forventning og vente-
tid. Om frø, der spirer og vokser op af jorden, om 
æg, der knækker, og overraskelsen over indhol-
det. 
Med lune, en sjat magi, genkendelige hverdags-
situationer og dukker, musik og en skuespiller 
fortælles historien om ægget  - en finurlig, skør 
og berigende forestilling. 

Forestillingen kan ses af børn fra 1½ til 4 år og 
deres voksne. Både børn og voksne skal have bil-
let.

BOLLER OG BØRNEBØGER
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Lørdag 19. marts kl. 10.00 | Gratis

Få formiddagsmad på biblioteket, når vores to 
børnebibliotekarer serverer boller og børnebø-
ger. Det bliver en sjov time for børn og voksne, 
hvor I kan få masser af inspiration til, hvad I skal 
læse næste gang  - og selvfølgelig også smagsprø-
ver på de mange gode historier.  

Vi tager udgangspunkt I alderen på de fremmød-
te børn og har bøger med til børn op til 10 år.

Tilmelding er nødvendig til 
signe.jorgensen@fredericia.dkDINOWORKSHOP

Middelfartsalen, KulturØen
Lørdag 12. marts kl. 11.00 | 30 kr.

Kom til tre timers dinosaur-workshop med di-
nosaur-ekspert Steen Andersen. Prøv selv at ar-
bejde som en palæontolog i de forskellige værk-
steder, rør ved dinosaur-æg og knogler og bliv 
meget klogere på dinosaurer. Steen Andersen 
fortæller også om sine oplevelser og viser bille-
der fra dinosaur-udgravninger.  

For børn mellem 7 og 10 år. Arrangementet er 
uden forplejning, så det er en god idé at med-
bringe lidt mad og drikke til pausen.

Ægget
Foto: detlilleverdensteater.dk
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HURRA FOR HISTORIER - 
LILLE FRØKEN PINGELPOT
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 20. april kl. 10.00 | Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebibliote-
ket! Alle førskolebørn er velkomne, når Mette 
Stougaard Thomsen fra biblioteket læser højt. 
Det varer max en halv time. Tilmelding er nød-
vendig til mette.thomsen2@fredericia.dk eller 
sms 2294 0457.

FAMILIELÆSEKREDS 
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 29. marts kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom til fami-
lielæsekreds på biblioteket. Til denne gang skal vi 
læse Lasse-Leif har verdens klammeste far af Met-
te Finderup. Undervejs spiser vi pizza sammen. 
Bogen egner sig til børn fra 5 år og op.

PÅSKEPYNT
Biblioteket på KulturØen 
Bibliotekerne i Strib, Nørre Aaby og Ejby

Fredag 1. april - onsdag 13. april 
I den betjente åbningstid | Gratis

Kyllinger, æg, harer eller måske et lille lam! Nu er 
det snart påske, og du kan lave flot og farvestrå-
lende påskepynt i bibliotekets kreative værksted i 
børneområdet.

Biblioteket stiller skabeloner, papir, pynt og sakse 
frem til fri afbenyttelse.

Tilmelding ikke nødvendig.

BABYRYTMIK
Ejby Bibliotek 
Fredag 1. april kl. 10.00 | Gratis

Kom til Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Babyryt-
mik varer ca. 45 minutter, og forhåbentlig bli-
ver I inspireret til endnu mere musikalsk udfol-
delse derhjemme.  

Babyrytmik er for børn i alderen 3 måneder  - 
3 år. Kun børn skal have billet.
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FAMILIERYTMIK
Middelfartsalen, KulturØen 
Lørdag 30. april kl. 10.00 | 30 kr.

Der bliver med garanti gang i den, når Dorte 
Nørgaard underholder med sine iørefaldende 
sange og sjove lege. Børn i alderen 0-6 år og 
deres voksne får mulighed for at hoppe, danse, 
spille på spande, lege med balloner, sæbebobler 
og meget mere.

Både børn og voksne skal have billet.

