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1920 er året, hvor Sønderjylland kom hjem til Dan-
mark - samtidig er 1920 er året, hvor Nordslesvig blev 
skilt fra Sydslesvig. Gennem århundreder har den 
dansk-tyske grænse har som tidevand bølget op og 
ned gennem Hertugdømmet Slesvig.

Grænsen har gået både ved Ejderen, syd  for Kolding 
og senest lige nord for Christiansfeld. Her markerede 
Kongeåens kolde vande, en række grænsesten og uni-
formerede mænd, hvor Tyskland ophørte og Danmark 
begyndte.

Grænser skaber identitet og fællesskab, det gælder 
i Tyskland og i Danmark, hvor flertal og mindretal af 
tyske og danske familier lever side om side på hver 
side af grænsen. Nu - 100 år efter genforeningen - er 
grænsen fortsat et politisk debatemne. I dag er det 
vildsvinehegn og paskontrol, der diskuteres, og som 
rent fysisk markerer overgangen fra det tyske til det 
danske. 

En grænse er ikke udelukkende en streg, der marke-
rer nationers territorielle ejendele, vi forstår også os 
selv i forhold til det land, den egn og det område, vi bor 
i og identificerer os med. Hvad er din (danske) identitet 
i 2020?  

Genforeningen sætter sit naturlige præg på program-
met. Hør for eksempel foredraget ”Genforeningen 
1920 – da Danmark blev samlet”, hvor Simon Krat-
holm Ankjærgaard, journalist og historiker, fortæller 

om de skæbnesvangre år op til og efter afstemningen. 
Eller tag med til Afstemningsfest på Frøslev Kro.

I Aabenraa, lige foran biblioteket, skyder Genforenin-
gensparken op ad mulden i foråret. Parken skal stå 
klar til fejringen af genforeningen den 30. maj. Genfor-
ening. Grænser. Identitet. Fællesskab. 

Kig i programmet og sæt kryds i kalenderen. 

Charlotte Stoltenberg
Leder af biblioteker og kulturhuse i Aabenraa Kommune 

PS: Nogle af de originale grænsesten fra grænsen anno
1920 kan ses foran Folkehjem, ved siden af biblioteket,
og bliver en del af Genforeningsparken i Aabenraa. 

Velkommen til 2020
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Undskyld, vi roder…
Til sommer åbner Genforeningsparken foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek. Parken skal danne ramme om 

arrangementer og begivenheder - både i forbindelse med Genforeningen 2020 og de mange kommende år.

100-året for Genforeningen bliver markeret i hele Danmark – selvfølgelig også i Aabenraa Kommune. Det sker 

blandt andet med en ny Genforeningspark foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek.

Lige nu roder det foran biblioteket, men om få måneder er pladsen klar til indvielse, leg, hygge og fordybelse.
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Visionen for Genforeningsparken er, at den skal være 

et grønt åndehul i Aabenraa og danne ramme om ar-

rangementer og begivenheder. Både i forbindelse med 

Genforeningen 2020 og efterfølgende som et byrum, 

du og jeg, biblioteket og alle andre kan bruge.

Med fodaftryk i granitbelægningen i Genforeningspar-

ken skabes en fortælling om de 3.000 danskere, som 

stod og hørte H. P. Hanssens tale fra Folkehjems balkon 

17. november 1918. Der kommer desuden en tidslinje 

integreret i belægningen samt historiske citater i bæn-

kene. Til de mindste bliver der etableret en legeplads 

og et springvand med belysning. Udover at få skabt 

Genforeningsparken får Aabenraa Bibliotek og Folke-

hjem også en fælles indgang, der kiler sig ind mellem 

de to markante bygninger i Genforeningsparken.

Vi roder lige nu. Men det bliver rigtigt godt, når vi om 

få måneder slår dørene op til en spritny park og ny 

indgang til Aabenraa Bibliotek og Folkehjem.

Onsdag den 10. juli indvies parken.

Genforeningsparken foran Aabenraa Bibliotek 

markerer 100-året for genforeningen. 



❱ Unge og voksne 

HUSK!
Hold øje med aabenraabib.dk for flere arrangementer
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Bullet Journals  
En Bullet Journal er et personligt kalendersystem, der 
kombinerer huskelister, traditionel kalender, dagbog, 
notesbog og små doodles. Tag med til bibliotekets Bul-
let Journal-workshop og lær at organisere og priorite-
re de vigtige ting i dit liv.

Aabenraa Bibliotek 15. januar kl. 18.30
Aabenraa Bibliotek 5. februar kl. 18.30
Aabenraa Bibliotek 4. marts kl. 18.30
Aabenraa Bibliotek 1. april kl. 18.30
Aabenraa Bibliotek 6. maj kl. 18.30
Entré 30 kr. / studerende 15 kr.

