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Sammen om verdensmålene
Hvad gør det for dig at læse?

Vi tror, at der er lige så mange svar, som der er læsere, men vi 
ved, at man ikke kan starte for tidligt, hvis man gerne vil have 
bogen som livsledsager. Et godt sprog og evnen til at fordybe 
sig er nogle af de største gaver, man kan give sine børn. I dette 
nummer af OPLEV sætter vi fokus på, hvordan biblioteket kan 
være en hjælpende hånd for travle børnefamilier, som gerne vil 
give barnets sprog den bedst mulige start.

Vores hovedfokus, både her i magasinet og ude på biblioteker-
ne, er den grønne omstilling. Mange af os ønsker at tage et 
større ansvar for vores verden, og det vil vi meget gerne hjælpe 
med på bibliotekerne.

Det vi som biblioteker kan og vil, er at give endnu mere plads til 
både viden, inspiration og deling af praktiske erfaringer. Derfor 
lancerer Danmarks Biblioteker i år kampagnen UGE17 med fo-
kus på alle aspekter af FN’s 17 verdensmål.

Vi vil være et sted, hvor I kan dele erfaringer og blive klogere på 
verdensmålene, og vi vil gerne have, at det bliver naturligt for 
jer at tænke os ind som en samarbejdspartner i både de sto-
re og små projekter, som kan gøre vores verden en lille smule 
bedre. 

Derudover kan I blive klogere på begrebet nyhedstræthed, 
møde forfatter og journalist Puk Qvortrup, dyrke fællessangen 
med Katrine Muff Enevoldsen og glæde jer til et større japansk 
tema i Middelfart, hvor eksperter gør os klogere på alt fra ja-
pansk litteratur og papirkunst til madkultur og gode rejseople-
velser.

Vi glæder os til at se jer. 

Charlotte C. Pedersen, Middelfart Kultur & Bibliotek
Erik Thorlund Jepsen, Fredericia Bibliotek og Velkomstcenter
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Lene Poulsen
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LÆSECAFÉ - ET HJEM I MØRKE
Onsdag 18. januar kl. 11.00-12.00
Tænketanken, KulturØen | Gratis

I uge 3 dyrker vi mørket på Biblioteket på Kul-
turØen og læser derfor denne roman af Katrine 
Grünfeld, som netop foregår i Mørke. Det unge 
par Pelle og Mos flytter fra det hotte Køben-
havn til det mørke Mørke i Jylland, hvor Mos 
har arvet et hus. Deres forskellige forventnin-
ger bliver en udfordring for forholdet.
Hent bogen fra den 19. december på Bibliote-
ket på KulturØen. Billet ikke nødvendig.
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LÆSETIPS - ÅRETS BØGER 2022
Torsdag 19. januar kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 2. sal | Gratis

Læsetips er for dig, der gerne vil have nye bøger 
på læselisten eller er på jagt efter den næste 
gode læseoplevelse. Denne gang sætter vi fo-
kus på de bedste bøger, der udkom i 2022 - også 
dem, der ikke fik nok opmærksomhed. Så kom 
og hør om du gik glip af noget i året, der gik. 

De mange læsetips præsenteres selvfølgelig 
over et glas bobler og lidt sødt til ganen.
Tilmelding ikke nødvendig. 

MØRKEVANDRING MED VIRGINIA WOOLF
Torsdag 19. januar kl. 17.00-18.00
Biblioteket, KulturØen l Gratis

Tag med på en litterær vandring i Virginia 
Woolfs ånd. Turen går gennem Middelfarts 
mørklagte gader i godt selskab med litteratur-
formidler Simon Lund Petersen. Med Et Lon-
don-eventyr som skyggeguide skal vi udforske 
Virginia Woolfs blik for eksistensens indre lys og 
gadens stemmer.
Gåturen tager ca. en time og er for alle med in-
teresse. Man behøver ikke have læst teksten. 
Det er nødvendigt at have billet. 

ÅRETS BØGER
Torsdag 26. januar kl. 19.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen | Gratis

Denne aften kaster fire belæste bibliotekarer 
blikket bagud mod bogåret, der gik. Benjamin 
Fritz-Jensen, Kamilla Uttrup, Simon Lund Peter-
sen og Maria Guldager Rasmussen, der alle er 
ansat på Middelfart Kultur & Bibliotek, har hver 
især nøje udvalgt de bøger, der gjorde mest ind-
tryk på dem i løbet af 2022.

Hvad har de grint af, gyst eller grædt over? Bliv 
klogere på bogåret 2022 og få et væld af gode 
læsetips med hjem.
Det er nødvendigt at have billet.
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TRINE ENGHOLM MICHELSEN - 
STORFYRSTINDEN
Onsdag 1. februar kl. 19.00-21.00
Ejby Bibliotek | 60 kr.

Hvis navnet Jutta Graae ikke lige siger dig noget, 
er du sikkert ikke den eneste. Men hendes ind-
flydelse under Anden Verdenskrig var enorm. 
Sidste år udgav forsker Trine Engholm Michel-
sen den anmelderroste biografi Storfyrstinden 
om den diskrete, danske modstandskvinde Jut-
ta Graae.

Som forsker har Trine Engholm Michelsen man-
ge års erfaring i efterretningsvirksomhed og 
analyse af trusler mod Danmark. Ofte graver 
hun dybt for at finde de blinde vinkler og spæn-
dende eksistenser, som ikke fylder, eller som 
ikke er nået frem til de officielle arkiver. Denne 
aften kan du høre Trine fortælle den ufattelige 
historie om Jutta Graae og hendes modige virke 
under Besættelsen.

Trine Engholm Michelsen
Foto: People’s Press

LÆSECAFÉ - HÆNDELSEN
Torsdag 2. februar kl. 11.00-12.00
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis

I Læsecaféen på Nørre Aaby Bibliotek er temaet 
i denne sæson ’moderskab’.
Den første bog, vi læser og taler om, er Hæn-
delsen af Annie Ernaux, som i efteråret modtog 
Nobelprisen i litteratur. 

Det er en biografisk roman, der handler om for-
fatterens illegale abort i Frankrig i 1963-64, og 
om hvordan den hændelse satte sine spor. Da 
Annie Ernaux som 23-årig bliver gravid er gode 
råd dyre. Abort er forbudt og at fortælle sine 
forældre om graviditeten fuldstændig utænke-
lig. Desuden ønsker hun ikke barnet, da hun har 
hele livet foran sig.
Graviditeten, aborten og alt hvad dette afsted-
kommer, resulterer også i refleksioner omkring 
krop, klasse, køn og skrift. 

Hent bogen fra den 5. januar på Nørre Aaby Bib-
liotek. Billet ikke nødvendig

LÆSECAFÉ - PAKKET
Tirsdag 31. januar kl. 11.00-12.00
Ejby Bibliotek | Gratis

I Læsecaféen på Ejby Bibliotek skal vi i denne 
sæson læse tre gode romaner, der har dét til 
fælles, at de alle er på mindre end 150 sider.
Vi lægger ud med at læse Pakket - en familie, 
som er skrevet af den østrigske forfatter Mo-
nika Helfer, og som handler om krig, kærlighed 
og kvindeliv.
Hent bogen fra den 2. januar på Ejby Bibliotek. 
Billet ikke nødvendig.
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FORFATTERAFTEN - PUK QVORTRUP 
Mandag 27. februar kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr. 

Puk Qvortrup fortæller om sin nye roman Mand 
og barn og om sit forfatterskab, der begyndte 
med romanen Ind i en stjerne, hvor hun fortæl-
ler om det tragiske tab af sin mand, mens hun 
ventede deres andet barn. 

Mand og barn handler om den ikke altid forene-
lige kærlighed til en mand og et barn. Puk Qvor-
trup skriver genkendeligt og humoristisk om 
den store, helt almindelige, drøm om at bringe 
en ny familie sammen - og om at have sig selv 
med i det.

FÆLLESLÆSNING
Onsdag 8. februar kl. 11.00-12.00
Onsdag 8. marts kl. 11.00-12.00
Onsdag 12. april kl. 11.00-12.00
Onsdag 10. maj kl. 11.00-12.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Til fælleslæsning læser vi teksterne på stedet, 
så der kræves ingen forberedelse hjemmefra. 
Det er litteraturformidler Simon Lund Petersen, 
der hver gang har valgt hvilke tekster, der skal 
læses og tales om. Simon læser teksten højt 
og holder undervejs pauser i oplæsningen, så 
vi kan tale om den umiddelbare oplevelse af 
teksten.
Billet ikke nødvendig.

Puk Qvortrup
Foto:  Roar Paaske

JØRGEN HENRIK HANSEN - 
DE VALGTE AT KALDE DIG GRETHE 
Mandag 6. februar kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 3. sal | Gratis

Da Grethe som 70-årig i en arvesag fik behov 
for at dokumentere, hvem hun var, kunne hun 
ikke. På dåbsattesten var hendes mor et jour-
nalnummer og faren ukendt. I det offentlige var 
hun registreret med sit kælenavn, og bindeled-
det til hendes familie havde hun ikke.

Med udgangspunkt i sin bog De valgte at kal-
de dig Grethe fortæller den lokale forfatter 
Jørgen Henrik Hansen den utrolige historie 
om sin mor, Grethe. Handlingen foregår bl.a. 
i Erritsø, men trækker tråde helt til Fransk  
Polynesien.
Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - PASTORALESYMFONIEN
Tirsdag 28. februar kl. 11.00-12.00
Ejby Bibliotek | Gratis

Den franske forfatter og Nobelprismodtager 
André Gide udgav i 1919 denne lille, fine ro-
man, der kredser om det moralske spørgsmål 
om godt og ondt. En præst tager en forsømt og 
blind pige til sig, men forelsker sig i hende. Det 
samme gør hans søn.
Hent bogen fra den 31. januar på Ejby Bibliotek. 
Billet ikke nødvendig.
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Forfatter og journalist Puk Qvortrup debutere-
de med sin autofiktive roman Ind i en stjerne i 
2019. Nu er hun aktuel med romanen Mand og 
barn, som udkom i efteråret 2022. 

Det var en tragedie, der blev starten på Puk 
Qvortrups forfatterskab. Som 26-årig miste-
de hun sin mand, der på tragisk vis døde af 
et hjertestop under et halvmaraton. I Ind i en 
stjerne skriver Puk Qvortrup om den altopslu-
gende sorg, hun skulle bære, mens hun både 
var højgravid og mor til en 2-årig. Dét at skrive 
bogen blev en hjælp til at få sorgen på afstand, 
da hun tvang sig selv til at komme ud blandt 
andre mennesker. 

NÅR LIVET RAMMER 
Sammensat familie anno 2022
Qvortrups nyeste roman handler om den en-
lige mor Vibe, som skal have hverdagen til at 
fungere. Vibe har en længsel efter at finde kær-
ligheden igen og finder den i Adam. 

Adam arrangerer en uge i Egypten for dem alle 
tre. Vibe er spændt og har høje forventninger 
til ferien og til sig selv. Vibes datter er på tværs, 
og dette forstår Adam ikke. På ferien møder de 
en familie fra Adams fortid, hvilket får nogle 
brikker til at falde på plads for Vibe. 

Mand og barn skildrer på bedste vis kærlighe-
den, Vibe har til sit barn, og kærligheden hun 
har til en mand. Det er en roman om, hvordan 
en sammensat familie anno 2022 kan se ud, og 
om at finde sig selv. 

Puk Qvortrup gør sig bemærket for sit enorme 
sproglige overskud og sit blik for humoren i ab-
surde hverdagssituationer. 

Mød Puk Qvortrup når hun kommer og for-
tæller om bøgerne på Fredericia Bibliotek  
den 27. februar.

Puk Qvortrup
Foto:  Roar Paaske  Litteratur    10
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LÆSECAFÉ - MIT ARBEJDE
Torsdag 2. marts kl. 11.00-12.00
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis   

Anna har født sit første barn og bor i Stock-
holm med sin kæreste Aksel. Langt fra familie 
og netværk. Moderskabet er en overvældende 
oplevelse, og gennem skriften forsøger Anna 
at komme overens med situationen. Romanen 
er skrevet af Olga Ravn.
Hent bogen fra den 2. februar på Nørre Aaby 
Bibliotek. Billet ikke nødvendig.

EN FORTÆLLING OM EN MOR -
LENE POULSEN LÆSER KIRSTEN THORUP 
Onsdag 15. marts kl. 16.30-18.30
Ejby Bibliotek | 60 kr.

Kom og oplev skuespiller Lene Poulsen læse 
uddrag fra Kirsten Thorups populære romaner 
Lille Jonna og Den lange sommer. Uddragene 
er blevet til En fortælling om en mor.
Kirsten Thorups forfatterskab er stort på alle 
måder. Hun beskrev MeToo længe før MeToo, 
og hun er stadig en mesterlig beskriver af kvin-
ders vilkår og liv i det hele taget.

Det er dramaturg Lars Brunse, der har samlet 
uddrag fra de to romaner, og teksterne står 
som et værk i sig selv. Historien foregår i en lille 
stationsby på Fyn i 1950’erne og 60’erne. Her 
tages der udgangspunkt i Jonnas mor, Betty, 
som arbejder hårdt for at holde på værdighe-
den og holde sammen på familien, selvom pen-
gene er små.

Lene Poulsen
Foto: Lisbeth Holten

LÆSECAFÉ - LILLE JONNA
Tirsdag 7. marts kl. 11.00-12.00
Tænketanken, KulturØen | Gratis

Vi varmer op til skuespiller Lene Poulsens op-
læsning fra Kirsten Thorups romaner ved at 
læse Lille Jonna. Romanen er en socialrealistisk 
fortælling om pigen Jonna, der vokser op i en 
vestfynsk landsby i 1950’erne, hvor familien må 
kæmpe imod fattigdommen.
Hent bogen fra den 7. februar på Biblioteket på 
KulturØen. Billet ikke nødvendig.
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LÆSECAFÉ - SULT
Torsdag 13. april kl. 11.00-12.00
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis

Dette er Tine Høegs sårbare, rå og udfordrende 
refleksioner fra en tid i fertilitetsbehandling.
Hent bogen fra den 2. marts på Nørre Aaby Bib-
liotek. Billet ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - DØGNKIOSKMENNESKET
Tirsdag 18. april kl. 11.00-12.00
Tænketanken, KulturØen | Gratis

Uge 16 står i Japans tegn på Biblioteket på Kul-
turØen, og vi læser i dén anledning romanen 
Døgnkioskmennesket af den japanske forfatter 
Sayaka Murata. Bogen handler om kvinden Ke-
iko, der arbejder i en døgnkiosk og har et ru-
tinepræget liv, som hun trives storartet med. 
Men folk omkring hende forventer, at hun snart 
finder sig en mand - og derfor må hun finde på 
noget.
Hent bogen fra den 20. marts på Biblioteket på 
KulturØen. Billet ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - KOMEDIE I MOL
Tirsdag 28. marts kl. 11.00-12.00
Ejby Bibliotek | Gratis

Under 2. Verdenskrig skjuler et ungt hollandsk 
ægtepar en jødisk flygtning. Da flygtningen dør, 
er de pludselig selv i fare og må gå under jor-
den. Bogen er af den tysk-hollandske forfatter 
Hans Keilson og udkom i 1947.
Hent bogen fra den 28. februar på Ejby Biblio-
tek. Billet ikke nødvendig.