HURRA FOR HISTORIER - SALLYS FAR 
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 11. maj kl. 10.00 | Gratis 

Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når Mette Stou-
gaard Thomsen fra biblioteket læser højt. Det va-
rer max en halv time. Tilmelding er nødvendig til 
mette.thomsen2@fredericia.dk eller sms 2294 
0457.

BABYRYTMIK
Strib Bibliotek
Fredag 6. maj kl. 10.00 | Gratis

Kom til Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Babyryt-
mik varer ca. 45 minutter, og forhåbentlig bliver 
I inspireret til endnu mere musikalsk udfoldelse 
derhjemme.  

Babyrytmik er for børn i alderen 3 måneder  - 
3 år. Kun børn skal have billet.

BABYRYTMIK
Nørre Aaby Bibliotek
Fredag 22. april kl. 10.00 | Gratis

Kom til Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Babyryt-
mik varer ca. 45 minutter, og forhåbentlig bliver 
I inspireret til endnu mere musikalsk udfoldelse 
derhjemme.  

Babyrytmik er for børn i alderen 3 måneder  - 
3 år. Kun børn skal have billet.

Dorte Nørgaard
Foto: babyrytmik.dk
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Så skriver jeg den da bare selv! 
Kender du Anne Sofie Hammer? For hende blev 
jagten på den perfekte højtlæsningsbog vejen 
til den perfekte børnebogssucces, som nu har 
varet i mere end ti år.  

Hun har udgivet så mange bøger, at én af top-
søgningerne, når man googler hendes navn, 
er ’Hvor mange Villads fra Valby bøger er der?’ 
og Saxo har dedikeret en hel side til en oversigt 
over mængden af højtlæsningsbøger, billedbø-
ger, læs-selv bøger og aktivitetsbøger om Villads 
fra Valby.

Anne Sofie Hammer er cand.mag. i dansk og ar-
bejdede flere år som tekstredaktør, indtil hun i 
2009 udgav Villads fra Valby  - en af de største 
succeser i ny dansk børnelitteratur. Siden hun 
var lille, havde hun drømt om at blive forfatter. 
Alligevel skulle der gå rigtig mange år, før hun 
begyndte at skrive bøger. Efter at have fået børn 
følte hun, at der manglede en god højtlæsnings-
bog, som kunne ramme flere aldersgrupper, og 
sådan startede idéen om Villads fra Valby, for da 
hun ikke kunne finde det hun søgte  - så skrev 
hun den selv! 

Anne Sofie Hammer bor ikke selv i Valby, men 
Villads fra Valby er en slags moderne version 
af Emil fra Lønneberg, som både titlen og ind-
holdet også sender en lille hilsen til på tværs af 
børnelitteraturhistorien. 

Villads er, ligesom Emil, en gæv dreng, med et 
godt hjerte, der ustandseligt roder sig ud i pro-
blemer  - og det er sjældent med vilje. 

Anne Sofie Hammer fortæller historierne om Vil-
lads, så de fleste børn kan identificere sig med 
ham, og så både børn og voksne skiftevis griner 
højt og krummer tæer.

Anne Sofie Hammer er også forfatter til Mag-
da-bøgerne, som er for de lidt yngre børn. Hun 
er optaget af at skabe realistisk og nutidig bør-
nelitteratur, som kan tage konkurrencen op med 
den børnelitterære kanon og gribe børnene 
både om hjertet og om lattermusklerne.

Anne Sofie Hammer
Foto: Les Kaner
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Det sker i Fredericia
JANUAR
Dato     Tid Arrangement

Tir 4. 15.30 Malstrøms mageløse kostumer - Fernisering Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 43

Lør 15. 11.00 Mød Rubicon Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 29

Ons 19. 10.00 Hurra for historier - Frede og Selma Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 49

Tir 25. 19.00 Debat for unge - Sociale medier Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 21

Ons 26. 10.15 Børnebiffen Gratis Panorama Fredericia 49

Tor 27. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 15

Tor 27. 16.30 Kom i gang med MitID Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 21

Man 31. 19.00 Styrk dit immunforsvar 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 29

Pris Side Sted

FEBRUAR
Dato     Tid Arrangement

Lør 5. 11.00 Børneteater - Chicks! med Hr. Teater 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 49