Sangaften Rødekro
Jytte Ravn Jensen akkompagnerer til fællessang af 
hjemstavnssange fra Rødekro-området. Fladhøjkoret 
synger med og underholder med genforeningssange.
Et samarbejde med Rødekro Lokalhistorisk Forening.

Borgerhuset Rødekro 27. januar kl. 19.00
Fri entré - tilmelding nødvendig

Sandheden om sukker
Hvordan påvirker kosten kroppen? Og hvordan kan vi
hver især træffe små valg, som har enorm effekt på
vores daglige velbefindende, sundhed og energini-
veau? Anette Sams, ph.d., farmaceut og forsker, giver
konkrete anbefalinger og inspiration.

Bov Bibliotek 28. januar kl. 18.30
Entré 65 kr. / studerende 35 kr.

Vidste du, at du kan 
booke en bibliotekar og få hjælp 
til forslag til bøger, artikler og 
links. Book en bibliotekar på 
aabenraabib.dk



Deleværdig viden  / TED Talks
Tag med til fire livetalks, hvor globale refleksioner sættes i en lokal kontekst.
Mød Søren V. Kristensen, cheføkonom ved Sydbank, der giver sit syn på pengepolitik, 
økonomisk vækst og ulighed. Hør forfatter Maren Uthaug fortælle om research af døden.
Aabenraas borgmester, Thomas Andresen, fortæller om det sted, hvorfra han har udsyn 
til verden. Nikolaj Kirk, kok, tv-vært og naturkriger, reflekterer over vores natur.

Find datoer for de fire live TED Talks på aabenraabib.dk
Entré 40 kr. / studerende 20 kr. (inkl. bobler)
Streamet TED Talks (engelsk) 21. januar og 26. maj
Fri entré - tilmelding nødvendig

Et samarbejde med Kirsten Kruchov Sønderby, 
præst i Aabenraa Sogn, og AOF Center Sydjylland.
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Peter og Julius Mygind deler ud
Få et hudløst ærligt indblik i en far og søns erfaringer med stoffer, når Peter 
og Julius Mygind fortæller om sønnen Julius’ stofmisbrug, og hvilke store kon-
sekvenser misbruget havde for Julius og ikke mindst for familien. I foredraget 
debatterer Peter og Julius fra hver sit synspunkt, hvordan man får skabt en god 
dialog forældre og unge imellem. 

Felsted Bibliotek 27. januar kl. 19.00
Entré 130 kr. / studerende 65 kr
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Grammofonkoncert – Pink Floyd
Hvornår har du sidst siddet ned og lyttet til en plade –
hele pladen fra start til slut? På et godt anlæg. Og oven
i købet i selskab med en masse andre mennesker?
Grammofonkoncert kombinerer et inspirerende fore-
drag med den gode lytteroplevelse.

Hør hele Pink Floyds mesterværk The Dark Side of
the Moon (1973),  når vinylnørden og forfatteren til bo-
gen ”Alt om vinyl” Søren Genefke guider os igennem
et af de mest populære og udfordrende album i rock-
ens historie. Kom med ind i studiet, bagom sangene og
helt ud på coveret.

NygadeHuset 6. februar kl. 19.00 
Entre: 65 kr. / studerende 35 kr.  

Genforeningen 1920 – Da Danmark blev samlet
Simon Kratholm Ankjærgaard, journalist og historiker, 
er forfatter til bogen Genforeningen 1920, der gennem 
en række hovedpersoner og aktører går tæt på de dra-
matiske måneder og år efter første verdenskrig, der 
ledte frem til genforeningen for 100 år siden. Bogen er 
skrevet på baggrund af dagbøger, erindringsværker, 
avisartikler og breve. Fortællingen tager os blandt an-
det til København, Berlin, Flensborg, Aabenraa, Paris 
og frontens skyttegrave.

Borgerhuset Tinglev 6. februar kl. 19.00
Entré 50 kr. / studerende 25 kr.
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Afstemmningsfest
Lad os mødes, tale, synge og feste. Formand for Hi-
storisk Forening, H.C. Jørgensen, vil fortælle om 1920 
oplevet i Frøslev. Tidligere kulturminister, Mette Bock, 
vil tale om Genforeningen i en europæisk kontekst. 

100 år er gået, siden Sønderjylland blev genforenet med 
resten af Danmark i forbindelse med fredsforhandlin-
gerne efter 1. Verdenskrig. På 100-års dagen, hvor Frø-
slev stemte sig hjem til Danmark og blev en del af Bov 
Sogn, er du inviteret til afstemningsfest på Frøslev Kro. 