OASECAFÉ - LITTERATURENS NYE MØDRE
Torsdag 23. marts kl. 17.00-18.00
Biblioteket, KulturØen l Gratis

I bibliotekets serie Litterære tendenser i Oasen 
er turen kommet til tidens moderskabslittera-
tur. Litteraturformidler Simon Lund Petersen 
introducerer denne eftermiddag til genren og 
guider gennem et udvalg af litterære tekster.
Hør om unge forfattere, der gør op med mo-
derrollen og ser på fødslens og moderskabets 
mørke sider. Vi skal stifte bekendtskab med så 
forskellige bøger som den Frankenstein-inspi-
rerede Mit arbejde af Olga Ravn, Liv Nimand 
Duvås uudgrundelige fødselsvision i Mødrenes 
hus og Josefine Klougarts poetiske generati-
onsportræt i Alt dette kunne du få. 
Det er nødvendigt at have billet. Der er gratis 
kaffe og te, men du skal selv medbringe en kop. 
Har du glemt, kan du købe en genbrugskop til 
10 kr. 

Simon Lund Petersen
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Nye læsere kan begynde her
Du har sikkert hørt om Haruki Murakami, men 
kender du andre japanske forfattere? Og er du 
nysgerrig på, hvad japansk litteratur egentlig er 
for en størrelse? OPLEV guider dig nu via kon-
krete læsetips ind i den japanske litteratur, som 
er både eventyrlig, magisk og helt og aldeles 
virkelig.

Japanske Folkeeventyr
af Andreas Kronborg Danielsen

Folkeeventyr som genre kan give et fint indblik 
i den kultur, de er opstået i, og de japanske fol-
keeventyr er ingen undtagelse. Tematisk er der 
flere lighedspunkter med de folkeeventyr, vi 
kender fra vores egen del af verden fx temaer 
som fattigdom og barnløshed samt at godhed 
og gavmildhed (for det meste!) lønner sig, og 
at grådighed og ondskab straffes. Men bud-
dhaer, samuraier og kakifrugter er eksempler 
på typisk japanske islæt, som optræder i even-
tyrene i denne samling.
Eventyrene kan læses højt for børn, og især hi-
storien Den pruttende bedstefar vil med garanti 
vække begejstring hos familiens yngste.

Idol, brænder
af Rin Usami

Den unge pige Akari er kæmpe-fan af pop-
stjernen og skuespilleren Masaki Ueno. Hun 
er mere end almindeligt dedikeret, og i Japan 
kalder man det ’otaku’, når man er så ekstrem 
i sin idoldyrkelse, at man overhovedet ikke in-
teresserer sig for andet. Akari bliver dog udfor-
dret, da det en dag forlyder, at Masaki skulle 
have slået en kvindelig fan. Akari tør ikke tro 
det, og nyheden sætter hendes idolisering på 
en alvorlig prøve.
Den japanske fan-kultur kan være enormt eks-
trem, og romanen her tegner et nutidigt og 
skræmmende billede af idoldyrkelse.

Japansk for begyndere
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Døgnkioskmennesket
af Sayaka Murata

Denne roman har solgt mere end en million 
eksemplarer i Japan samt modtaget Japans 
mest prestigefyldte litterære pris, Akutaga-
wa-prisen. Derudover er den oversat til mere 
end tyve sprog, så verden har taget historien 
om døgnkioskmennesket til sig. Den handler 
om den 36-årige kvinde Keiko, som har svært 
ved at leve op til det japanske samfunds for-
ventninger. Hun har nemlig hverken mand eller 
børn, men trives glimrende med sit rutinepræ-
gede job i en døgnkiosk. Romanen tegner både 
et fint samtidsbillede af Japan samtidig med, at 
den handler om noget så eksistentielt som at 
passe ind.

Hullet
af Hiroko Oyamada

I Japan er fænomenet ’hikikomori’ de senere 
år blevet mere og mere udbredt. Hikikomori 
er lig med et socialt isolations-syndrom, som 
betyder, at typisk teenagere eller unge voksne 
frivilligt isolerer sig fuldkomment fra det øvrige 
samfund. Denne samfundsmæssige problema-
tik støder man på i romanen Hullet, der handler 
om kvinden Asahi, der flytter på landet med sin 
mand, hvor de bliver nabo til svigerforældrene. 
En dag faldet Asahi i et hul, og fra da af bliver 
det hele meget mærkeligt. Romanen kombine-
rer det virkelige med det surrealistiske, hvilket 
man ofte ser i japansk skønlitteratur.  

Kattegæsten
af Takashi Hiraide

I den stille del af Tokyo bor et kærestepar i et 
lejet anneks, hvorfra de begge passer deres job 
som skribenter. De har ikke længere noget at 
sige (til) hinanden, men da en hunkat en dag 
begynder at aflægge visit, sætter katte-gæsten 
noget i gang hos de to. En poetisk og filosofisk 
læseoplevelse.
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OASECAFÉ - JAPANSK LITTERATUR
Tirsdag 18. april kl. 17.00-18.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

I uge 16 sætter Middelfart Kultur & Bibliotek 
fuld spot på Japan. I den anledning gæster 
Simon Darø Kristensen, som er redaktør på 
forlaget Korridor, Oasen for at fortælle om ja-
pansk litteratur. Korridor udgiver en del japan-
ske værker, så hvis du er nysgerrig på, hvad der 
kendetegner japansk litteratur, kan du blive 
meget klogere, når Simon Darø fortæller og 
præsenterer. Der vil også være mulighed for at 
købe nogle af bøgerne.
Det er nødvendigt at have billet.
Der er gratis kaffe og te, men du skal selv med-
bringe en kop. Har du glemt, kan du købe en 
genbrugskop til 10 kr.

LÆSECAFÉ - TÆNKEPAUSEN HÅB
Tirsdag 25. april kl. 11.00-12.00
Tænketanken, KulturØen | Gratis

Er alt håb ude? Vi håber det ikke! Vi varmer op 
til Oasecafé med Bertel Nygaard, ph.d. og lek-
tor i historie ved Aarhus Universitet, ved at tale 
om hans bog, Tænkepausen Håb.
Hent bogen fra den 27. marts på Biblioteket på 
KulturØen. Billet ikke nødvendig. 

SØNDERVOLD - 
LITTERATUR OG BIODIVERSITET 
Fredag 28. april kl. 16.30-17.30
Købmagergade 103, Fredericia | Gratis 
 
Søndervold er hele byens nye grønne åndehul 
med plads til aktiviteter, leg og ro til at nyde na-
turen. Annemette Bargum, der er bæredygtig-
hedskoordinator ved Fredericia Kommune, ta-
ger os med på en gåtur, hvor hun fortæller om 
Søndervold og særligt om, hvordan biodiversi-
tet er tænkt ind i parkens opbygning. Under-
vejs på turen vil forfatteren Rasmus Lund læse 
op af den tekst, han har skrevet om parken. 
Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med Kanalbyen og  Natur & Miljø, 
Fredericia Kommune.

LÆSETIPS - SOMMERLÆSNING 
Torsdag 11. maj kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 2. sal | Gratis 

Er du sommerklar? Læsetips er for dig, der ger-
ne vil have nye bøger på læselisten eller er på 
jagt efter den næste gode læseoplevelse. Den-
ne gang har vi fundet en ordentlig stak bøger 
frem til sommerferien. Der vil være bøger til alt 
fra strandturen til storbyferien, så hvis du ikke 
ved hvilken bog, du skal pakke, så kom forbi og 
få en masse inspiration. Sammen med de man-
ge læsetips serverer biblioteket en kop kaffe.  
Tilmelding ikke nødvendig.



MUSIK 

Charlotte Norholt
Foto: Caroline Bittencourt
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FYRAFTENSSANG
Tirsdag 17. januar kl. 16.30-18.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis
   
Kom og syng med, når vi synger sange om og 
i den mørke tid. Det er Frede Thorsen, der ak-
kompagnerer og har valgt, hvad vi skal synge.
Billet ikke nødvendig.

I samarbejde med Musikaftenskolen Lillebælt.

MORGENSANG 
Torsdag 26. januar kl. 10.30
Torsdag 23. februar kl. 10.30
Torsdag 30. marts kl. 10.30
Torsdag 27. april kl. 10.30
Fredericia Bibliotek, Foyeren | Gratis

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

Bent Fabricius-Bjerre
Foto: fabricius-bjerre.dk

BENT FABRICIUS-BJERRES TRE LIV - 
HISTORIEN OM ET KULTURIKON
Torsdag 9. februar kl. 19.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen | 80 kr.

I 2020 døde den berømte komponist og pianist 
Bent Fabricius-Bjerre, og Danmark mistede der-
med et af sine største kulturikoner. Han fik så 
meget ud af livet, at man nærmest kan sige, han 
nåede at leve tre liv: Først var han nyskabende 
musiker, så blev han driftig forretningsmand, og 
til sidst var han et ikon.

100 års dansk kulturhistorie kan fortælles gen-
nem denne ene mand, og det er, hvad Danni 
Travn, forfatteren bag den anmelderroste bio-
grafi om Bent Fabricius-Bjerre, gør i dette fore-
drag. Danni har en masse musikeksempler med 
- både noget, der har inspireret Fabricius-Bjerre 
og nogle af hans egne indspilninger, men også 
ting han som igangsætter har været med til at 
udgive.

I samarbejde med Musikaftenskolen Lillebælt.

KLASSISK LYTTEKLUB
Mandag 30. januar kl. 16.30-18.00
Middelfartsalen, KulturØen | Gratis

Vi åbner forårssæsonens Klassiske Lytteklubber 
med et rigtigt forårsværk: Igor Stravinskijs bal-
letmusik Le sacre du printemps. Værket er en 
serie af 13 tableauer i to sektioner, som viser et 
hedensk forårsritual, hvor en jomfru udvælges 
blandt stammens unge kvinder og ofres til for-
året. Billet ikke nødvendig.



KLASSISK LYTTEKLUB
Mandag 27. februar kl. 16.30-18.00
Middelfartsalen, KulturØen | Gratis

Denne gang skal vi lytte til og tale om Dobbelt-
koncert i a-mol af den tyske komponist, pia-
nist og dirigent Johannes Brahms. Med denne 
dobbeltkoncert får Brahms genoprettet et tabt 
venskab. Samtidig bliver det hans sidste orke-
sterværk.  
Billet ikke nødvendig.
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KLASSISK SØNDAG - 
HELE VERDEN RUNDT MED FLØJTEN
Søndag 5. marts kl. 15.00-17.00
Middelfartsalen, KulturØen | 100 kr.

Tværfløjten er i centrum ved denne koncert, 
hvor fløjtenisten Charlotte Norholt alene og 
sammen med sine tre fremragende, internatio-
nale strygerkolleger tager publikum med på en 
tur verden rundt.
Vi skal høre musik fra Mozarts Wien, lytte til ty-
ske J.S. Bachs soloværk for fløjte og opleve Bra-
siliens skønne tonesprog og finurlige rytmer i 
det forrygende værk The Jet Whistle for fløjte 
og cello. Vi skal også til en tur til Frankrig med 
mystikeren Jolivets Besværgelser for solofløjte 
for til sidst at ende i USA med tjekkisk-ameri-
kanske  Dvořák i hans kendte Amerikanske Stry-
gekvartet i en helt særlig udgave med fløjte.
Charlotte Norholt vil undervejs i koncerten for-
tælle indgående om værkerne.

FYRAFTENSSANG
Tirsdag 28. februar kl. 16.30-18.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis
 
Kom og syng med, når Melanie Skriver spiller 
op til fællessang.
Billet ikke nødvendig.

I samarbejde med Musikaftenskolen Lillebælt.

HANNAH RARITY TRIO
Torsdag 16. marts kl. 20.00-22.00
Middelfartsalen, KulturØen | 160 kr.

Koncert med den skotske sangerinde Hannah 
Rarity, som besidder en sublim sangstemme, 
der giver sangene en uforlignelig følelsesmæs-
sig dybde. På sin Danmarksturné medbringer 
hun to af sine faste musikalske makkere, John 
Lowrie på klaver og Innes White på guitar. Sam-
men skaber trioen en meget intens, stemnings-
fuld og smuk koncertoplevelse.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

Hannah Rarity
Foto: Elly Lucas
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FÆLLESSANG MED KATRINE MUFF
Onsdag 22. marts kl. 19.00-20.30
Middelfartsalen, KulturØen I 80 kr.

Kom og syng med og hør Katrine Muff Ene-
voldsen fortælle om sin levende vej ind i mu-
sikken - og om hvordan en god melodi kan gøre 
hele forskellen for en tekst. Med udgangspunkt 
i fællessang fra den nye Højskolesangbog for-
tæller, spiller og synger Katrine egne komposi-
tioner og nye yndlingssange.

Katrine har tidligere sunget sig gennem TV-pro-
grammet Syng med - fra skrål til skønsang og 
har, sammen med Mathias Hammer, været 
vært på Danmark synger julen ind og Live fra 
Højskolesangbogen. Senest har hun fået hele 
Danmark med, når hun har ladet sangglæden 
strømme ud gennem vores TV-skærme til Fæl-
lessang fredag aften på DR.

Arrangeret i samarbejde med AOF Center 
Odense og Musikaftenskolen Lillebælt.

KLASSISK LYTTEKLUB
Mandag 27. marts kl. 16.30-18.00
Middelfartsalen, KulturØen | Gratis

Vi runder sæsonen af med Carl Nielsens Sym-
foni nr. 2, som også går under navnet De Fire 
Temperamenter. Med dette værk viser Carl 
Nielsen sin menneskekundskab. Det er fyldt 
med humor og skarpe iagttagelser.
Billet ikke nødvendig.

KONCERTFOREDRAG - FLAMENCO
Torsdag 30. marts kl. 19.00-20.30
Middelfartsalen, KulturØen | 80 kr.

Duo Flamenco, som består af danser Cathrine 
Vigh og sanger og guitarist Thierry Boisdon, 
fører dig ind i flamencoens fascinerede verden 
gennem dans, sang, musik og fortælling.
Denne aften kan du både blive klogere på fla-
mencokulturen og opleve flamencoens passion 
og temperament. Duoen fortæller om flamen-
coens mystiske historier, om sigøjnernes rolle i 
flamencoen, om hvilke stilarter, der findes, og 
hvordan de er opstået.