Man 7. 15.00 Lav et valentinskort til én du holder af Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 44

Man 7. 19.00 Forelsket i Flensborg 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 29

Tir 8. 10.00 Babycafé - Amning Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 30

Tir 8. 19.00 Sebastian - Koncertforedrag med Thomas Ulrik Larsen 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 16

Tir 8. 19.00 Livestreaming - Fremtidens natur Gratis Fredericia Gymnasium 25

Ons 9. 10.00 Hurra for historier - Peter Pedal Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 50

Ons 9. 16.30 Speedlit - Date din yndlingsbog Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 6

Tor 10. 16.30 Læsetips & Inspiration - Romantik på godt og ondt Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 6

Man 14. 10.00 Vildt nok! - Modellering og facts om vilde bier 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 50

Man 14. 15.00 Kreaworkshop med Lillebælt Quilterne 35 kr. Taulov Bibliotek 50

Tir 15. 10.00 Skraldekunst - Workshop 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 51

Ons 16. 10.00 Kreaworkshop med Lillebælt Quilterne 35 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 50

Tor 17. 10.00 Tegn i Virtual Reality Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 51

Man 21. 19.00 På eventyr i havkajak 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 37

Tir 22. 19.00 Jesper Wung-Sung - Kvinde set fra ryggen 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 7

Tir 22. 19.00 Livestreaming - Den sovende hjerne Gratis Fredericia Gymnasium 25

Ons 23. 10.15 Børnebiffen Gratis Panorama Fredericia 49

Tor 24. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 15

Tor 24. 10.30 Hold Hjernen Frisk - Sæsonstart Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 35

Lør 26. 10.30 Familiebogcafé - Anne Sofie Hammer 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 52

Pris Side Sted
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MARTS
Dato      Tid Arrangement                                    Pris      Sted                                              Side

Tir 1. 19.00 Livestreaming - Klimaforandringerne Gratis Fredericia Gymnasium 26

Ons 2. 19.00 Frirumsdebat - For eller imod et fæstningscenter Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 21

Tor 3. 16.30 Gør campingvognen klar til sæsonen 50 kr. Fredericia Bibliotek, 1. sal 29

Lør 5. 10.30 Børneteater - h(OP)! med Det lille Verdens Teater 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 52

Lør 5. 11.00 Mød Lillebælt Folkedansere Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 30

Tir 8. 10.00 Babycafé - Børns sprog og bøger Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 30

Tir 8. 16.30 Rejsecafé - Togrejser i Europa Gratis Fredericia Bibliotek, 1. sal 30

Tor 10. 16.30 Affaldssortering - hvorfor og hvordan? 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 38

Lør 12. 11.00 Mød Fredericia og omegns biavlerforening Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 31

Tir 15. 19.00 Livestreaming - Ekstrem fordøjelse Gratis Fredericia Gymnasium 26

Ons 16. 10.00 Hurra for historier - Da lille Madsens hus blæste væk Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 53

Ons 16. 19.00 Lotte Bjarke - Slip haveglæden løs 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 38

Fre 18. 10.00 Bogsalg - 18.-22. marts i bibliotekets åbningstid Fredericia Bibliotek, Foyeren 31

Lør 19. 10.00 Boller og børnebøger Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 53

Tir 22. 19.00 Strikkeaften - Jorden rundt med mine strikkepinde 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 44

Ons 23. 10.15 Børnebiffen Gratis Panorama Fredericia 49

Ons 23. 19.00 Forstå søvnen 60 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 22

Tir 29. 19.00 Livestreaming - Flagermus Gratis Fredericia Gymnasium 26

Ons 30. 16.30 I Niels Holgersens fodspor 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 32

Tor 31. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 15

Tor 31. 16.30 Læsetips & Inspiration - Krimi med og uden blod Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 9

Køb billetter på fredericiabib.dk  eller i bibliotekets Velkomstcenter

APRIL
Dato      Tid Arrangement                                    Pris      Sted                                              Side

Fre 1. 16.00 Fantastiske forsider - Fernisering Gratis Fredericia Bibliotek, 1. sal 44