Et samarbejde med Historisk Forening for Bov og Hol-
bøl Sogne.

Frøslev Kro 10. februar kl. 19.00
Fri entré - kaffe og kage tilkøbes for 65 kr. 
Tilmelding nødvendig

Danmarkshistorien på én time
12.000 år på én time er en voldsomt tidsbesparende 
måde at lære historie på. Måske må vi springe en de-
talje eller to over. Vi når dog hele vejen igennem, når 
DR P3’s hushistoriker og forfatter, Asser Amdisen, for-
tæller Danmarkshistorien på én time.

Asser giver en personlig tolkning af historien og for-
søger at forklare, hvorfor det gik, som det gik. Det går 
stærkt, det er sjovt og provokerende.

Et samarbejde med AOF Center Sydjylland.

Bov Bibliotek 18. februar kl. 16.30
Aabenraa Bibliotek 18. februar kl. 19.00
Entré 65 kr. / studerende 35 kr.
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Digital sikkerhed / Seniorer
Digitale svindlere finpudser konstant deres metoder, så 
de kan narre helt almindelige mennesker til at udleve-
re personlige oplysninger som fx NemID eller kodeord. 
Lær at spotte de digitale fælder gennem øvelser og gode 
råd, så du fremover kan færdes mere sikkert på nettet. 

Rødekro Bibliotek 17. februar kl. 13.00
Felsted Bibliotek 18. februar kl. 10.00
Bov Bibliotek 19. februar kl. 13.00
Aabenraa Bibliotek 20. februar kl. 13.00
Tinglev Bibliotek 21. februar kl. 10.00
Fri entré

Gadesygeplejersken
Hvordan lever de udsatte, og hvilken hjælp får de psy-
kisk syge, misbrugere og folk med ”ondt i livet”? So-
cial- og gadesygeplejerske Linda Holtz Pedersen giver 
et indblik i, hvordan livet som udsat er.

Felsted Bibliotek 26. februar kl. 19.00
Entré 50 kr.

Med H.C. Andersen i operaen
Tag med H.C. Andersen i operaen, da han som ung 
drømmer om en sangkarriere ved Det Kongelige Te-
ater. Operaekspert Henrik Engelbrecht er guide på en 
levende og underholdende tur tilbage til Danmarks og 
Europas operaverden ved hjælp af Andersens egne 
dagbøger, rejsebreve og operatekster.

Et samarbejde med Aabenraa Kunst- og Musikfor-
ening.

Aabenraa Bibliotek 3. marts kl. 19.00
Entré 50 kr. 

Nyt fra Naturstyrelsen 
Skovrider Inge Gillesberg fortæller om, hvad der sker i 
statsskovene og på de øvrige naturarealer, som forval-
tes af Naturstyrelsen. Der vil primært være fokus på, 
hvad der sker i nærområdet, men det vil også blive en 
fortælling om, hvor mange forskelligartede opgaver 
Naturstyrelsen varetager.

Bov Bibliotek 5. marts kl. 16.30
Fri entré – tilmelding nødvendig

Følg med på aabenraabib.dk, 
nygadehuset.dk og på husenes 
Facebook-sider. Der kommer 
hele tiden nyt på programmet.



Et tegnet foredrag
Til tonerne af klassisk musik tegner Maren Uthaug 
sit alter ego; damen fra striben ”Ting jeg gjorde” på 
Politikens bagside. 

Hun tegner en kaotisk barndom, en vred ungdom, 
de første kærlighedsaffærer, øjeblikket hun mødte 
sin mand og børnene, der kom og raserede hendes 
forståelse af det at være menneske. 

Nogle af tegningerne er alvorlige, andre eftertænk-
somme, og så er der selvfølgelig også dem, der får 
salen til runge af latter. 

Tag til et tegnet foredrag med Maren Uthaug, hvor 
hun tegner, fortæller og forklarer om sig selv, sine 
streger og bøger. 

Aabenraa Bibliotek 5. marts kl. 19.00
Entré: 65 kr. / studerende 35 kr.
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Portræt
Camilla Vejen Eriksen
Camilla Vejen Eriksen fra Bolderslev er brætspiller. 
Hun synes, at de analoge spil er en fed indgang til at 
møde nye mennesker. - Jeg spiller brætspil, fordi det er 
en supergod måde at være sammen på. Ofte kommer 
man til at sidde bag hver sin skærm, men brætspillet 
kan samle venner og familie omkring en aktivitet, hvor 
vi ikke bare skal sidde og drikke kaffe, siger hun.

To gange om måneden mødes spillerne i bræt-
spilscaféen på Aabenraa Bibliotek for at spille en lang 
række populære spil.