I samarbejde med Musikaftenskolen Lillebælt.

Katrine Muff Enevoldsen
Foto: Alexander Banck-Petersen 
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DOBBELTKONCERT - MCGOLDRICK, DONNELLY 
& MURRAY OG TOPHØJ & BARSLUND
Onsdag 24. maj kl. 20.00-22.00
Middelfartsalen, KulturØen | 160 kr.

Michael McGoldrick, Dezi Donnelly og Jim Mur-
ray er tre verdensklassemusikere, der er blandt 
de allermest anerkendte indenfor irsk folkemu-
sik. De har turneret kloden rundt og udgivet en 
lang række anmelderroste albums. 

Denne aften har trioen allieret sig med den 
prisvindende danske duo Andreas Tophøj & 
Rune Barslund. 
Med mange koncerter i hele Skandinavien, 
Tyskland og på de britiske øer er de to herrer 
blandt de flittigst turnerende folkemusikere fra 
Danmark.

Aftenen byder på et sæt fra hvert af de to or-
kestre samt en fælles finale som afslutning på 
koncerten.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

ALBUMFOREDRAG - DARK SIDE OF THE MOON 
Torsdag 27. april kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 50 kr.

The Dark Side of the Moon af Pink Floyd er et af 
historiens bedst sælgende albums nogensinde. 
I 2023 fylder den legendariske plade 50 år! Det 
markerer vi med et albumforedrag, hvor vinyl- 
nørd og musikfan Søren Genefke, forfatter til 
bogen Alt om vinyl, tager os med på en rejse 
rundt om månen, ind i studiet, ud på coveret og 
ned i rillerne på denne ubestridte rockklassiker. 
Det bliver en unik aften, da vi også skal lytte til 
hele albummet i det originale fire-kanals mix i 
surround sound. Hifi-Klubben Kolding leverer 
det quadrofoniske højtaler-setup, der gør det 
til en lytteoplevelse ud over det sædvanlige.

Tophøj & Barslund
Foto: andreasrune.dk

HANS THEESSINK OG KNUD MØLLER
Torsdag 27. april kl. 20.00-22.00
Middelfartsalen, KulturØen | 225 kr.

Kom til koncert med østrigske Hans Theessink 
og danske Knud Møller.
Er man til gedigen, velspillet blues, så er man til 
Theessink & Møller. Hver for sig er de kapacite-
ter indenfor genren, og sammen er de en fein- 
schmecker-oplevelse, der giver både gåsehud 
og smil på læben. Repertoiret består af sange 
fra Hans Theessinks fyldige bagkatalog kryd-
ret med numre fra den traditionelle blues root 
genre, som duoen mestrer så flot.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

Hans Theessink og Knud Møller
Foto: Lasse Jørgensen



TENDENSER 
& DEBAT

Christiansborg
Foto: Anders Hviid
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DET SPLITTEDE USA - 
EN NATION AF MODPOLER
Mandag 30. januar kl. 19.00-21.00
Middelfart Gymnasium | 80 kr.

En analyse af det amerikanske samfund har 
aldrig været mere aktuel end netop nu: Store 
interne stridigheder, fire år med Donald Trump 
ved roret og en brutal coronapandemi har fået 
både amerikanerne og resten af verden til at 
rejse nye spørgsmål om USA. 

Hvordan skal vi forstå de racerelaterede kon-
flikter, vi ser rundt omkring i nationen? Er det 
amerikanske folk mere splittet i dag, end det 
har været tidligere? Og kan USA fastholde sin 
status som økonomisk og militær supermagt i 
en stadig mere usikker fremtid? 

Anne Mørk er lektor på SDU med en ph.d. i 
amerikanske studier, og hun går denne aften 
bag facaden og stiller skarpt på det amerikan-
ske samfund.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

IDA EBBENSGAARD - 
NYTTER DET AT SLUKKE FOR NYHEDERNE? 
Tirsdag 31. januar kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr.

Ifølge Ida Ebbensgaard er vi i øjeblikket vidne 
til en stærkt stigende og faretruende tendens; 
nemlig at folk overalt i verden ikke blot trækker 
på skuldrene af nyhederne, men aktivt og be-
vidst undgår dem og slukker for dem. 

I sit foredrag fortæller Ida Ebbensgaard om, 
hvorfor den såkaldte ‘nyhedstræthed’ er et de-
mokratisk problem, der kan få massive konse-
kvenser for den frie debat. 

Ida Ebbensgaard er journalist og forfatter og 
har tidligere arbejdet på dagbladene Politiken, 
Dagen og Børsen - primært som erhvervsjour-
nalist. I 2017-2020 var hun udlandsredaktør in-
den hun kom til Zetland som chefredaktør. Hun 
har også været pressechef, først i Miljøministe-
riet og siden i Klima- og Energiministeriet.

I samarbejde med Den Kreative Aftenskole.

Ida Ebbensgaard
Foto: Nicolai Westh
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FLUGT 
Tirsdag 14. marts kl. 19.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen I 60 kr.

Hør om tilblivelsen og ideerne bag det nye 
museum FLUGT i Oksbøl, som ligger, hvor Dan-
markshistoriens største flygtningelejr engang 
lå. Museet er i lejrens nyrestaurerede lazaret-
bygninger, der nu er blevet forbundet af et nyt 
og spændende hus tegnet af arkitekt Bjarke 
Ingels Group.
Foredraget baserer sig på foredragsholder og 
museumsinspektør John V. Jensens bog Ty-
skere på flugt. Oksbøllejren, med sine 35.000 
indbyggere, var Danmarks sjettestørste ’by’. 
Eftertidens holdning til de tyske flygtninge har 
gennem de senere år været stærkt omdiskute-
ret. Over alt i landet var der flygtninge - også i 
Middelfart - hvor endnu 86 tyske flygtninge lig-
ger begravet. Historien om de tyske flygtninge 
har været overset, men er yderst tankevækken-
de og aktuel.  

I samarbejde med Dansk Flygtningehjælps 
Frivilliggruppe i Middelfart.

SARA ALFORT - DAMER DER VAR FOR MEGET
Tirsdag 28. marts kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr.
 
Med udgangspunkt i sin bog Damer der var for 
meget fortæller journalist og forfatter Sara Al-
fort om en gruppe skandinaviske kvinder, der 
var med til at bane vejen for det samfund, vi har 
i dag. Bogens kvinder kendte hinanden på kryds 
og tværs. Fælles for dem er dog, at de skubbede 
til grænserne for, hvad man som kvinde kunne 
skrive og gøre i datidens samfund. De åd af livet 
i store glubske lunser, tog toget til Paris, fik børn 
med mænd, de ikke var gift med, forsørgede sig 
selv for den litteratur, de skrev, og gjorde nøjag-
tig, som det passede dem. Vi skal bl.a. høre om 
Agnes Henningsen og Karin Michaëlis. 

I samarbejde med Den Kreative Aftenskole. 

Sara Alfort
Foto: Simon Klein Knudsen

PETER LAUTRUP-LARSEN - 
FRA SCHLÜTER TIL STØJBERG  
Torsdag 16. marts kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr.

Peter Lautrup-Larsen giver et personligt ind-
blik i begivenheder og personer i dansk poli-
tik. Vi kommer bagom historiske beslutninger, 
der den dag i dag former vores samfund. Som 
førstehåndsvidne fortæller Peter om oplevel-
ser og erfaringer fra Christiansborg og de per-
sonligheder, der gennem tiden har formet det 
politiske landskab. Foredraget er krydret med 
anekdoter fra Peters egne møder med store 
politiske personligheder.

Peter Lautrup-Larsen er forhenværende poli-
tisk reporter og analytiker, politisk redaktør og 
spindoktor. 

KØN OG SEKSUALITET
Tirsdag 25. april kl. 13.00-14.30
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Køn og seksualitet fylder meget i samfundet i 
dag, både i by- og mediebilledet, men også i de 
unges bevidsthed. Lyt med, når forfatter Line 
Lybecker tager hul på debatten om transkøn-
nethed og homoseksualitet. Foredraget hen-
vender sig til unge i udskolingen, der denne 
eftermiddag kan dele tanker og få talt om em-
ner, der ellers kan være svære at få bragt ind i 
klasserummet. Line Lybecker tager afsæt i egne 
bøger, der også kommer ind på alkohol og skils-
misse i familien, langdistanceforhold, uddan-
nelsesvalg og venskaber.
En del af UGE17.



Der bliver sat mere og mere fokus på glemte 
kvinder i historien, og det har udviklet sig til at 
være en tydelig tendens - både i skøn- og faglit-
teratur. Mange kvinder, som gjorde sig gælden-
de i deres samtid indenfor kunst, litteratur, vi-
denskab eller andre discipliner, er gennem tiden 
blevet ‘skrevet ud’ af historien. Deres eftermæle 
har været offer for en patriarkalsk historieskriv-
ning, hvor man(d) ikke har taget de berømte 
kvinders bedrifter med i kanondannelse og pen-
sum. Derfor er de lige så stille blevet glemt, og 
derfor er der lige nu et stort arbejde i gang med 
at udfylde alle de sorte huller i historien.  

Damer der var for meget  
I 2021 udkom historikeren Gry Jexen med bo-
gen Kvinde kend din historie, hvor hun netop 
satte fokus på glemte kvinder i historien. En 
anden, der har taget teten, er journalist og for-
fatter Sara Alfort, der i bogen Damer der var for 
meget fra 2022 fortæller om berømte kvinder, 
der levede i slutningen af 1800-tallet og star-
ten af 1900-tallet. Kvinderne i bogen nægtede 
at underordne sig tidens normer og satte ild til 
eksempelvis ligestillings- og sædelighedsdebat-
ten i hele Norden. Mange af de kvinder, Alfort 
skriver om, var kunstnere, forfattere eller jour-
nalister. De var ekstremt berømte i deres samtid 
på lige fod med fx Georg Brandes, Holger Drach-
man, Edward Munch og Herman Bang. 

Exofiktion genopliver berømte kvinder  
Indenfor skønlitteraturen er genren ‘exofiktion’ 
vundet frem de seneste år. Her er det et virkeligt 
menneskes liv, der danner udgangspunkt for ro-
manen, og i mange tilfælde er det ‘glemte’ kvin-
der, der har udrettet noget helt særligt indenfor 
deres felt, der skrives om. 
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Ofte har kvinderne ikke fået den rette aner-
kendelse i eftertiden  - selvom de fik det i deres 
samtid. Når det sker, opstår der er en skæv-
vridning i historieopfattelsen, mener Alfort. Se-
nest har Hanne-Vibeke Holst udgivet romanen  
Kriger uden maske om billedhuggeren Sonja 
Ferlov Mancoba, og mon ikke vi får lov at læse 
om endnu flere glemte kvinder i løbet af de 
kommende år? Lad os håbe på det. 

Læsetips  
Vi har samlet nogle af de nyeste bøger, der 
handler om spændende kvinders historie.

Kvinden der samlede verden af Eva Tind 
Om videnskabskvinden Marie Hammer.

Den inderste kerne af Lotte Kaa Andersen 
Om forskeren Inge Lehmann.
 
Kvinden der elskede insekter af Selja Ahava 
Om kunstneren og naturforskeren Maria Sibylla 
Merian.
 
Det blå lys af Stig Dalager 
Om kemikeren/fysikeren Marie Curie.
 
Franciska af Agnete Braad 
Om maleren Franciska Clausen.
 
Kriger uden maske af Hanne-Vibeke Holst 
Om billedhuggeren Sonja Ferlov Mancoba.
  
Vivian af Christina Hesselholdt 
Om gadefotografen Vivian Maier.
 
Kvinde set fra ryggen af Jesper Wung-Sung 
Om Ida Hammershøi.

HISTORIENS GLEMTE KVINDER



VIDENSKAB
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HVAD GRØNLANDS INDLANDSIS LÆRER OS
Tirsdag 28. februar kl. 19.00-21.00
Fredericia Gymnasium | Gratis
Strib Bibliotek | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Aftenens foredragsholder 
er professor i glaciologi Dorthe Dahl-Jensen.
Hør om hvad boringer ned i Grønlands ind-
landsis fortæller os om klimaet, skovafbræn-
ding, vulkanudbrud m.m. i historisk og forhi-
storisk tid. De dybeste boringer ned i mere end 
100.000 år gammel is giver viden om, hvor me-
get havspejlet kan stige i fremtiden.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

STJERNERNES VILDE LIV
Tirsdag 28. marts kl. 19.00-21.00
Fredericia Gymnasium | Gratis
Strib Bibliotek | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Aftenens foredragsholdere 
er adjunkt i astrofysik Mia Sloth Lundkvist og 
professor i astrofysik Hans Kjeldsen.
Efter at stjerner fødes i interstellare gasskyer 
og begynder at lyse, gennemgår de forskellige 
udviklingsstadier, før de ender deres dage kao-
tisk som ustabile stjerner eller som supernova-
er, der udslynger støv og gas og giver liv til nye 
stjerner.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

DET ER BARE EN VIRUS
Tirsdag 7. marts kl. 19.00-21.00
Fredericia Gymnasium | Gratis
Strib Bibliotek | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. 
Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og 
det trænger ind i og udnytter levende celler til 
at formere sig. En del virus gør os syge. Overlæ-
ge og virusforsker Anders Fomsgaard fortæller 
om de vigtigste kendetegn for virus, og hvordan 
forskerne må tænke for at bekæmpe dem.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

KAFFE
Tirsdag 21. marts kl. 19.00-21.00
Fredericia Gymnasium | Gratis
Strib Bibliotek | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Aftenens foredragsholdere 
er lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, læge 
og lektor i diabetes og ernæring Kjeld Herman-
sen og lektor i natur ressource økonomi Aske 
Skovmand Bosselmann.
De tre forskere fortæller om kaffeplantens bio-
logi, dyrkning og bearbejdning, til det bliver til 
den kaffe, vi drikker. De kommer også omkring 
bæredygtig kaffe, klimaændringernes betyd-
ning for fremtidens kaffe samt om sundheds-
aspekterne ved at drikke kaffe.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.
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FREMTIDENS RNA-MEDICIN
Tirsdag 18. april kl. 19.00-21.00
Fredericia Gymnasium | Gratis
Strib Bibliotek | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Aftenens foredragsholdere 
er postdoc i nanoscience Mette Galsgaard Mal-
le og professor i nanoscience Jørgen Kjems.
De fleste af os har fået RNA-medicin i form af 
mRNA-vaccine mod covid-19, men RNA kan 
bruges medicinsk til meget mere end vacciner. 
Hør om den helt aktuelle RNA-forskning, der i 
fremtiden vil kunne lede til bedre behandling 
af en lang række sygdomme.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

MYRER
Tirsdag 25. april kl. 19.00-21.00
Fredericia Gymnasium | Gratis
Strib Bibliotek | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet.
Myrerne opfandt landbruget længe før, menne-
sket opstod. De organiserer sig som superorga-
nismer og er på flere måder mere succesfulde 
end mennesket. Hør seniorforsker i insekt- og 
planteøkologi Joachim Offenberg fortælle om 
myrernes natur og hvordan forskerne er be-
gyndt at udnytte myrernes egenskaber til bl.a. 
biologisk bekæmpelse af skadedyr.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium.