Man 4. 19.00 Kasper Friche - Er du der, far? 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 32

Tir 5. 10.00 Babycafé - Babys første tænder Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 30

Ons 6. 19.00 ABBA - Thank You For The Music med Jan Eriksen 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 18

Lør 9. 11.00 Frøbyttedag Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 39

Ons 20. 10.00 Hurra for historier - Lille Frøken Pingelpot Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 54

Ons 20. 19.00 Økonomista - 135 år til finansiel ligestilling? 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 22

Lør 23. 11.00 Picnic og poesi 80 kr. Det Hvide Vandtårn 9

Tir 26. 19.00 Livestreaming - Ig Nobel Prize - First laugh, then think Gratis Fredericia Gymnasium 26

Ons 27. 10.15 Børnebiffen Gratis Panorama Fredericia 49

Ons 27. 16.30 Rejsecafé - Fransk Polynesien Gratis Fredericia Bibliotek, 1. sal 33

Tor 28. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 15

Tor 28. 16.30 Byrumsvandring i Kanalbyen 80 kr. Vendersgade 74 10



MAJ
Dato     Tid Arrangement                              Pris      Sted                                             Side

Tir 3. 10.00 Babycafé - Naturtræning med barnevogn Gratis Fredericia Bibliotek, Indgangen 30

Tor 5. 16.30 Læsetips & Inspiration - Slægt og familie Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 10

Ons 11. 10.00 Hurra for historier - Sallys far Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 55

Tor 19. 19.30 Christian Hjortkjær - Fra forbudskultur til påbudskultur 75 kr. Trinitatis Sognegård 22

Lør 21. 07.30 Bustur til Arken Kunstmuseum og Sorø Akademi 350 kr. Fredericia Banegård, P-pladsen 45
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Det sker i Fredericia

Køb billetter på fredericiabib.dk  eller i bibliotekets Velkomstcenter
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Det sker i Middelfart
JANUAR
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 4. 18.30 Strikkecafé - Herefter første tirsdag i måneden - til og med juni Gratis Ejby Bibliotek 43

Tir 11. 11.00 Læsecafé - Karen Blixen - Den udødelige historie Gratis KulturØen, Middelfart 5

Ons 12. 10.00 Strikkecafé - Herefter anden onsdag i måneden - til og med juni Gratis KulturØen, Middelfart 43

Tir 18. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 5

Tor 20. 19.00 Årets bøger 2021 Gratis KulturØen, Middelfart 5

Tir 25. 11.00 Læsecafé - Magda Szabó - Døren Gratis Ejby Bibliotek 5

Tir 25. 16.30 Fyraftenssang - Melanie Skriver Gratis KulturØen, Middelfart 15

Ons 26. 17.30 Familielæsekreds 30 kr. Biblioteket, KulturØen 49

Ons 26. 19.00 Grøn bolig og bæredygtige renoveringer - Kristine Virén 80 kr. KulturØen, Middelfart 37

Tor 27. 14.00 Strikkecafé - Herefter sidste torsdag i måneden - til og med april Gratis Nørre Aaby Bibliotek 43

Man 31. 16.30 Klassisk Lytteklub Gratis KulturØen, Middelfart 15

FEBRUAR
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Ons 2. 11.00 Læsecafé - Emma Louise Louth - Opmærksomhed Gratis KulturØen, Middelfart 6

Tor 3. 19.00 Karen Blixens liv og forfatterskab - Jørgen Stormgaard 60 kr. KulturØen, Middelfart 6

Søn 6. 15.00 Klassisk Søndag - I blå toner 100 kr. KulturØen, Middelfart 15

Tir 8. 17.00 Oasecafé - Emma Louise Louth - Tænkepausen Opmærksomhed Gratis KulturØen, Middelfart 21

Tir 8. 19.00 Livestreaming - Fremtidens natur Gratis Middelfart Gymnasium 25

Ons 9. 19.00 Om Paul McCartney - Thomas Ulrik Larsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 16