- Biblioteket er et samlingspunkt. Der er god plads og 
så kan vores datter på tre lege og finde legekammera-
ter, mens vi er der. Vi elsker at tage på biblioteket med 
en lille snackkurv og et godt brætspil. Det er gratis og 
vores datter elsker at være der. Samtidigt bliver man 
altid inspireret til at prøve et nyt spil, læse en bog, se 

en film eller lytte til noget musik. Vores familie 
bruger biblioteket som en udflugt på linje med at 
besøge et legeland, tage i biografen eller lignende. 
Det er bare gratis, så derfor kan vi gøre det så tit, 
vi vil, forklarer Camilla.

Familien bruger biblioteket som et mødested med 
gode venner.

 - Jeg vil klart anbefale alle, der har lyst, til at kom-
me til brætspilsaften. Det er ikke kun for drenge 
og teenageknægte. Vi er medlemmer i alle køn og 
aldre, slutter hun.
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Senhjerneskader 
Silke Møller Nielsens liv blev vendt op og ned, da hen-
des far i 2014 blev ramt af fire hjerneblødninger. Kom 
til et foredrag, hvor Silke fortæller om, hvordan det er 
at være ung pårørende til et familiemedlem med sen-
hjerneskade. 

Et samarbejde med Hjerneskadeforeningen Aabenraa/
Tønder. 

Aabenraa Bibliotek 9. marts kl. 19.00
Fri entré 

Snak om psykisk sygdom – med alle børn
Vi skal snakke med børn og unge om den virkelighed, de 
er en del af. Alle børn vil møde psykiske lidelser – enten 
i deres egen familie eller hjemme hos en kammerat. 
Karen Glistrup, socialrådgiver, forfatter, familie- og 
psykoterapeut, fortæller om, hvordan psykisk sygdom 
præger et menneske og en familie, og hvordan man ta-
ger hul på de svære snakke. 

Et samarbejde med Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder.

Aabenraa Bibliotek 12. marts kl. 19.00
Entré 50 kr.
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Hjerneugen
Din hjerne er helt speciel, og vi hylder dens superkræfter og skrøbelighed i uge 11, der er 
international hjerneuge. 



Mød tænkehat og journalist Nikolaj Sonne, kendt fra 
”So ein Ding”, og redaktør og tv-vært fra ”Troldspejlet”, 
Jakob Stegelmann, når de to på venskabelig vis dyster 
på nørdede anekdoter – der i tid og emner strækker sig 
helt fra 70’erne til i dag. Hvem er det, der har en for-
kærlighed for at gå ud foran selvkørende biler? Hvem af 
dem ville rejse tusinder af kilometer for at se stumfilm? 

Tag med på en rejse i medienørdernes verden, når Ni-
kolaj Sonne og Jakob Stegelmann for allerførste gang 
danner makkerpar, hvor de giver et sjældent indblik i de-
res underfundige verden og fortæller om, hvad der driver 
dem, og hvor langt de vil gå for at realisere en idé.

Nikolaj Sonne er uddannet journalist og var fra 2009 til 
2018 vært på tech-programmet ”So ein Ding” på DR2. 

Han er kendt som hele Danmarks teknologiske tænke-
hat, når han med smittende passion og stor nysgerrig-
hed udforsker teknologiens både mørke og lyse sider.

Jakob Stegelmann har i mere end 40 år beskæftiget sig 
med film og kulturformidling. Han har siden 1989 været 
vært på programmet ”Troldspejlet”, hvor han gør seer-
ne klogere på tegnefilm, computerspil, science fiction 
og meget andet. Senest er Troldspejlet og Co. for voks-
ne fans gået i luften på DR2.

Et samarbejde med AOF Center Sydjylland. 

Folkehjem Aabenraa 16. marts kl. 19.00

Entré 130 kr. / studerende 65 kr. 
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Forretninger, skoler og bygninger - før og nu
Billedforedrag om Bylderup, Uge, Bjolderup og Tinglev 
Sogne ved Bent Pawlowski og Leif Christiansen. 

Et samarbejde med Tinglev Lokalarkiv.

Borgersalen Tinglev 18. marts kl. 19.00 
Fri entré. Kaffe kan købes for 20 kr.
Tilmelding nødvendig

DOX:DIREKTE 2020
Tag med på minidokumentarfestivalen DOX:DIREKTE 
hvor pulsen på vores fælles verden og komplicere-
de samtid tages. Festivallen løber over tre dage med 
visninger af premiereaktuelle dokumentarfilm og li-
ve-transmitterede samtaler med filmskabere, forfat-
tere og eksperter. 