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

Det er forskere, primært fra Aarhus Uni-
versitet, som forelæser. Ofte er det en 
spændende ny opdagelse, der er kernen 
bag ideen til foredraget. Det kan være en 
lille brik til et større puslespil, der viser en 
helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter  
forskeren sin egen opdagelse ind i den sto-
re sammenhæng og viser, at netop denne 
opdagelse giver en ny indsigt i et spænden-
de og betydningsfuldt område. Niveauet 
er højt, men man kan få udbytte af alle 
foredrag uanset faglige forudsætninger.

Du kan kun opleve foredragene, mens de 
afholdes og kun de steder, som er vært for 
foredragene. Foredragene bliver altså ikke  
tilgængelige på nettet efterfølgende.

Hvert foredrag varer to timer med en pau-
se midtvejs på 20 minutter samt en session 
til sidst, hvor forelæseren svarer på udvalg-
te spørgsmål indsendt af publikum under 
foredraget via SMS og Twitter.
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BRÆTSPILsCAFÉ
Mandag 9. januar kl. 17.00-20.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Skal weekendhyggen forsætte lidt endnu? To 
gange om måneden - mandage i lige uger - af-
holdes der brætspilscafé på KulturØen. Uanset 
om du er til et hurtigt slag UNO eller vil op-
klare mord i Chronicles of Crime, så har vi et 
spil til dig. Kom og vær en del af et hyggeligt 
fællesskab af spilleglade sjæle. Vælg et af vo-
res mange spil, eller medbring et af dine egne 
yndlingsspil.

ALEX - MIRAKLET FRA STALINS GULAG  
Tirsdag 7. februar kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr. 
 
Efter 2. Verdenskrig rejser den unge, sønder-
jyske læge Alexander Thomsen til Berlin på en 
hjælpemission. Her bliver han falsk anklaget for 
spionage og sendt i arbejdslejr i Sibirien, hvor 
han møder en lettisk kvinde. Sådan begynder 
historien om drengen Alex, som startede sit liv 
i fangenskab i Sibirien.  
Den fredericianske journalist og forfatter Tho-
mas Kvist har skrevet bogen Alex - Miraklet fra 
Stalins Gulag i samarbejde med hovedperso-
nen, og foredraget rummer ud over Alex’ histo-
rie også en stærk amerikansk agenthistorie og 
historien om en dansk statsminister, der trak 
i de diplomatiske tråde for at hjælpe Alex og 
hans mor til Danmark.

OASECAFÉ - MIDDELFART HISTORISKE BYDEL
Torsdag 12. januar kl. 17.00-18.00
Biblioteket, KulturØen l Gratis

Tag med på en historisk rejse gennem Middel-
farts historiske bydel, når lokalhistoriker Ole 
Høyer holder foredrag i Oasen. Hør om hvor-
dan Middelfart blev formet i perioden 1850 til 
1950, få et gratis eksemplar af Ole Høyers bog 
Rundtur i Middelfart Historiske Bydel og ikke 
mindst en spændende fortælling om byen.
Det er nødvendigt med billet. Kaffe og the er 
gratis, men du skal selv medbringe en kop. Hvis 
du har glemt, kan du købe en genbrugskop til 
10 kr.

ABELONE GLAHN - 
SKAL DU TA’ DET HELE MED DIG?
Torsdag 26. januar kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr. 

Mange seniorer oplever, at deres huse er ble-
vet for store til dem. Men hvordan nedskalerer 
man hele sit liv, når kvadratmeterne bliver min-
dre? Forfatter og journalist Abelone Glahn flyt-
tede, sammen med sin mand, fra en gammel 
landsbyskole til en toværelses i storbyen. Hun 
fortæller i et muntert toneleje om genvordig-
hederne, fornøjelserne og de følelsesmæssige 
overvejelser ved denne overgangsfase, som 
kan være særligt svær for en der, som hende, 
er notorisk samler.

I samarbejde med Selvhjælp Fredericia-Mid-
delfart.

Abelone Glahn
Foto: Lisbeth Holten
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GWYN NISSEN - 
PÅ SPORET AF DET TYSKE MINDRETAL
Tirsdag 21. februar kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr. 

Gwyn Nissen er vokset op i en familie i Aaben-
raa, som tilhører det tyske mindretal i Sønder-
jylland. Han har arbejdet som journalist på fle-
re jyske aviser og blev i 2013 chefredaktør på 
mindretallets avis, Der Nordschleswiger. Han vil 
fortælle om mindretallets positive udvikling fra 
udskældt til - om ikke elsket - så respekteret, og 
om Der Nordschleswigers udvikling fra dagblad 
til digitalt medie.

I samarbejde med Grænseforeningen 
Fredericia-Middelfart.

REJSECAFÉ - VIETNAM
Tirsdag 14. marts kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 1. sal  | Gratis

Vietnam byder på et væld af oplevelser. Eksoti-
ske og farverige markeder, fantastiske naturrig-
domme, frodige risterasser, historiske templer 
og paladser samt smukke strande, som gør det 
let at kombinere natur, kultur og strandliv i én 
storslået rejse til Vietnam. John Lau Jensen fra 
Check Point Travel viser sit Vietnam frem og gi-
ver tips til, hvordan man får mest muligt ud af 
sin rejse til det fantastiske sydøstasiatiske land.
Tilmelding ikke nødvendig.

REJSECAFÉ - HÆRVEJEN
Mandag 20. februar kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 3. sal  | Gratis

I sommeren 2022 gik Marie Lau Florin fra van-
drebloggen Frie fodspor på Hærvejen fra Hirts-
hals til Padborg. Hun fortæller levende, ærligt 
og humoristisk om sine oplevelser og dugfriske 
erfaringer fra den 645 km lange vandring ad 
Danmarks Camino.
Bliv inspireret af Maries kærlighed til Hærvejen 
og få brugbare tips til planlægningen, pakkeli-
sten og overnatningsmulighederne undervejs.
Tilmelding ikke nødvendig.

RYAN OG LUFTKNALLERTEN
Torsdag 23. marts kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 3. sal | Gratis

Gennem de seneste seks år har Ryan Møl-
ler Jensen fløjet rundt over Trekantområdet 
på sin ’luftknallert’: En paramotor, som er en 
slags motoriseret paraglider. Ryan er én af kun 
omkring 50 i Danmark, som flyver paramotor, 
og denne eftermiddag vil han fortælle om sin 
specielle passion, vise billeder fra sine mange 
ture i lokalområdet og fortælle, hvordan man 
letter, flyver, styrer og lander igen. Han tager 
også luftknallerten med, så man kan komme 
helt tæt på.
Tilmelding ikke nødvendig.

Gwyn Nissen
Foto: C V Tiedemann
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VIBEKE KAISER-HANSEN -
JØDERNES DANMARKSHISTORIE I PROVINSEN  
Torsdag 13. april kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 50 kr. 
 
Indtil 1900-tallet udgjorde jøderne det største 
religiøse mindretal i Danmark, men fortællin-
gerne har mest handlet om jøder i København. 
Med udgangspunkt i sin nye bog Jødernes Dan-
markshistorie - i provinsen fortæller Vibeke 
Kaiser-Hansen, museumsinspektør på Museer-
ne i Fredericia, hele historien om jødisk liv og 
kultur uden for hovedstaden. Særligt med fokus 
på Aalborg, Randers og naturligvis Fredericia. 
 
I samarbejde med Fredericia Museums Venner.

AT REJSE I JAPAN
Torsdag 20. april kl. 19.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen I 80 kr.

I 2016 begyndte Mette Holm forarbejdet til Tu-
ren går til Japan sammen med to andre forfat-
tere, og pludselig lærte hun Japan at kende på 
en ny måde. Siden har hun revideret guiden og 
været rejseleder på ni rejser til Japan - både på 
vandreture og litterære rejser.

Men hvordan kan man egentlig fortælle om et 
helt land på 156 sider? Det kræver overvejelser 
og valg, som Mette Holm, kendt som oversæt-
ter af Haruki Murakamis bøger, gerne fortæller 
om. Gennem vandringer i landskabet, og ikke 
mindst gennem litteraturen, præsenterer hun 
denne aften et alternativt billede af det Japan, 
hun elsker.SMAGEN I DET JAPANSKE KØKKEN

Onsdag 19. april kl. 19.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen | 80 kr.

For mange er landet Japan og japansk madkul-
tur nok stadig forbundet med noget eksotisk 
og fremmedartet, skønt de fleste har stiftet 
bekendtskab med sushi og ramen. Men der er 
meget mere. Ole G. Mouritsen er professor i 
gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation. 
Denne aften belyser han japansk madkultur og 
det traditionelle japanske køkkens tilgang til, 
omsorg for samt tilberedning af forskellige rå-
varer fra hav og landjord med særlig fokus på 
madens smag og tekstur. Måske kan japansk 
madkultur inspirere os til et mere grønt, bære-
dygtigt og velsmagende dansk køkken.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

Mette Holm
Foto: Carsten Lundager

Ole G. Mouritsen
Foto:  Jakob Carlsen



BABYCAFÉER
Sammen med Mødrehjælpen Fredericia  
inviterer vi til Babycaféer, hvor du, sam-
men med din baby, kan få inspiration til det 
gode barselsliv og møde andre forældre på 
barsel.

Hver Babycafé starter med lidt hygge og 
snak, hvorefter der er et oplæg eller en ak-
tivitet ca. 10.30. Derefter er der igen tid til 
snak, hygge og lidt at spise, inden vi runder 
af kl. 13.00.

Alt om amning 
Onsdag 8. februar kl. 10.00 | Gratis

Slynge- og vikleworkshop  
Onsdag 8. marts kl. 10.00 | Gratis

Sang og sangbøger
Onsdag 19. april kl. 10.00 | Gratis

Børns sprog og bøger  
Onsdag 3. maj kl. 10.00 | Gratis

Babycaféerne foregår på Fredericia Biblio-
tek, og du kan læse mere om programmet 
på fredericiabib.dk. 

Tiilmelding på Mødrehjælpens hjemmesi-
de eller på tlf. 2536 9320. Hvis du pludselig 
får lyst eller overskud på dagen, er det også 
okay bare at møde op.  

I samarbejde med 
Mødrehjælpen Fredericia.
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ET KATOLSK LAND? - 
KIRKE OG RELIGION I ITALIEN   
Torsdag 20. april kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 80 kr. 

Vi kender alle Italien som et katolsk land, men 
er kirken stadig vigtig for den almindelige itali-
ener? Hvilke udfordringer står kirken overfor i 
dag? Hvor mange italienere går egentlig i kirke? 
Er Pave Frans en folkehelt?

Med muntre anekdoter gør Bjørn Thomassen 
os klogere på, hvordan religiøsiteten udleves 
i det moderne Italien, samt hvilken betydning 
immigration, sekularisme og multikulturalisme 
har for katolicismen. Det hele skylles ned med 
et glas god italiensk rødvin.

Bjørn Thomassen er professor i socialviden-
skab ved Roskilde Universitet samt forsker og 
underviser i samfundsfag. Han har boet 17 år i 
Italien og har udgivet adskillige bøger og artik-
ler om landet.

I samarbejde med Societá Dante Alighieri, 
Trekantområdet. 

Bjørn Thomassen
Foto:  Paddy Dowling
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REPAIR CAFÉ - 
FÅ HJÆLP TIL AT REPARERE DINE TING
Lørdag 7. januar kl. 14.00-17.00
Tirsdag 17. januar kl.17.00-19.30
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Repair Café Middelfart udfører sammen med 
dig reparationer og underviser i vedligehold 
- alt sammen helt gratis. Målet er et positivt, 
socialt og miljørigtigt aftryk i byen. Caféens fri-
villige har mange kompetencer og kan typisk 
hjælpe med en bred vifte af reparationer inden-
for tøj, elektronik, legetøj mm. - eneste krav er, 
at det, der skal repareres, skal kunne stå på et 
bord. IT-produkter og cykler tager caféen ikke 
imod.
Caféen, som afholdes i samarbejde med Repair 
Café Danmark, Middelfart Handel og Middel-
fart Affald & Genbrug, har åbent første lørdag 
og tredje tirsdag hver måned.

KATRINE TURNER - VILDSKAB I HAVEN 
Torsdag 9. marts kl. 19.00-21.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal  | 80 kr.  

Vild-med-vilje-bølgen er for alvor skyllet ind 
over Danmark, og mange har fået øjnene op 
for, at man som haveejer kan gøre en forskel for 
biodiversiteten for både dyr og planter. Biolog 
og naturhaveekspert Katrine Turner fortæller 
os både om store  rewilding-projekter og giver 
os konkrete tips til, hvordan vi med enkle mid-
ler får mere vildskab ind i vores haver.
Katrine Turner er biolog og kendt fra flere 
TV-programmer om vilde haver. I foråret 2023 
udkommer hendes bog Vildskab i haven. 

I samarbejde med Natur & Miljø, Fredericia 
Kommune. 

I FELTEN MED NATURFOTOGRAFEN 
Torsdag 2. marts kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 3. sal | Gratis

Kom helt tæt på den smukke danske natur, 
når Fredericia Bibliotek får besøg af naturfo-
tograf Kim Olsen. Kim finder skønheden i både 
planter, fugle og insekter, og han har brugt en 
masse tid på at dokumentere den fascinerende 
natur omkring os. Med stor viden og passion 
deler Kim sine flotte fotografier med os, imens 
han fortæller om de mange ture rundt i Dan-
mark, hvor billederne er taget. 
Tilmelding ikke nødvendig.
 
I samarbejde med Arternes Fredericia. 

KLIMAAFTEN - DMI 150 ÅR
Torsdag 2. februar kl. 18.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen l Gratis

Hele Danmarks Meteorologiske Institut er fyldt 
150 år. Vi benytter derfor lejligheden til at dyk-
ke  helt ned i klimaudviklingen. DMI’s forskere 
fremlægger den nyeste viden på området, og 
Middelfart Kommune bidrager med den lokale 
vinkel på udviklingen. 
Aftenen slutter med debat, og det hele ledes og 
modereres af Jesper Theilgaard.