Tor 10. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 5

Lør 12. 10.30 I skoven - Koncert med Ensemble Blæst - fra 6 år 30 kr. KulturØen, Middelfart 50

Tir 15. 10.00 Ice for kids - Lav din egen isskulptur - fra 7 år 30 kr. KulturØ-pladsen 51

Man 21. 10.00 Dyt, dyt ska’ vi byt’ - fastelavnstøj - Til og med 26. februar Gratis KulturØen, Middelfart 51

Tir 22. 11.00 Læsecafé - John Steinbeck - Mus og mænd  Gratis Ejby Bibliotek 7

Tir 22. 19.00 Livestreaming - Den sovende hjerne Gratis Middelfart Gymnasium 25

Ons 23. 19.00 En dråbe i havet - Mickey Gjerris 80 kr. KulturØen, Middelfart 38

Tor 24. 17.00 Oasecafé - Klimalitteratur - Thor Gustafsson Gratis KulturØen, Middelfart 7

Man 28. 16.30 Klassisk Lytteklub Gratis KulturØen, Middelfart 16

Man 28. 19.00 Lovløs - Makkerparret Line Holm og Stine Bolther 80 kr. KulturØen, Middelfart 7



Det sker i Middelfart
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MARTS
Dato      Tid Arrangement                           Pris       Sted                                 Side

Tir 1. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 5

Tir 1. 19.00 Livestreaming - Klimaforandringerne Gratis Middelfart Gymnasium 26

Tor 3. 17.00 Oasecafé - Science fiction - Simon Lund Petersen Gratis KulturØen, Middelfart 8

Tir 8. 17.00 Familielæsekreds - Line Kyed Knudsen 40 kr. KulturØen, Middelfart 52

Tor 10. 11.00 Læsecafé - Aydin Soei - Fædre Gratis KulturØen, Middelfart 8

Tor 10. 20.00 GUF koncert - McGoldrick, McCusker, Doyle 150 kr. KulturØen, Middelfart 16

Lør 12. 10.00 Klip et gækkebrev - Åbent værksted fra 12. marts - 2. april Gratis Alle biblioteker 52

Lør 12. 11.00 Dinoworkshop - ved Steen Sigurd Andersen - 7-10 årige 30 kr. KulturØen, Middelfart 53

Tir 15. 19.00 Livestreaming - Ekstrem fordøjelse Gratis Middelfart Gymnasium 26

Ons 16. 19.00 Fædre - Aydin Soei 100 kr. KulturØen, Middelfart 31

Søn 20. 15.00 Klassisk Søndag - Carl-Oscar Østerlind 100 kr. KulturØen, Middelfart 17

Man 21. 17.00 Brætspilsaften Gratis Biblioteket, KulturØen 31

Tir 22. 16.30 Fyraftenssang - Frede Thorsen Gratis KulturØen, Middelfart 17

Tor 24. 17.00 Læsekredsaften - Astrid Saalbach - Der hvor du ikke vil hen 150 kr. KulturØen, Middelfart 8

Lør 26. 10.30 Børneteater - Ægget - Det lille Verdens Teater 30 kr. KulturØen, Middelfart 53

Lør 26. 13.00 Origami - Workshop Gratis Biblioteket, KulturØen 44

Man 28. 16.30 Klassisk Lytteklub Gratis KulturØen, Middelfart 17

Tir 29. 11.00 Læsecafé - Linda Olsson - Astrid & Veronika Gratis Ejby Bibliotek 9

Tir 29. 17.30 Familielæsekreds 30 kr. Biblioteket, KulturØen 54

Tir 29. 19.00 Livestreaming - Flagermus Gratis Middelfart Gymnasium 26

Ons 30. 19.00 Rig på tid - Nanna Hyldgaard Hansen 80 kr. KulturØen, Middelfart 39

Tor 31. 20.00 GUF koncert - Other Roads 150 kr. KulturØen, Middelfart 17
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APRIL
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side
Fre 1. 10.00 Påskepynt - Åbent værksted fra 1.-13. april Gratis Alle biblioteker 54