NygadeHuset 23.-25. marts kl. 19.00
Fri entré – tilmelding nødvendig 

Genforeningen som roman
Pernille Juhl fortæller om sin nye roman ”Genfor-
ening”, H. P. Hanssens liv og hele hans store arbejde 
for at få Sønderjylland tilbage til Kongeriget. Han var 
en af hovedmændene bag genforeningen i 1920, op-
vokset i Sundeved for siden at bo mange år i Aaben-
raa. Foredraget handler både om H.P. Hanssens 
lange, begivenhedsrige liv, om vigtige historiske be-
givenheder op til og under genforeningen, samt om 
bogens tilblivelse herunder researcharbejdet som 
forfatter. 

Et samarbejde med Ældresagen Bov. 

Bov Bibliotek 24. marts kl. 16.30
Entré 50 kr. inkl. kaffe

Vidste du, at der er er 
gratis WIFI på alle bibliotekerne, 
og at du kan booke en computer.



Plader, altså de analoge, sorte skiver, hvor rillen by-
der på fløjlsblød musik, indtog i 2019 NygadeHuset i 
Aabenraa. I august 2019 slog huset dørene op til første 
omgang ”Vin & Vinyl”, og i november løb byens første 
plademesse af stablen. 

- For mig handler det om, at når man kommer med en 
vinyl, så kan man tit fortælle historier om den – både 
om musikken, men også oplevelser, der knytter sig til 
den, siger den 41-årige højskolelærer Karim Peder-
sen, der er frivillig i NygadeHuset og manden bag både 
plademessen og ”Vin & Vinyl”.

Plademessen havde et godt stykke over 100 gæster 
i november. Her var fokus på de runde skiver, plade-
spillere og ikke mindst samværet. Karims mål med 
arrangementerne er at skabe et rum, hvor personer 
med hang til musik og hygge kan mødes. Selvfølgelig 
med vinylen, den gode lyd og pickuppen som omdrej-
ningspunkt. 

Karim Pedersen forklarer, at han gennem flere år har 
deltaget i plademesser i andre byer; blandt andet Aal-
borg, Aarhus, København.

- Jeg manglede noget lokalt, et lokalt sted, hvor vi 
kunne nørde i vinyler, og uden NygadeHuset havde jeg 
ikke haft et lokalt sted. Jeg kan godt lide tanken om 
at samle folk, der er interesserede i vinyler og musik, 
og samtidig skabe et rum, hvor man kan mødes, siger 
han. 

Vinylen og den analoge lyd har en speciel plads i Ka-
rims hjerte. Det er nærmest et ritual, når nålen læg-
ges i rillen, og musikken begynder at flyde. Faktisk har 
interessen for de analoge skiver genoplevet Karims 
glæde ved musikken. 

”Vin & Vinyl” fortsætter i 2020, og i maj indtager plade-
messen igen NygadeHuset.

Portræt
Karim Pedersen
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På cykel fra Finland til Indonesien
At cykle halvvejs rundt om jorden er et projekt, som 
kun få ville kaste sig ud i. Ikke desto mindre valgte 
Emil Hvidtfeldt, i håbet om at kunne hjælpe grønland-
ske børn og unge, at begive sig ud på en cykeltur på 
tværs af verden. To kontinenter, 26 lande, 18.000 ki-
lometer og 71.000 kroner til Foreningen Grønlandske 
Børn. Tag til et foredrag, der er fyldt med fantastiske 
rejseoplevelser, viljestyrke og, vigtigst af alt, troen på 
medmennesket. 
 
Rødekro Bibliotek 25. marts kl. 18.30
Entré 30 kr. / studerende 15 kr.

Life Hacks i familiehverdagen
Blev familielivet ikke helt, som du havde forestillet dig? 
Livet som forælder bliver sjældent, som vi tror og hå-
ber, inden vi træder ind i det. Trænger du til en sjovere 
familiehverdag? Kom til foredrag med Heidi  Ager kvist. 
Den tørre teori er væk. I stedet får du inspiration og 
konkrete teknikker til at få mere sjov, nærvær og saf-
tighed ind i både familieliv og parforhold. 

Felsted Bibliotek 30. marts kl. 19.00 
Entré 100 kr. / studerende 50 kr.
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Smag på påsken
Tag med på en rejse ud i påskens fine retter. Smag 
blandt andet solæg, syltet æg med kryddersild, skidne 
æg, lammefilet à la Dino og påskekage.

Et samarbejde med Sozialdienst Tingleff, Tinglev Hus-
moderforening og Deutsche Bücherei Tingleff.

Tinglev Bibliotek 2. april kl. 19.00
Entré 80 kr. 