I samarbejde med DMI og Klimafolkemødet i 
Middelfart.
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Jesper Theilgaard
Foto: Ulla Voigt

Katrine Turner
Foto: vildskab.dk



På Middelfart Kultur & Bibliotek har vi, sammen 
med en række lokale aktører, startet en repair-
café, fordi vi tror på, at det er bedre at reparere 
det gamle end at købe nyt. Og på Fredericia Bib-
liotek sætter Tina Werborg fokus på, hvordan 
du kan få en mere bæredygtig sommergardero-
be uden at gå ned på stil og tøjglæde. Du kan 
endda tage noget af dit eget gamle tøj med og 
bytte det i bibliotekets tøjbytteskabe i hele uge 
17.   

Grunden til, at vi fokuserer så meget på tøjet, 
er, at produktionen påvirker rigtig mange ver-
densmål på én gang.

Eksperterne siger godt nok, at det allerbedste 
er at lade helt være med at købe nyt tøj, men 
hvis vi køber et stykke nyt tøj, som er produ-
ceret under anstændige og miljømæssigt for-
svarlige forhold, så hjælper vi samtidig med at 
afskaffe fattigdom og stoppe sult. Vi forbedrer 
også rent vand og sanitet, anstændige jobs og 
økonomisk vækst. Det kan måske endda føre til 
mindre ulighed og øget sundhed og trivsel for 
dem, som laver tøjet, og bedre forhold for livet i 
havet. Det var en forbedring af otte verdensmål 
i én lille handling.

Muligvis syner det ikke af meget i det store bil-
lede, men en af de største synder i vor tid er at 
blive ved med at gøre, som vi plejer. Og hvis vi 
alle sammen hver især gør, hvad vi kan, så er det 
uendeligt meget bedre end ingenting.

I 2015 satte FN sig for at gennemføre 17 meget 
ambitiøse verdensmål inden 2030, og selvom 
vi nu er halvvejs mod målstregen, er der stadig 
mange, som har svært ved at forholde sig til de 
kæmpestore abstrakte problematikker, som de 
17 verdensmål rummer. 

Danmarks biblioteker er derfor gået sammen 
om kampagnen UGE17, Bibliotekernes ver-
densmålsuge. Vi vil gerne bruge vores platform 
til at forsøge at gøre verdensmålene enklere og 
mere jordnære at forholde sig til i hverdagen.  

Rigtig meget af det, vi hører om verdensmålene, 
handler om klima, og klimaet er bestemt me-
get vigtigt. Men vores forbrug er mindst lige så 
vigtigt.

Måske har du hørt om Jordens overforbrugs-
dag? Det er den dag på et kalenderår, hvor det 
er beregnet, at Jordens befolkning har brugt den 
mængde ressourcer, som planeten kan gendan-
ne på et år. Sidste år var det den 28. juli. Men 
hvis alle lande havde et forbrug som Danmark, 
ville vi have brugt det hele allerede 28. marts. 
Derfor sætter vi på bibliotekerne særligt fokus 
på, hvordan vi kan omtænke vores forbrug. 

UGE 17 - Sammen om verdensmålene
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FRØBYTTEDAG
Lørdag 25. marts kl. 10.00-13.00
Fredericia Bibliotek, Foyeren | Gratis

Har du nogle frø, som du gerne vil dele med 
andre? Så kom forbi biblioteket, hvor du kan 
møde andre med interesse for selvforsyning 
og vilde haver. Du kan bytte dig til nye spæn-
dende frø til drivhuset, køkkenhaven, det vilde 
blomsterbed eller en blomsterstribe - til gavn 
for bier, sommerfugle og andre vilde arter. Har 
du ingen frø, deler vi ud af lokalt samlede frø, 
som du kan få med hjem.

I samarbejde med Praktisk Økologi og Natur & 
Miljø, Fredericia Kommune. 

HAVMILJØET I NATURPARK LILLEBÆLT
Tirsdag 28. marts kl. 19.00-21.00
Biblioteket, KulturØen | 60 kr.

Hør om Naturpark Lillebælts arbejde med hav-
miljøet. Hvad presser havmiljøet i Lillebælt, 
hvad kan vi gøre, og hvilke projekter er i gang?
Naturpark Lillebælt, Danmarks største natur-
park, vil denne aften fortælle om etablering 
af stenrev, fiskebørnehaver, krabbefangst, ind-
samling af data og samarbejde med partnere, 
frivillige og forskere. Der vil undervejs blive vist 
film og billeder.

I samarbejde med Naturens Dag og Klimafol-
kemødet i Middelfart.
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TINA WERBORG - 
BÆREDYGTIG SOMMERGARDEROBE
Tirsdag 25. april kl. 16.30-17.30
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 50 kr. 

Tøjaktivisten Tina Werborg har sat sig for at 
ændre vores tøjkultur - måden vi køber, bruger 
og skiller os af med vores tøj. For selvom hun 
elsker tøj, er hun imod alt, hvad tøjbranchen 
står for i dag: Overforbrug, forurening og dårlig 
samvittighed. Med udgangspunkt i sin bog Gar-
derobemanifestet - 10 gode grunde til at gen- 
overveje dit næste tøjkøb optrævler hun tøj- 
industrien og kommer med sit bud på, hvordan 
du selv skaber en mere bæredygtig sommergar-
derobe uden at gå ned på stil og tøjglæde.

TØJBYTTESKABE  
24.-29. april i bibliotekets åbningstid
Fredericia Bibliotek, 1. sal | Gratis

I anledning af bibliotekernes Verdensmålsuge 
sætter Fredericia Bibliotek fokus på bæredyg-
tigt tøjforbrug. Derfor inviterer vi indenfor til 
tøjbyttemarked på biblioteket. Tag noget af dit 
aflagte tøj under armen og kig forbi 1. sal, hvor 
du kan bytte det til noget andet fra vores fine 
tøjbytteskabe. Der vil være tøj til både voksne 
og børn. Kom og gør et godt fund. 
 
I samarbejde med Affald & Genbrug, Fredericia 
Kommune.

BO SMÅT OG LEV GODT
Mandag 24. april kl. 19.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen I 80 kr.
 
Hør Anders Boisen fortælle om sin bog Om at 
bo småt og leve godt, i hvilken han beskriver 
sine tanker og erfaringer med at imødegå kli-
makrisen i en bolig på 14m2. Målet er at lære, 
hvordan vi kan bygge og bo på en måde, hvor 
vi generelt lever i et tættere samspil med natu-
ren. Anders Boisen fortæller også om, hvordan 
Tiny House-bevægelsen er ved at blive et mere 
udbredt og landsdækkende fænomen, hvad vi 
som samfund kan lære af omstillingen til tiny 
houses og ideen om at ’bo småt og leve godt’.

I samarbejde med 
Klimafolkemødet i Middelfart.

AFFALDSSORTERINGSDYST 
Torsdag 27. april kl. 16.00-17.30
Fredericia Bibliotek, Foyeren | Gratis

Er du fredericiansk mester i affaldssortering? 
Eller vil du bare gerne blive bedre til at sortere? 
Kom forbi bibliotekets foyer og dyst i affalds-
sortering på tid som en del af bibliotekernes 
verdensmålsuge. Du kan dyste mod din mor, 
din ægtefælle, dine søskende, dine venner eller 
hvem du ellers er på biblioteket sammen med. 

I samarbejde med Affald & Genbrug, Fredericia 
Kommune.

Tina Werborg
Foto: Birgitte Heiberg

Anders Boisen
Foto:  Lisbeth Holten



OASECAFÉ - 
PECHA KUCHA - HAVENS VILDE LIV
Tirsdag 2. maj kl. 17.00-18.00
Torsdag 11. maj kl. 17.00-18.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Vil du gerne inspireres til, hvordan du frem-
mer havens vilde liv, sådan helt kort, præcist 
og jordnært? Så kig forbi KulturØens Oasecafé, 
når Middelfart Vilde Kommune fortæller og 
giver gode råd. Eftermiddagen byder på tre 
korte oplæg. Hvert oplæg indeholder 20 sli-
des à 20 sekunders refleksion - i bedste Pecha 
Kucha-style!  

Sidst i caféen vil der være mulighed for at tale 
med oplægsholderne i mindre grupper. Vel 
mødt og vær forberedt, det KAN godt blive 
vildt!

I samarbejde med Middelfart Vilde Kommune.

OASECAFÉ - TÆNKEPAUSEN HÅB
Torsdag 27. april kl. 17.00-18.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

I uge 17 sætter vi, sammen med mange andre 
danske biblioteker, fokus på Verdensmålene. 
Og hvis der er ét begreb, der kan gabe over 
samtlige 17 Verdensmål, er det håbet. Bibliote-
ket på KulturØen får derfor besøg af Bertel Ny-
gaard, håbshistoriker ved Aarhus Universitet, 
som har skrevet Tænkepausen Håb. Og måske 
kan Bertel indgyde os lidt håb. I hvert fald kan 
han gøre os meget klogere på begrebet, som 
er historisk foranderligt og bl.a. afslører noget 
om, hvem er vi.
Det er nødvendigt at have billet.
Der er gratis kaffe og the, men du skal selv 
medbringe en kop. Har du glemt, kan du købe 
en genbrugskop til 10 kr. 

GRØN FÆLLESSPISNING I OASEN
Fredag 28. april kl. 18.00-19.00
Biblioteket, KulturØen | 30 kr.

Drømmer du også om en grønnere tilværelse i 
forhold til klima, biodiversitet og selvforsyning? 
Så kig forbi Oasen på 1.sal og lad dig inspirere 
til Grøn Fællesspisning, hvor vi mødes over kli-
ma- og vildskabsvenlig mad. Du kan deltage på 
to måder: Enten bidrage med en grøn ret til 4 
personer eller betale 30 kr. for at deltage. En 
grøn ret er en ret, hvor der er skåret ned på kød 
og mælkeprodukter og op for grøntsager, frugt, 
linser og bælgfrugter.

I samarbejde med Grønne Nabofællesskaber 
og Middelfart Vilde Kommune.
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KUNST & KREA



STRIKKECAFÉ i ejby
Tirsdag 3. januar kl. 18.30-20.30
Ejby Bibliotek | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom til strik-
kecafé på Ejby Bibliotek den første tirsdag i 
hver måned fra januar til juni. I april måned 
er det dog grundet påsken den anden tirsdag. 
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.
Billet ikke nødvendig.

LILIAN MUNK RÖSING - ANNA ANCHERS RUM 
Torsdag 9. februar kl. 19.00-21.00
Trinitatis Sognegård, Fredericia | 80 kr. 

Lilian Munk Rösing præsenterer sit anmel-
derroste værk Anna Anchers rum. Her beskri-
ver hun, hvordan Anna Ancher skaber sit eget 
rum i billedkunsten, og hvordan hun formår at 
indfange lyset stofligt. Lilian Munk Rösing un-
dersøger også, hvordan Anna Anchers modeller  
kan tolkes som portrætter af maleren selv. Hun 
fortæller indlevende og nytænkende om en af 
vores allerstørste kunstnere. 
Lilian Munk Rösing er lektor i litteraturviden-
skab ved Københavns Universitet og litteratur-
kritiker ved dagbladet Politiken. 

I samarbejde med Trinitatis Menighedsråd.

STRIKKECAFÉ på kulturøen
Onsdag 11. januar kl. 10.00-12.00
Biblioteket, KulturØen | 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 
deltage - udover lysten til at strikke. Og så er 
der selvfølgelig kaffe på kanden.
Billet ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ i nørre aaby
Torsdag 26. januar kl. 14.00-16.30
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom til strik-
kecafé på Nørre Aaby Bibliotek den sidste tors-
dag i måneden fra januar til maj. Caféerne er 
åbne for strikkere i alle aldre og på alle niveau-
er, og der kræves ingen særlige forudsætninger 
for at deltage - udover lysten til at strikke. Og så 
er der selvfølgelig kaffe på kanden.
Billet ikke nødvendig.
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TAG MED FOLKEUNIVERSITETET 
TIL JOHANNES LARSEN MUSEET
Lørdag 4. marts kl. 9.30-16.00
P-plads foran Fredericia Banegård | 260 kr.
Lørdag 4. marts kl. 9.45-15.45
Foran Middelfart Station | 260 kr.

Oplev det smukke og levende kunstnerhjem i 
Kerteminde og særudstillingen med værker af 
den store, bornholmske maler Oluf Høst.
Efter den guidede rundvisning har du et par  
timer til at opleve andre dele af museet på 
egen hånd.

Billetprisen dækker bus t/r, entré, rundvisning 
samt kaffe/the og rundstykke i bussen på vej 
til Kerteminde. Se udførligt program på Folkeu-
niversitetets hjemmeside fulillebaelt.dk

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.
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JORDEN RUNDT MED MINE STRIKKEPINDE
Torsdag 9. marts kl. 19.00-21.00
Middelfartsalen, KulturØen I 80 kr.

En livsbekræftende aften om uld, kærlighed, 
rejser, strik og passion. I vinteren 2018 og 2019 
rejste Trine Eger Nielsen i New Zealand, mens 
hun designede, strikkede og skrev. Alt det er nu 
samlet i en bog med opskrifter, gode historier 
og inspiration. I foråret 2022 rejste hun på sam-
me måde i Irland, og nu er en ny bog på vej.
Hør om rejserne, om at tage store beslutninger, 
om at følge sine drømme og om en masse fan-
tastiske oplevelser. Foredraget er understøttet 
af skønne fotos undervejs, og der er mulighed 
for at se og røre alt det lækre strik og garn, som 
Trine har haft med hjem.

I samarbejde med Vestfyns Husflid og Knit 
Sisters’ Studio.

MIN LILLE BYHAVE - NINA FERLOV
Onsdag 3. maj kl. 19.00-20.30
Biblioteket, KulturØen | 60 kr.

Hør lokale Nina Ferlov fortælle om sit personli-
ge forhold til planterne i sin lille, frodige byha-
ve. I ny kunstbog, Min lille byhave, portrætterer 
hun dem i ord og akvarel, en for en, gennem 
et kalenderår. En kærlighedserklæring til haven 
og naturen og en poetisk havevandring gennem 
årstiderne.

Nina Ferlov er akvarellens mester, stoftrykker, 
tekstildesigner og billedkunstner. Hun har siden 
1972 boet i sit byhus med den lille have i Mid-
delfarts gamle købstadskerne.

ORIGAMI WORKSHOP
Søndag 23. april kl. 14.00-15.00
Biblioteket, KulturØen  | 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 tek-
nik, hvor man folder ét stykke papir til små figu-
rer. Den mest genkendelige er tranen. Tag dine 
venner og familien med og kom hjem med et 
smukt stykke håndværk. Biblioteket stiller ma-
terialer til rådighed.
Billet ikke nødvendig. 