Fre 1. 10.00 Babyrytmik Gratis Ejby Bibliotek 54

Man 4. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 5

Man 4. 17.00 Brætspilsaften Gratis Biblioteket, KulturØen 31

Man 4. 19.00 Craft-psykologi - Anne Kirketerp 80 kr. KulturØen, Middelfart 45

Tir 5. 19.30 Koncertforedrag - Tobias Trier 80 kr. KulturØen, Middelfart 17

Tor 7. 17.00 Oasecafé - Astrid Schmidt - Figurer i et vestjysk landsogn 1943 Gratis KulturØen, Middelfart 9

Tor 21. 19.00 På eventyr i havkajak - Lasse Andreas Bøgh 80 kr. KulturØen, Middelfart 37

Fre 22. 10.00 Babyrytmik Gratis Nørre Aaby Bibliotek 55

Tir 26. 19.00 Fra græsplæne til grøntsagsmark - Lene Skrumsager Møller 80 kr. KulturØen, Middelfart 39

Tir 26. 19.00 Livestreaming - Ig Nobel Prize - First laugh, then think Gratis Middelfart Gymnasium 26

Tir 26. 19.00 Vikingernes togter - nye perspektiver - Kasper H. Andersen 60 kr. Middelfart Gymnasium 33

Ons 27. 20.00 GUF koncert - Søren Krogh Band 150 kr. KulturØen, Middelfart 18

Lør 30. 10.00 Familierytmik 30 kr. KulturØen, Middelfart 55

MAJ
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 3. 16.30 Fællessangsgåtur - Walk and sing Gratis KulturØen, Middelfart 18

Tor 5. 17.00 Oasecafé - Havesyge - Mogens Nielsen Gratis KulturØen, Middelfart 39

Fre 6. 10.00 Babyrytmik Gratis Strib Bibliotek 55

Tor 19. 17.00 Oasecafé - Litterære vandringer Gratis KulturØen, Middelfart 10

Lør 21. 07.50 Bustur til Arken Kunstmuseum og Sorø Akademi 350 kr. Middelfart Station 45

Tir 24. 20.00 GUF koncert - Lunau & Sund med Palle Hjorth Gratis KulturØen, Middelfart 18

Køb billetter på middelfartbibliotek.dk eller på bibliotekerne
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BILLETTER
Billetter til 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 til en del 
af vores gratis-arrangementer. 

På grund af Covid-19-situationen kan arrangementer blive aflyst med kort varsel, ligesom behovet 
for billet til gratis arrangementer kan ændre sig i takt med, at myndighedernes retningslinjer æn-
drer sig.

I henhold til Lov om visse forbrugsaftaler er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du 
kan derfor ikke umiddelbart få refunderet en billet, du har købt. Dog refunderer vi selvfølgelig i 
tilfælde af aflysning.

Har du hentet billet til et gratis-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 gratis billet til handicapledsager (med ledsagerkort), således at hjælpere 
omkostningsfrit kan ledsage handicappede til 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



Grænseforeningen
Kanalbyen i Fredericia
Klimafolkemødet i Middelfart
Knit Sisters’ Studio
Lillebælt Folkeuniversitet
Middelfart Gymnasium
Mødrehjælpen Fredericia
Naturens Dag, Middelfart
Panorama Biografen, Fredericia
Selvhjælp Fredericia-Middelfart
Teater Malstrøm
Trinitatis Menighedsråd
Vestfyns Husflid

#DKVILD Fredericia
Aarhus Universitet
AOF Center Odense
Astrid Eskesen
Bolius
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart
Demokraticontaineren
Det Grønne Fredericia
DOF Middelfart MusikAftenskole
FOF Odense-Fredericia-Middelfart
Folkemusikforeningen GUF
Foreningen Norden, Fredericia
Fredericia Gymnasium
Frirummet

SAMARBEJDSPARTNERE

På bibliotekerne ved Lillebælt har vi en lang række samarbejdspartnere, som vi sætter stor pris på.
Dette forår laver vi arrangementer sammen med:

Offentlige Foredrag i Naturvidenskab er støttet af  

STØTTE
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