Dengang Tinglev skabte sine egne penge
Mangel på mønter under 1. verdenskrig førte til at
store og små byer i Tyskland trykte egne pengesedler.
Efter krigen blev disse nødpengesedler brugt som
propaganda for folkeafstemningen. Hvordan og hvor-
for, fortæller Hans Joachim Kürtz om. Foredraget er
på tysk.

Borgersalen Tinglev 15. april kl. 19.00
Fri entré – tilmelding nødvendig

Bogcafé  - Jorden rundt i 10 bøger
Tag med på jordomrejse, når vi anbefaler bøger fra 
forskellige dele af verden. Bliv inspireret til at læseud 
over den vestlige verdens grænser og opleve andre 
dele af kloden igennem litteraturen. Måske vil det give
dig inspiration til din næste ferie, eller måske finder 
du en bog til netop den destination, du rejser mod nu
til sommer.

Aabenraa Bibliotek 4. juni kl.16.30
Entré 40 kr. / studerende 20 kr.

Byvandring i Rødekro
Egon Kaas fra Lokalhistorisk Forening Rødekro tager 
dig med på en guidet gåtur med fortællinger og anek-
doter fra byen. Gåturen varer cirka 1,5 time. 

Et samarbejde med Lokalhistorisk Forening Rødekro.

Rødekro Bibliotek 2. og 16. maj kl. 10.00
Fri entré – tilmelding nødvendig



Naturnørderi 
med Morten D.D. 

Hør om en splitternøgen flugt gennem skovbunden, om emsige 
sikkerhedsfolk, skovflåter på steder, hvor solen aldrig skinner, 
tv-fraklip fra Amalienborg Slotsplads, utilbørlige mængder af 

finsprit, blå gummihandsker og andre forfærdende omstændighe-
der. Alle har de dog det tilfælles, at de er enestående god reklame 

for livet som biolog.

Kratluskeren Morten D.D. Hansens foredrag er en blanding af 
stand-up, benhård faglighed og politisk kant. Morten D. D. er ud-
dannet biolog, men har i mange år fortalt om den danske natur i 

radioen og på fjernsyn. 

Han formår at gøre vilde orkidéer, møgbiller og fugletræk spræl-
levende og nærværende. Smukke sommerfugle, grimme planter, 

dødelige vira, livet i dybhavet og farvestrålende paddehatte. Det 
er alt sammen ganske ufatteligt, og ufattelighederne vil stå i kø til 

dette foredrag.

Et samarbejde med FOF Aabenraa.

Aabenraa Bibliotek 29. april kl. 19.00
Entré 65 kr. / studerende 35 kr. 
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Steno elsker 
Tyskland

Kom til et stærkt underholdende foredrag, hvor 
Torben Steno propaganderer og beretter om den 
store nabo i syd. Efter hans mening har Tyskland 
mange af de kvaliteter, som vi, i vores selvbegej-

strede fædreland, troede, vi havde monopol på.
 

Tyskland er på grund af sin brutale historie, stadig 
 omgærdet af mange fordomme fra os danskere. 
Men Tyskland er ikke til at komme uden om, slet 

ikke når man med Steno som rejsefører ser nær-
mere på det sanselige Tyskland. 

Torben Steno er radiovært, journalist, debattør 
og  musiker. Han blev kendt for den legendariske 

tv-serie DDR2 på DR2 tilbage i 90’erne. 

Tinglev Bibliotek 14. maj kl. 19.00
Entre 65 kr. / studerende 35 kr.
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Livestreaming / 
Naturvidenskab 
Kom tættere på de nyeste opdagelser og erkendel-
ser inden for naturvidenskab. ”Offentlige foredrag 
i Naturvidenskab” livestreames i februar og marts 
direkte fra Aarhus Universitet til dig. Alle grene af 
naturvidenskaben behandles af engagerede fore-
læsere. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret… 
og klogere. 

Foredragene har hver gang et nyt tema og live-
streames til udvalgte steder i hele landet fra 18.45 
og cirka to timer frem. 

Læs mere og se programmet på aabenraabib.dk 

Felsted Bibliotek og NygadeHuset i samarbejde 
med Folkeuniversitetet Aabenraa Kommune.



Udstillinger
Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er dine huse. Du har mulighed for at låne lokalerne til 
lokale udstillinger. Kontakt bibliotekerne og kulturhusene for at høre nærmere.

In front of  / 12 portrætter
I udstillingen ”In front of / 12 portrætter på lærred” 
præsenterer fritidsfotograf Marc Roed en blanding af 
udvalgte koncertfotos og portrætter af kendte person-
ligheder. 

Felsted Bibliotek 1. januar – 29. februar
Fri entré

Kunstudstilling  / Birgit Andersen
Birgit Andersen er glad for farver og får inspiration fra 
naturen, især blomster og træer. 