Hattemågen
Foto: Martin Gundersen



MEST FOR BØRN



FAR - HAR DU FORÆLDREORLOV?
Tirsdag 10. januar kl. 10.00-12.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Nu inviterer biblioteket fædre og deres børn fra 
0-3 år til at lege og være sammen med andre 
fædre og børn i børneudlånet. Vi mødes på tirs-
dage i de lige uger.
Det er helt uforpligtende, og sover dit barn, kan 
du bare slå dig ned og få en kop kaffe sammen 
med de andre. Biblioteket giver kaffen, og der 
er naturligvis plads til barnevognen.

BØRNEBIFFEN
Onsdag 25. januar kl. 10.15-10.45
Onsdag 1. marts kl. 10.15-10.45
Onsdag 19. april kl. 10.15-10.45
Panorama Biografen, Fredericia | Gratis

At komme i biografen kan være en stor kulturel 
oplevelse for både store og små. De spænden-
de fortællinger, den gode lyd, de flotte billeder, 
de bløde sæder og den mørke sal. Det er noget 
helt særligt. Derfor inviterer Fredericia Biblio-
tek de allermindste i Børnebiffen. 
I Børnebiffen passer filmene til de helt små 
børn og de er med dansk tale. 
Billetsalget åbner 3 før hver forestilling.
Både børn og voksne skal have billet.

NYT Særlig tilmelding for institutioner - se 
mere på Fredericia Biblioteks hjemmeside.

I samarbejde med Panorama Biografen.
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HURRA FOR HISTORIER - 
FRANKS RØDE HAT  
16.-19. januar kl. 10.00-10.45
Fredericia Bibliotek, 2. sal | Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebibliote-
ket! Alle børn fra 3-6 år er velkomne. Vi læser 
en historie, taler om bogen og slutter af med 
en lille leg, som knytter sig til fortællingen. Det 
varer max 45 minutter. Tilmelding er nødven-
dig til signe.jorgensen@fredericia.dk eller sms 
22940322.

BOLLER OG BØRNEBØGER
Lørdag 21. januar kl. 10.15-11.30
Fredericia Bibliotek, 3. sal | Gratis

Kom til en hyggelig formiddag på Fredericia 
Bibliotek, hvor børnebibliotekarerne Dorthe og 
Signe fortæller om nye og spændende bøger, 
mens vi spiser formiddagsmad.
Vi fortæller om nogle af de allernyeste og bed-
ste bøger, vi har fået på biblioteket til børn fra 
0-10 år, som kan inspirere til jeres næste læs-
ning for og med jeres børn. Derudover tager vi  
udgangspunkt i de fremmødte børns alder.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nød-
vendig til signe.jorgensen@fredericia.dk



YA WEDNESDAYS - LÆSEKLUB FOR UNGE
Onsdag 25. januar kl. 16.00-17.00
Onsdag 22. februar kl. 16.00-17.00
Onsdag 22. marts kl. 16.00-17.00
Onsdag 19. april kl. 16.00-17.00
Onsdag 24. maj kl. 16.00-17.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Vær med til at opstarte og sætte dit præg på 
bibliotekets helt nye læseklub for unge.
En onsdag eftermiddag sidst i hver måned mø-
des vi og snakker om månedens udvalgte YA-
bog. Modeller og analyseværktøjer pakker vi 
langt væk. Det vigtigste er, at vi får delt med 
hinanden, hvad vi hver især synes om bogen - 
og får spist en masse kage samtidig!
Til den første gang skal vi læse Val Emmichs Vi 
går imod strømmen. Alle deltagere i bogklub-
ben kan hente bogen på biblioteket ved at hen-
vende sig til personalet en måned inden, vi skal 
mødes. Hvad vi skal læse resten af foråret, skal 
I være med til at bestemme.
Billet er nødvendig til alle de onsdage, du har 
mulighed for at deltage.
For alle unge i alderen 13-16 år.

Børneteater - CIRKEL
Lørdag 28. januar kl. 11.00-11.30  
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 30 kr.

Sofie Pallesen oplever sjove og pudsige hver-
dagsmirakler i en musikalsk, nonverbal forestil-
ling med masser af bevægelse, opført af Teater 
Bagland. Cirkel er en sjov forestilling om hvor-
dan vi oplever os selv, som en del af en større 
sammenhæng. Cirkelbevægelsens universelle 
skønhed er inspiration til forestillingen, som 
kan opleves på flere planer.
For børn fra 3-6 år. Både børn og voksne skal 
have billet.
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KOM OG HØR EN GOD HISTORIE
Tirsdag 17. januar kl. 09.30-10.00
Tirsdag 28. februar kl. 09.30-10.00
Tirsdag 28. marts kl. 09.30-10.00
Tirsdag 9. maj kl. 09.30-10.00
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Så er der højtlæsning i børnebiblioteket på Kul-
turØen. Start dagen med en god historie. Vi læ-
ser op af nogle af vores yndlingshistorier.
For de 3-6 årige.

FORTÆLLING OM DEN ISLANDSKE 
TROLDEDAME SÆLA
Lørdag 28. januar kl. 10.00-10.30
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Sæla er en islandsk troldedame, som bor i en 
gammel kuffert. Kufferten har magiske kræfter 
og kan flyve.
Sæla har en søn, som hedder Mói. Han blev fan-
get i sollyset og forvandlet til sten.
Kom og hils på troldedamen Sæla og hør Sigrún 
fortælle om trolden. Den eventyrlige kuffert 
står åben. Alle børn få en tegning af trolden 
Sæla, som kan farvelægges.
For børn 3-6 år.
Billet ikke nødvendig.
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FAMILIELÆSEKREDS MED FORFATTERBESØG - 
KASPER HOFF
Tirsdag 31. januar kl. 17.00-18.30
Middelfartsalen, KulturØen | 40 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom til fami-
lielæsekreds på biblioteket. Denne gang får du 
tilmed en forfatter med i købet.
Vi skal læse og tale om bogen De ukendte, der 
er første del af Gamerz-serien, som er skrevet 
af Kasper Hoff. Kasper kommer og fortæller om 
sit arbejde med at skrive bøgerne, og man kan 
stille ham spørgsmål om bøgerne, forfatterar-
bejdet og hvad man ellers kan være nysgerrig 
efter at vide.
Biblioteket sørger for pizza, som vi spiser sam-
men under arrangementet.
Et eksemplar af bogen De ukendte kan lånes på 
biblioteket. Bogen egner sig til børn fra ca. 8 år.

DYT, DYT SKA’ VI BYT’? - FASTELAVNSTØJ
6.-18. februar
I bibliotekets betjente åbningstid
Biblioteket, KulturØen | Gratis

Mange forældre kender det: Det er atter blevet 
fastelavn, og ungerne er vokset ud af Spider-
man-dragten og prinsessekostumet. De dragter 
ligger derfor bare i skabet, og man skal nu have 
skaffet nye udklædninger.
Hvis I mangler en dragt til fastelavn og har en 
pæn brugt dragt liggende derhjemme, så tag 
den med på KulturØen og byt den til en ny. En 
dragt koster en dragt.

BYTTEBIKS - FASTELAVNSKOSTUMER
30. januar-19. februar
Fredericia Bibliotek, 2. sal | Gratis

Vi kender det alle - hvert år skal børnene have 
nye kostumer til fastelavn. De er blevet for sto-
re til det, de havde på sidste år, eller også hitter 
Paw Patrol bare ikke længere. Ligger kostumet 
og fylder i skabet, så kom ned på Fredericia Bib-
liotek og byt det gamle til et andet.
Du afleverer et kostume og bytter til et nyt. Du 
kan frit vælge et andet fra stativet og tage med 
hjem.

MASKEVÆRKSTED
6.-18. februar
I bibliotekets betjente åbningstid
Biblioteket på KulturØen  | Gratis 
Ejby Bibliotek  | Gratis 
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis

Det er snart fastelavn, og du kan lave flotte, 
farvestrålende masker i maskeværkstedet. Bib-
lioteket stiller materialer til rådighed. Kun fan-
tasien sætter grænser, og du kan lave lige den 
maske, du synes, vil (for)klæde dig bedst.
Tilmelding ikke nødvendig.

Kasper Hoff
Foto:  Simone Lilmoes
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BØRNETEATER - BIRDY
Onsdag 8. februar kl. 10.00-10.30
Ejby Bibliotek | Gratis

Børneteateret Brændende Kærlighed præsen-
terer forestillingen BIRDY, som er en komisk og 
poetisk fabel om at miste og give slip.
Impresario og operaelsker Sibelius Vogelfreud 
gør sig klar til at præsentere sin verdensstjerne, 
sangfuglen Miss Birdy. Publikum er på plads. 
Sibelius ordner de sidste detaljer. Så er vi klar. 
Men nej! - buret er tomt, fuglen er væk, hvad 
gør han nu? For de 3-8 årige.
Både børn og voksne skal have billet.

TAG BØRNENE MED PÅ FOLKEUNIVERSITETET - 
DINOSAURERNES HISTORIE
Lørdag 11. februar 10.30-12.30
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 50 kr.

Historien om dinosaurerne, deres biologi og 
uddøen ved en gigantisk naturkatastrofe for 65 
millioner år siden, er en af de mest spændende 
fra naturvidenskaben. Vi ved en del om disse 
fantastiske dyr, men der er også en del, vi gæt-
ter os til i populære fremstillinger som fx Juras-
sic Park-filmene.
I forelæsningen fortæller lektor Jakob Chris- 
tensen-Dalsgaard om dinosaurernes historie, 
så også børn i 8-10-års alderen kan følge med. 
Tag dine børn eller børnebørn i hånden og bliv 
sammen klogere på denne spændende periode 
af Jordens historie.
Både børn og voksne skal have billet.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

BØRNETEATER - DEN RØDE REJSEKUFFERT
Lørdag 11. februar kl. 11.00-11.20
Lørdag 11. februar kl. 11.30-11.50
Lørdag 11. februar kl. 12.00-12.20
Middelfartsalen, KulturØen | 30 kr.

Det lille Verdensteater præsenterer en interak-
tiv teaterforestilling, hvor publikum inviteres 
med på opdagelse.
Onkel har sejlet på de syv have, og han har 
en stor, rød rejsekuffert fyldt med bøger. Men 
bøgerne er ikke, som bøger normalt er. Onkel 
foldede, klippede, skar, tegnede og malede og 
puttede billeder ind i bøgerne.
Nogle gange kan man se, at han har været på 
rejse til Kina. Andre gange er det en rejse inde i 
hans hoved, der skaber en helt ny verden. Hvis 
I har lyst, må I også gerne gå på opdagelse i den 
røde rejsekuffert. Men vær forsigtig! Nogle af 
bøgerne er meget gamle.
For børn mellem 4 og 10 år. Både børn og voks-
ne skal have billet.

UGLERNES VERDEN
Tirsdag 14. februar kl. 10.15-12.15  
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 30 kr.
 
Hør om uglerne og deres spændende liv, når 
ugleekspert Henrik Christensen fra Uglernes 
Verden på Nordfyn fortæller om de interessan-
te fugle. Med sig har han nogle ægte, levende 
ugler, så det bliver muligt at få et kig på de flot-
te fugle. Efter foredraget er det muligt at holde 
en af uglerne på armen.
Både børn og voksne skal have billet.

Birdy
Foto: Søren Kløft
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HURRA FOR HISTORIER - 
TRE RØVERe OG EN PØLSELØVE
20.-24. februar kl. 10.00-10.45  
Fredericia Bibliotek, 2. sal | Gratis
 
Start dagen med højtlæsning i børnebibliote-
ket! Alle børn fra 3-6 år er velkomne. Vi læser 
en historie, taler om bogen og slutter af med 
en lille leg, som knytter sig til fortællingen. Det 
varer max 45 minutter. Tilmelding er nødven-
dig til signe.jorgensen@fredericia.dk eller sms 
22940322.

BABYRYTMIK
Fredag 24. februar kl. 10.00-11.00
Strib Bibliotek | Gratis

Kom til Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Og forhå-
bentlig bliver I inspireret til endnu mere musi-
kalsk udfoldelse derhjemme.
For børn i alderen 3 måneder-3 år.
Kun børn skal have billet.

PYNT LÆKRE FASTELAVNSBOLLER
Onsdag 15. februar kl. 10.00-10.20
Onsdag 15. februar kl. 10.20-10.40
Onsdag 15. februar kl. 10.40-11.00
Biblioteket, KulturØen | 20 kr.

Uhm… Kom og pynt din egen lækre fastelavns-
bolle. Vi sørger for masser af boller og pynt, så 
du kan skabe en fastelavnsbolle lige efter din 
pynte-smag.
Det er nødvendigt at have billet. 

LAV DIN HELT EGEN TRYLLESTAV
Onsdag 15. februar kl. 10.00-12.00
Fredericia Bibliotek, 3. sal  | Gratis

Kom og lav din helt egen tryllestav! Imens du 
venter på, at limen tørrer, kan du deltage i en 
fantasyquiz og lære svære formularer, til når din 
tryllestav er klar. Du er velkommen til at iklæde 
dig dit bedste fantasy outfit!  
Her kan du udfolde dig kreativt og lave en trylle-
stav, der passer lige til dig. Vi skal lime og pynte 
med alverdens ting og sager indtil tryllestaven 
ser helt rigtig ud.
For børn fra 9 år og op.
Det er nødvendigt at have billet.
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TEGN DIN SEJESTE SUPERHELT - 
FAMILIEWORKSHOP
Lørdag 25. februar kl. 10.15-13.15  
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 50 kr.
  
Skab og tegn din helt egen superhelt. Kasper 
Købke lærer dig tegnetricks, så du kan få din 
superhelt til at springe ud af papiret. Købke har 
undervist og afholdt workshop for mere end 
10.000 børn, unge og voksne i alle aldre.
Workshoppen er for børn fra 8-14 år og deres 
forældre.
Både børn og voksne skal have billet.

MANDEN MED DEN GULE HAT FORTÆLLER
Onsdag 1. marts kl. 9.30-10.00
Ejby Bibliotek | Gratis
Onsdag 1. marts kl. 11.00-11.30
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis

Manden med den gule hat, der fandt Peter  
Pedal i junglen, kommer og fortæller historier 
om Peter Pedal og andre kendte figurer fra bør-
nebøgernes verden. For de 3-6 årige.
Både børn og voksne skal have billet.

BABYRYTMIK
Fredag 3. marts kl. 10.00-11.00
Ejby Bibliotek | Gratis

Kom til Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Og forhå-
bentlig bliver I inspireret til endnu mere musi-
kalsk udfoldelse derhjemme.
For børn i alderen 3 måneder - 3 år.
Kun børn skal have billet.

BØRNETEATER - AFTRYK
Lørdag 4. marts kl. 11.15-11.45
Middelfartsalen, KulturØen | 30 kr.

En forestilling af Teater Blik om leret, der er i 
konstant forandring. Som et sanseligt udtryk, 
der sætter aftryk, tegninger og spor. Former 
og figurer bliver til med børnene som vidner til 
den levende proces.
Med ler, vand, hænder og hud skabes en legen-
de, visuel og musikalsk scenekunstnerisk opda-
gelsesrejse for de allermindste.
For børn fra 0-6 år. 
Både børn og voksne skal have billet.

Aftryk
Foto: Bart Koostra
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RIM OG REMSER FOR RAPPE RØDDER
Søndag 12. marts kl. 14.30-15.15
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 30 kr.
   
Lone Byrner og musikerne Kirsten Schroll og 
Ove Rasmussen tager afsæt i gamle og nye bør-
nerim og kobler dem sammen med bevægelse.
De præsenterede lege vil tage udgangspunkt i 
det tætte samspil imellem børn og voksne.
De vil spille og synge, lege og danse, så både 
krop og stemme, sprog og rytme bliver sat i spil.
Til de allermindste 0-4 år og deres voksne.
Både børn og voksne skal have billet.

BØRNETEATER - HATTEMÅGEN
Lørdag 18. marts kl. 11.00-11.35
Fredericia Bibliotek, 3. sal | 30 kr.

En fin dame skal på ferie i et flot sommerhus 
ved et smukt hav. Hun glæder sig til roen og 
den lækre mad på den gode restaurant. Men 
hun får sig en stor overraskelse. Sommerhuset 
viser sig at være en utæt gammel fiskehytte, 
der allerede er beboet. Af en måge. Så ro og 
renlighed er der ikke meget af, og ferien bliver 
helt anderledes, end hun havde regnet med. 
Men det er måske slet ikke så dårligt…
For børn fra 3-5 år. Både børn og voksne skal 
have billet.

HURRA FOR HISTORIER - 
KANINEN, MØRKET OG KAGEDÅSEN
20.-24. marts kl. 10.00-10.45
Fredericia Bibliotek, 2. sal | Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebibliote-
ket! Alle børn fra 3-6 år er velkomne. Vi læser 
en historie, taler om bogen og slutter af med 
en lille leg, som knytter sig til fortællingen. Det 
varer max 45 minutter.
Tilmelding er nødvendig til signe.jorgensen@
fredericia.dk eller sms 22940322.

FAMILIELÆSEKREDS
Onsdag 8. marts kl. 17.00-18.30
Biblioteket, KulturØen | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom til fami-
lielæsekreds på biblioteket. Til denne gang skal 
vi læse Skumfidusmaskinen, der er første bog 
i serien Opdagerklubben af Bobbie Peers, og 
snakke om den i læsekredsen. Undervejs spiser 
vi pizza sammen. Bogen er for de 6-10 årige, og 
et eksemplar kan hentes på biblioteket ca. en 
måned inden, vi skal mødes.

Hattemågen
Foto: Martin Gundersen
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KENNETH BØGH ANDERSEN
Tirsdag 21. marts kl. 10.00-11.00
Middelfartsalen, KulturØen | Gratis

Mød en af vores største børnebogsforfattere 
Kenneth Bøgh Andersen, når han besøger Bibli-
oteket på KulturØen.
Kenneth Bøgh Andersen har bl.a. skrevet serien 
om Djævelens lærling og bøgerne om Antboy. 
Kom og hør ham fortælle om sine bøger og om 
sit arbejde som forfatter. Der vil også være mu-
lighed for at stille spørgsmål til Kenneth og få 
sine bøger signeret.
For børn og unge over 11 år.
Det er nødvendigt at have billet.

BABYRYTMIK
Fredag 24. marts kl. 10.00-11.00
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis

Kom til Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Og forhå-
bentlig bliver I inspireret til endnu mere musi-
kalsk udfoldelse derhjemme.
For børn i alderen 3 måneder-3 år.
Kun børn skal have billet.

HURRA FOR HISTORIER - 
CIRKUS SIMSALABIM
17.-21. april kl. 10.00-10.45
Fredericia Bibliotek, 2. sal | Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebibliote-
ket! Alle børn fra 3-6 år er velkomne. Vi læser 
en historie, taler om bogen og slutter af med en 
lille leg, som knytter sig til fortællingen.
Tilmelding er nødvendig til 
signe.jorgensen@fredericia.dk eller sms 
22940322.

PÅSKEVÆRKSTED
20. marts-11. april
I den betjente åbningstid
Biblioteket på KulturØen  | Gratis 
Ejby Bibliotek  | Gratis 
Nørre Aaby Bibliotek | Gratis

Så er det tid til at få sået karse, pynte vinduer-
ne med kyllinger, klippe gækkebreve og meget 
mere. Sæt jer ved kreabordet i børneafdelingen 
og lad jer friste af de flotte forårsfarver.
Biblioteket stiller materialer til rådighed i det 
kreative værksted i bibliotekets børneområde.
Tilmelding ikke nødvendig.

Kenneth Bøgh Andersen
Foto: Asger Simonsen



Tag sammen 
på biblioteket
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Vi vil gerne invitere hele familien indenfor på 
biblioteket og være et sted, hvor I kan dele op-
levelser, læse sammen og give jeres barn det 
bedste sprog fra starten. Børn kommer her ofte 
også med vuggestuen eller skolen, men når vi 
rigtig gerne vil invitere hele familien ind, er det 
fordi, vi ved, at læsning, læring og sprog i høj 
grad udvikles i relationen mellem barn og for-
ældre. Vi vil gerne give børnene læseglæden 
allerede fra de er helt små. Det mener vi, bibli-
oteket kan styrke ved at dele viden, inspiration 
og rammerne til nærvær og højtlæsning.

Læs højt - dit barn spejler sig i dig
OPLEV har spurgt bibliotekar Dorthe Grønbæk, 
hvordan højtlæsning hænger sammen  med et 
godt sprog og en vigtig udvikling hos børnene:
’Det er i familien, værdiskabelsen sker. Glæden 
ved bøger gives videre fra forældre til barn. 
Uanset hvad, så er forældrene de største for-
billeder for barnet. Det er relationen til foræl-
drene, de følelser og værdier og den beundring 
børn oplever sammen med far og mor, som 
skaber en god læseoplevelse for børnene. Børn 
lærer bedst af deres forbilleder, hvor de også 
spejler sproget’.

I en travl hverdag, hvor vi ikke tilbringer flertal-
let af timer sammen som familien, taler flere 
forskere om, at mens børn ikke nødvendigvis 
har brug for at være tæt sammen med foræl-
drene hele tiden, har de brug for de gyldne øje-
blikke, hvor der er nærvær. Hvor relationen kan 
mærkes. Det beskriver psykolog Rikke Yde Tor-
drup blandt andet som ’udviklende øjeblikke’, 
der er karakteriseret som de små momenter i 
hverdagen, hvor den voksne griber et øjeblik og 
er i det sammen med barnet.

Sammen om bøgerne
På biblioteket arbejder vi med at inddrage fa-
milier så tidligt som muligt. Børn, som kommer 
med deres familier, vil ofte bruge biblioteket 
mere, og det kan give dem en virkelig god start 
på sproget.
’Det er allerede, når barnet er 6 måneder, vi 
på biblioteket opfordrer forældre til at begyn-
de højtlæsningen. Det er der mange, som ikke 
ved. Samspil mellem barn og forældre, og hele 
det sociale aspekt, udvikles, når vi sidder og læ-

ser med vores børn. Man lærer bedre af dem, 
man beundrer og elsker. Børnene efterligner 
forældrenes sprog, hvor bøger er et nemt til-
gængeligt værktøj, du kan låne gratis og skifte 
ud hele tiden i takt med dit barns udvikling,’ si-
ger Dorthe.
’Når barn og forældre snakker om bogen, gen-
tager ordene, skiftes til at fortælle om billeder-
ne og får en dialog omkring bogen, er det med 
til at give barnet en oplevelse af tryghed, hygge 
og nærvær gennem læsning.’
Bibliotekets rolle er at formidle de oplevelser, 
give viden, plads og rum – men også inspiration 
til fælles læsning gennem tilbud, tilgængelige 
bøger og arrangementer.

Vi glæder os til at se jer i hverdagen på biblio-
teket.

Her finder du inspiration til familietid på 
biblioteket:

Fredericia Bibliotek
Boller og børnebøger - få inspiration til ny læs-
ning i familien.
Børnebiffen - tag dit barn med i biografen for 
første gang.
Hurra for historier - højtlæsning med børnelit-
teraturformidlere. Foregår på hverdage for
både hjemmepassere og børn i dagtilbud.
2 års fødselsdag - alle børn, der fylder 2 år i lø-
bet af året, inviteres ind i september måned
til 2 års fødselsdag. Her byder vi på babyrytmik, 
en lille gave og fortæller, hvad I kan bruge
biblioteket til.
Børneteaterforestillinger.

Middelfart Bibliotek
Lån 3 læsefamilie-poser - med emnerne: Natur, 
Sjove bøger og SoMe.
Familielæsekredse - bl.a. med forfatterbesøg.
Familierytmik - for familier med børn fra 0-6 år.
Børneteaterforestillinger - hold øje med sæso-
nens kalender og se aktuelle forestillinger.
Babyrytmik - for børn i alderen 3 måneder til 3 
år og deres voksne
Far, har du forældreorlov? - Biblioteket invite-
rer fædre og deres børn fra 0-3 år til at lege
og være sammen med andre fædre og børn i 
børneudlånet.
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RED SOMMERFUGLENE
17. april-21. maj
I bibliotekets betjente åbningstid
Alle biblioteker i Middelfart | Gratis

Sammen med DR Ramasjang sætter biblioteket 
fokus på at redde sommerfuglene. Du kan bl.a. 
deltage i Robin Ridderhat-skattejagten, der 
handler om truede dyr, og måske være heldig 
at vinde bogen Rim med Robin Ridderhat og 
Rødlisten. Denne bog er en blanding af sjove 
rim, skøre fakta og fantastiske illustrationer. 
Bogen kan vække børns nysgerrighed på dyr og 
planter.

Du kan også følge med i udklækningen af bib-
liotekets egne sommerfugle på KulturØen dag 
for dag. Hvordan mon de kommer til at se ud?
Biblioteket har en masse spændende og inte-
ressante bøger om sommerfugle og andre krib-
le-krable-dyr, og ved kreabordet i børneudlånet 
på KulturØen kan du blive inspireret til at lave 
flotte sommerfugle.

FAMILIELÆSEKREDS
Tirsdag 25. april kl. 17.00-18.30
Biblioteket, KulturØen | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom til fami-
lielæsekreds på biblioteket. Denne gang skal vi 
læse og tale om klassikeren Emil fra Lønneberg 
af Astrid Lindgren. Undervejs spiser vi pizza. Du 
kan hente et eksemplar af bogen på biblioteket 
ca. en måned inden, vi skal mødes.

FAMILIERYTMIK
Lørdag 22. april kl. 10.00-10.45
Middelfartsalen, KulturØen | 30 kr.

Så er der sjov og rytmik for hele familien. Der 
bliver med garanti gang i den, når Dorte Nør-
gaard underholder med sine iørefaldende 
sange og sjove lege. Børn og deres voksne får 
mulighed for at hoppe, danse, spille på spande, 
lege med balloner, sæbebobler og meget mere.
Familierytmik er for familier med børn fra 0-6 
år, og både børn og voksne skal have billet.



KALENDER
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Det sker i Fredericia
JANUAR
Dato     Tid Arrangement                            Pris      Sted                                  Side

Man 16. 10.00 Hurra for historier - Franks røde hat 16.-19. januar Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 47

Tor 19. 16.30 Læsetips - Årets bøger Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 7

Lør 21. 10.15 Boller og børnebøger Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 47

Ons 25. 10.15 Børnebiffen Gratis Panorama Fredericia 47

Tor 26. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Tor 26. 19.00 Abelone Glahn - Skal du ta’ det hele med dig? 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 31

Lør 28.   9.00 Teater Bagland - Cirkel 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 48

Man 30. 10.00 Byttebiks fastelavnstøj - 30. januar-19. februar Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 49

Tir 31. 19.00 Ida Ebbensgaard - Nytter det at slukke for nyhederne? 80 kr. Fredericia Bibliotek, 2. sal 23

FEBRUAR
Dato     Tid         Arrangement                             Pris      Sted                                 Side

Man 6. 16.30 Jørgen Henrik Jensen - De valgte at kalde dig Grethe Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 9

Tir 7. 19.00 Alex - Miraklet fra Stalins gulag 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 31

Ons 8. 10.00 Babycafé - Amning Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 34

Tor 9. 19.00 Lillian Munk Rösing - Anna Anchers rum 80 kr. Trinitatis Sognegård 43

Lør 11. 10.30 Tag børnene med på Folkeuniversitetet - Dinosaurerne 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 50

Tir 14. 10.15 Uglernes verden 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 50

Ons 15. 10.00 Lav din helt egen tryllestav Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 51

Man 20. 10.00 Hurra for historier - Tre røvere og en pølseløve Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 51

Man 20. 16.30 Rejsecafé - Hærvejen Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 32

Tir 21. 19.00 Gwyn Nissen - Det tyske mindretal 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 32

Tor 23. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Lør 25. 10.15 Tegn din sejeste superhelt - familieworkshop 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 52

Man 27. 19.00 Forfatteraften - Puk Qvortrup 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 9

Tir 28. 19.00 Livestreaming - Hvad Grønlands indlandsis lærer os Gratis Fredericia Gymnasium 27

MARTS
Dato     Tid Arrangement                            Pris      Sted                                  Side

Ons 1. 10.15 Børnebiffen Gratis Panorama Fredericia 47

Tor 2. 16.30 I felten med naturfotografen Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 37

Lør 4.   9.30 På tur med Folkeuniversitetet - Johannes Larsen Museet 260 kr. Fredericia Banegård 44

Tir 7. 19.00 Livestreaming - Det er bare en virus Gratis Fredericia Gymnasium 27

Ons 8. 10.00 Babycafé - Slyngeworkhop Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 34

Tor 9. 19.00 Katrine Turner - Vildskab i haven 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 37

Søn 12. 14.30 Rim og remser for rappe rødder 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 53

Tir 14. 16.30 Rejsecafé - Vietnam Gratis Fredericia Bibliotek, 1. sal 32
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Tor 16. 19.00 Peter Lautrup-Larsen - Fra Schlüter til Støjberg 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 24

Lør 18. 11.00 Randers Egnsteater - Hattemågen 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 53

Man 20. 10.00 Hurra for historier - Kaninen, mørket og kagedåsen Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 53

Tir 21. 19.00 Livestreaming - Kaffe Gratis Fredericia Gymnasium 27

Tor 23. 16.30 Ryan og luftknallerten Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 32

Lør 25. 10.00 Frøbyttedag Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 39