Rødekro Bibliotek 1. – 29. februar 
Fri entré

Kunstudstilling  / Jørgen Hørning
Jørgen Hørning får inspiration til sine malerier fra na-
turen med al dens farvepragt og forskelligheder året 
igennem. 

Damms Gård 1. marts til 30. april
Fri entré

Nørkleri på biblioteket
”Nørkleklubben” fra Røde Kors i Rødekro udstiller nyt
strikketøj af gammelt garn fra brugt strikketøj.
 
Rødekro Bibliotek 1.-31. maj
Fri entré
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Vi læser. 
Sammen 
Læsekredse. Bogklubber.  Læsecafeer.

Kært barn har mange navne. 

På Aabenraa Bibliotekerne støtter vi op 

om det at læse sammen. 

Læs mere på aabenraabib.dk og find 

den læsegruppe, der passer til dig, eller 

start din egen.

Vi lærer. 
Sammen 
Ny teknologi. Digitalisering. Viden. 

’Man skal lære, så længe man lever’ er 

et ordsprog, som det er svært at være 

uenig i. Vi kan alle sammen hele tiden 

blive klog ere på den verden, vi lever i, 

og som hele tiden forandrer sig. Endnu 

sjov ere bliver det, hvis vi gør det sam-

men med andre. 

Læs mere og find dit læringsfællesskab

på aabenraabib.dk.
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Vi ser. 
Sammen
Streaming. Filmklub. Filmnørderi. 
Vi viser film, streamede foredrag og 

dokumentarer inden for mange gen-

rer, bådede populære og de smalle. 

De livsbekræftende og de tankevæk-

kende. De sjove og de komiske.

Læs mere og find de bedste levende 

billeder på aabenraabib.dk.

Vi lytter. 
Sammen
Lytteklubber. Musikgrupper. Musikfans.

Klubberne er stedet for dig, der vil mø-

des med andre og dele, tale om, lytte til 

og blive inspireret af musik. 

Find lytteklubben, genren og rytmen, der

passer til dig på aabenraabib.dk.
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❱ Børn & familier

HUSK!

Hold øje med 

aabenraabib.dk 

for flere arrangementer
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Mig & min baby
Mød andre nybagte forældre og få gode råd af eks-
perter om alt fra babymassage, -førstehjælp, -rytmik 
og -kunst. Hvert arrangement har et tema, og flere af 
dem bliver holdt mere end én gang i bibliotekets filia-
ler og i NygadeHuset. 

Vi laver løbende nye temaer, som har fokus på fælles-
skabet og hygge.

Følg med på aabenraabib.dk og nygadehuset.dk 

Koncertshow  / Fra morgenmad til skumbad
”Fra Morgenmad til Skumbad” er et koncertshow, der 
favner en hel dag – lige fra man vågner, til man går i 
seng. Der er blandt andet en morgengymnastik-sang, 
en cykel-sang, en eventyr-sang, ulvetime-sang og en 
sove-sang.

Bov Bibliotek 19. februar kl. 10.00
Tinglev Bibliotek 20. februar kl. 10.00
Felsted Bibliotek 21. februar kl. 10.00
Rødekro Bibliotek 22. februar kl. 10.00
Fri entré – tilmelding nødvendig
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Vidste du at alle bibliotek-
erne har børneområder, hvor man 
kan lege, læse, spille eller bare 
være. Der er selvfølgelig også pus-
lepladser til de mindste.



Læsedyst 
gi’r læselyst
Læsedysten for familier kører hele februar, 
og du og din familie kan være med. Hver fa-
milie dyster mod hinanden. Det gælder om at 
få flest point for de forskellige måder at læse 
på. Udfordringerne kan være at læse en op-
skrift og lave mad sammen, at læse mens det 
regner, læse i nattøj eller stable et bogtårn.  

Lørdag den 29. februar skal hver familie - 
for at deltage i lodtrækningen om tre fede 
præmier - have løst alle opgaver eller have 
mindst 100 point på den udfyldte plakat. 
Plakaten afleveres på biblioteket med navn 
og kontaktoplysninger senest mandag d. 2. 
marts kl. 15. 

Plakaten med læsedysten kan hentes på bib-
lioteket eller downloades på aabenraabib.dk. 

Alle biblioteker 1.- 29. februar
Gratis deltagelse 
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Fabelagtig WORKSHOP
Kom og lav dit eget fabeldyr på biblioteket.

Felsted, Rødekro, Tinglev, Bov og Aabenraa Bibli-
oteker i den betjente åbningstid.
Fri entré

Muldvarpen og huset der kom og gik
Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden, 
indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus 
er landet oven på dens muldvarpeskud. En forestilling 
om at se og mærke verden, også de verdener der ikke 
ligner ens egen.