Tir 28. 19.00 Livestreaming - Stjernernes vilde liv Gratis Fredericia Gymnasium 27

Tir 28. 19.00 Sara Alfort - Damer der var for meget 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 24

Tor 30. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

APRIL
Dato      Tid Arrangement                             Pris      Sted                                Side

Tor 13. 19.00 Vibeke Kaiser-Hansen - Jødernes danmarkshistorie  50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 33

Man 17. 10.00 Hurra for historier - Cirkus Simsalabim Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 54

Tir 18. 19.00 Livestreaming - Fremtidens RNA-medicin Gratis Fredericia Gymnasium 28

Ons 19. 10.00 Babycafé - Sang og sangbøger Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 34

Ons 19. 10.15 Børnebiffen Gratis Panorama Fredericia  47

Tor 20. 19.00 Bjørn Thomassen - Kirke og religion i Italien 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 34

Tir 25. 16.30 Tina Werborg - Bæredygtig sommergarderobe 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 40

Tir 25. 19.00 Livestreaming - Myrer Gratis Fredericia Gymnasium 28

Tor 27. 10.30 Morgensang Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Tor 27. 16.00 Affaldssorteringsdyst Gratis Fredericia Bibliotek, Foyeren 40

Tor 27. 19.00 Albumforedrag - Dark side of the moon 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 20

Fre 28. 16.30 Søndervold - Litteartur og biodiversitet Gratis Købmagergade 103 15

Køb billetter på fredericiabib.dk  eller i bibliotekets Velkomstcenter

MAJ
Dato      Tid Arrangement                             Pris      Sted                                Side

Ons 2. 10.00 Babycafé - Børns sprog og bøger Gratis Fredericia Bibliotek, 3. sal 34

Tor 11. 16.30 Læsetips - Sommerlæsning Gratis Fredericia Bibliotek, 2. sal 15
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Det sker i Middelfart
JANUAR
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 3. 18.30 Strikkecafé - Herefter første tirsdag i hver måned Gratis Ejby Bibliotek 43

Lør 7. 14.00 Repair Café - Herefter første lørdag i måneden Gratis KulturØen, Middelfart 37

Man 9. 17.00 Brætspilscafé - Herefter mandage i lige uger Gratis KulturØen, Middelfart 31

Tir 10. 10.00 Far - har du forældreorlov? Herefter tirsdage i lige uger Gratis KulturØen, Middelfart 47

Ons 11. 10.00 Strikkecafé - Herefter anden onsdag i hver måned Gratis KulturØen, Middelfart 43

Tor 12. 17.00 Oasecafé - Lokalhistorie Gratis KulturØen, Middelfart 31

Tir 17.   9.30 Kom og hør en god historie - 3-6 årige Gratis KulturØen, Middelfart 48

Tir 17. 16.30 Fyraftenssang - Frede Thorsen - Sange om - og i - den mørke tid Gratis KulturØen, Middelfart 17

Tir 17. 16.30 Repair Café - Herefter tredje tirsdag i måneden Gratis KulturØen, Middelfart 37

Ons 18. 11.00 Læsecafé - Katrine Grünfeld - Et hjem i Mørke Gratis KulturØen, Middelfart 7

Tor 19. 17.00 Mørkevandring med Virgina Woolf - Simon Lund Petersen Gratis KulturØen, Middelfart 7

Ons 25. 16.00 YA Wednesday - Herefter sidste onsdag i måneden Gratis KulturØen, Middelfart 48

Tor 26. 14.00 Strikkecafé - Herefter den sidste torsdag i hver måned Gratis Nørre Aaby Bibliotek 43

Tor 26. 19.00 Årets Bøger Gratis KulturØen, Middelfart 7

Lør 28. 10.00 Fortælling om den islandske troldedame Sæla - 3-6 årige Gratis KulturØen, Middelfart 48

Man 30. 16.30 Klassisk Lytteklub Gratis KulturØen, Middelfart 17

Man 30. 19.00 Det splittede USA - En nation af modpoler 80 kr. Middelfart Gymnasium 23

Tir 31. 11.00 Læsecafé - Monika Helfer - Pakket. En familie Gratis Ejby Bibliotek 8

Tir 31. 17.00 Familielæsekreds med forfatterbesøg - Kasper Hoff 40 kr. KulturØen, Middelfart 49

FEBRUAR
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Ons 1. 19.00 Forfatteraften - Trine Engholm Michelsen - Storfyrstinden 60 kr. Ejby Bibliotek 8

Tor 2. 11.00 Læsecafé - Annie Ernaux - Hændelsen Gratis Nørre Aaby Bibliotek 8

Tor 2. 18.00 Klimaften - DMI 150 år Gratis KulturØen, Middelfart 37

Man 6. 10.00 Dyt, dyt ska’ vi byt’? - fastelavnstøj - 6.-18. februar Gratis KulturØen, Middelfart 49

Man 6. 10.00 Maskeværksted - 6.-18. februar Gratis KulturØen, Middelfart 49

Man 6. 10.00 Maskeværksted - 6.-18. februar Gratis Ejby Bibliotek 49

Man 6. 10.00 Maskeværksted - 6.-18. februar Gratis Nørre Aaby Bibliotek 49

Ons 8. 10.00 Birdy - non-verbal forestilling - Teatret Brændende Kærlighed Gratis Ejby Bibliotek 50

Ons 8. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 9

Tor 9. 19.00 Bent Fabricius-Bjerres tre liv - Danni Travn 80 kr. KulturØen, Middelfart 17

Lør 11. 11.00 Børneteater - Den røde rejsekuffert - 4-10 år 30 kr. KulturØen, Middelfart 50

Lør 11. 11.30 Børneteater - Den røde rejsekuffert - 4-10 år 30 kr. KulturØen, Middelfart 50

Lør 11. 12.00 Børneteater - Den røde rejsekuffert - 4-10 år 30 kr. KulturØen, Middelfart 50

Ons 15. 10.00 Pynt lækre fastelavnsboller - Kl. 10.00, 10.20 og 10.40 20 kr. KulturØen, Middelfart 51

Fre 24. 10.00 Babyrytmik - Sara Lindhardt Gratis Strib Bibliotek 51

Man 27. 16.30 Klassisk Lytteklub Gratis KulturØen, Middelfart 18

Tir 28. 9.30 Kom og hør en god historie - 3-6 årige Gratis KulturØen, Middelfart 48

Tir 28. 11.00 Læsecafé - André Gide - Pastoralesymfonien Gratis Ejby Bibliotek 9
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Tir 28. 16.30 Fyraftenssang - Melanie Skriver Gratis KulturØen, Middelfart 18

Tir 28. 19.00 Livestreaming - Hvad Grønlands indlandsis lærer os Gratis Strib Bibliotek 27

MARTS
Dato      Tid  Arrangement                             Pris      Sted                                Side

Ons 1. 09.30 Manden med den gule hat fortæller - 3-6 årige Gratis Ejby Bibliotek 52

Ons 1. 11.00 Manden med den gule hat fortæller - 3-6 årige Gratis Nørre Aaby Bibliotek 52

Tor 2. 11.00 Læsecafé - Olga Ravn - Mit arbejde Gratis Nørre Aaby Bibliotek 11

Fre 3. 10.00 Babyrytmik - Sara Lindhardt Gratis Ejby Bibliotek 52

Lør 4. 9.45 På tur med Folkeuniversitetet til Johannes Larsen Museet 260 kr. Foran Middelfart Station 44

Lør 4. 11.15 Aftryk - Teater Blik - 0-6 årige 30 kr. KulturØen, Middelfart 52

Søn 5. 15.00 Klassisk Søndag - Hele verden rundt med fløjten 100 kr. KulturØen, Middelfart 18

Tir 7. 11.00 Læsecafé - Kirsten Thorup - Lille Jonna Gratis KulturØen, Middelfart 11

Tir 7. 19.00 Livestreaming - Det er bare en virus Gratis Strib Bibliotek 27

Ons 8. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 9

Ons 8. 17.00 Familielæsekreds - Bobbie Peers - Skumfidusmaskinen 30 kr. KulturØen, Middelfart 53

Tor 9. 19.00 Jorden rundt med mine strikkepinde - Trine Eger Nielsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 44

Tir 14. 19.00 Flugt - John V. Jensen 60 kr. KulturØen, Middelfart 24

Ons 15. 16.30 En fortælling om en mor - Lene Poulsen læser Kirsten Thorup 60 kr. Ejby Bibliotek 11

Tor 16. 20.00 GUF koncert - Hanna Rarity Trio 160 kr. KulturØen, Middelfart 18

Man 20. 10.00 Påskeværksted - 20. marts - 11. april Gratis KulturØen, Middelfart 54

Man 20. 10.00 Påskeværksted - 20. marts - 11. april Gratis Ejby Bibliotek 54

Man 20. 10.00 Påskeværksted - 20. marts - 11. april Gratis Nørre Aaby Bibliotek 54

Tir 21. 10.00 Forfatterforedrag - Kenneth Bøgh Andersen Gratis KulturØen, Middelfart 54

Tir 21. 19.00 Livestreaming - Kaffe Gratis Strib Bibliotek 27

Ons 22. 19.00 Fællessang med Katrine Muff Enevoldsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 19

Tor 23. 17.00 Oasecafé - Litteraturens nye mødre Gratis KulturØen, Middelfart 12

Fre 24. 10.00 Babyrytmik - Sara Lindhardt Gratis Nørre Aaby Bibliotek 54

Man 27. 16.30 Klassisk Lytteklub Gratis KulturØen, Middelfart 19

Tir 28. 09.30 Kom og hør en god historie - 3-6 årige Gratis KulturØen, Middelfart 48

Tir 28. 11.00 Læsecafé - Hans Keilson - Komedie i mol Gratis Ejby Bibliotek 12

Tir 28. 19.00 Havmiljøet i Naturpark Lillebælt 60 kr. KulturØen, Middelfart 39

Tir 28. 19.00 Livestreaming - Stjernernes vilde liv Gratis Strib Bibliotek 27

Tor 30. 19.00 Flamenco - Koncertforedrag 80 kr. KulturØen, Middelfart 19

APRIL
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Ons 12. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 9

Tor 13. 11.00 Læsecafé - Tine Høeg - Sult Gratis Nørre Aaby Bibliotek 12

Man 17. 10.00 Red sommerfuglene - med DR Ramasjang - 17. april - 21. maj Gratis Alle 4 biblioteker 57

Tir 18. 11.00 Læsecafé - Sayaka Murata - Døgnkioskmennesket Gratis KulturØen, Middelfart 12

Tir 18. 17.00 Oasecafé - Japansk litteratur Gratis KulturØen, Middelfart 15

Køb billetter på middelfartbibliotek.dk eller på bibliotekerne



63    OPLEV Forår 2023

APRIL
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 18. 19.00 Livestreaming - Fremtidens RNA-medicin Gratis Strib Bibliotek 28

Ons 19. 16.00 YA Wednesdays - læseklub for unge - Anne Mia Steno - Aiko Gratis KulturØen, Middelfart 48

Ons 19. 19.00 Smagen i det japanske køkken - Ole G. Mouritsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 33

Tor 20. 19.00 At rejse i Japan - Mette Holm 80 kr. KulturØen, Middelfart 33

Lør 22. 10.00 Familierytmik - Dorte Nørgaard - 0-6 år 30 kr. KulturØen, Middelfart 57

Søn 23. 14.00 Origami workshop Gratis KulturØen, Middelfart 44

Man 24. 10.00 Tøjbytteskabe Gratis Fredericia Bibliotek 40

Man 24. 19.00 Bo småt og lev godt - Anders Boisen 80 kr. KulturØen, Middelfart 40

Tir 25. 11.00 Læsecafé - Bertel Nygaard - Tænkepausen Håb Gratis KulturØen, Middelfart 15

Tir 25. 13.00 Køn og seksualitet - Line Lybecker Gratis KulturØen, Middelfart 24

Tir 25. 17.00 Familielæsekreds - Astrid Lindgren - Emil fra Lønneberg 30 kr. KulturØen, Middelfart 57

Tir 25. 19.00 Livestreaming - Myrer Gratis Strib Bibliotek 28

Tor 27. 17.00 Oasecafé - Bertel Nygaard om Tænkepausen Håb Gratis KulturØen, Middelfart 41

Tor 27. 20.00 GUF koncert - Hans Theessink og Knud Møller 225 kr. KulturØen, Middelfart 20

Fre 28. 18.00 Grøn Fællesspisning i Oasen 30 kr. KulturØen, Middelfart 41

Lør 29. 10.00 Bogsalg - Prisliste på dagen KulturØen, Middelfart

MAJ
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 2. 17.00 Oasecafé - Pecha Kucha - Havens vilde liv Gratis KulturØen, Middelfart 41

Ons 3. 19.00 Min lille byhave - Nina Ferlov 60 kr. KulturØen, Middelfart 44

Tir 9. 09.30 Kom og hør en god historie - 3-6 årige Gratis KulturØen, Middelfart 48

Ons 10. 11.00 Fælleslæsning Gratis KulturØen, Middelfart 9

Tor 11. 17.00 Oasecafé - Pecha Kucha - Havens vilde liv Gratis KulturØen, Middelfart 41

Ons 24. 20.00 GUF koncert - McGoldrick, Donelly & Murray og Tophøj & Barslund 160 kr. KulturØen, Middelfart 20

JUNI
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Fre 9. 10.00 Sommerbogen - 9. juni - 19. august Gratis KulturØen, Middelfart

Fre 9. 10.00 Bytur - 9. juni - 19. august Gratis KulturØen, Middelfart

Det sker i Middelfart
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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 nogle 
af vores gratis-arrangementer.  

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
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Aarhus Universitet

Affald & Genbrug, Fredericia Kommune

AOF Center Odense

Arternes Fredericia

Danmarks Meteorologiske Institut

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe, Middelfart

Den Kreative Aftenskole

Folkemusikforeningen GUF

Fredericia Gymnasium

Fredericia Museums Venner

Grænseforeningen, Fredericia-Middelfart

Grønne Nabofællesskaber

HiFi Klubben Kolding

Kanalbyen Fredericia

Klimafolkemødet i Middelfart

Knit Sisters’ Studio

Lillebælt Folkeuniversitet

Middelfart Affald & Genbrug

Middelfart Handel

Middelfart Vilde Kommune

Musikaftenskolen Lillebælt

Mødrehjælpen Fredericia

Natur & Miljø, Fredericia Kommune

Naturens Dag

Panorama Fredericia

Praktisk Økologi

Repair Café Danmark

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Societá Dante Alighieri, Trekantområdet

Trinitatis Menighedsråd

Vestfyns Husflid

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

STØTTE
Offentlige Forelæsninger i Naturvidenskab er støttet af





BIBLIOTEKERNE
LILLEBÆLTVED

FREDERICIA/MIDDELFART