Tinglev Bibliotek 25. februar kl. 10.00
Fri entré – tilmelding nødvendig

Fabelagtig vinterferie
Vinterferie er lig med sjov og hygge, og i år er temaet ”FABELAGTIG”. 

Fabelagtig VINTERBIO
Kom til vinterbio på biblioteket. 
Vi hygger med popcorn og juice.

Felsted Bibliotek 10. februar kl. 13.00
Rødekro Bibliotek 11. februar kl. 13.00
Tinglev Bibliotek 11. februar kl. 13.00
Bov Bibliotek 12. februar kl. 13.00
Aabenraa Bibliotek 13. februar kl. 13.00
Fri entré - bare mød op

31



Det lille kunstcirkus
Hvorfor laver man kunst? Og hvordan gør man? Alt bli-
ver vendt og drejet i det lille kunstcirkus, så alle kan 
følge med og forstå det på deres måde. For 0-3 årige.

Bov Bibliotek 4. marts kl. 10.00
Felsted Bibliotek 5. marts kl. 10.00
Rødekro Bibliotek 6. marts kl. 10.00
Aabenraa Bibliotek 10. marts kl. 10.00
Tinglev Bibliotek 13. marts kl. 10.00
Fri entré – tilmelding nødvendig

Musical  / En ven som mig
”En ven som mig” er en musikalsk fortælling for de 
3-6 årige. Fortællingen er skabt i anledningen af Gen-
foreningen og undersøger temaerne naboskab og ven-
skab plus forskellighed og lighed – i børnehøjde.

Tinglev Bibliotek 23. marts kl. 10.00
Rødekro Bibliotek 24. marts kl. 10.00 
Bov Bibliotek 25. marts kl. 10.00
Felsted Bibliotek 26. marts kl. 10.00
Fri entré – tilmelding nødvendig

#Tegneserie #Workshop #Mira 
Enebarnet Mira og en distræt mor er omdrejnings-
punktet for Mira-serien af forfatteren Sabine Lemire 
og illustratoren Rasmus Bregnhøi. Bøgerne handler 
om venskaber, familie, om at blive stor, men også lidt 
om kærlighed. 

Tag til workshop med Sabine og Rasmus og hør om 
Mira-bøgerne. De fortæller om arbejdet omkring bø-
gerne, læser op og tegner. Mira er en kreativ pige, og 
derfor slutter oplægget selvfølgelig med en tegnese-
rieworkshop.

Miras univers er fyldt med store og små dilemmaer, 
som er genkendelige for de fleste i 8- til 12-års alde-
ren. 

Aabenraa Bibliotek 2. maj kl. 10.00
Fri entré – tilmelding nødvendig

32



Det er fredag middag, og Line Hommeltoft er på 
Aabenraa Bibliotek med to af sine fire drenge.

- Vi er her for at børnene kan lege og hygge sig. I 
dag er vi her sammen med min veninde og hendes 
datter. Jeg har to større drenge mere, som kommer 
for at låne bøger, men i dag er vi her bare for at lege, 
siger hun. 

Børnebiblioteket er rammen for dagens hygge. Her 
er plads til, at børnene kan bruge deres energi og 
fantasi blandt reolerne, sørøverskibet og de små 
huse.

- Vi er på biblioteket cirka én gang om måneden. 
Men det er lidt forskelligt og kommer an på, hvordan 
vi skal arbejde. Nogle gange kommer vi flere gange.

Line er glad for, at der er et hus, hvor både børn og 
voksne kan finde inspiration og hygge sig. 

- Det er fedt, at vi har et bibliotek, hvor der er plads, 
og vi bare kan komme, lege og låne bøger. Jeg vil 
bestemt anbefale andre at tage på biblioteket. 

Portræt
Line Hommeltoft
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Skolerne på bibliotekerne
Aabenraa Biblioteker har i foråret og forsommeren en 
række tilbud til kommunens skoler. Arrangementerne 
hedder ”Skoletilbud” og er for indskolingen, mellem-
trinnet og udskolingen. Lær for eksempel om ”sikkert 
internet”, hvor eleverne på alle klassetrin får tips til, 
hvordan man sikkert klikker sig gennem nettet. I løbet 
af nogle timer kommer eleverne blandt andet omkring 
sociale medier, mobning og deling af private billeder. 

Skoletilbud byder desuden på Lego-robotter og pro-
grammering, biblioteksbesøg og læsning, førstehjælp 
til opgaveskrivning, makerspace med 3d-print… og me-
get, meget mere. 

Forenklede Fælles Mål er tænkt ind i alle skoletilbud. 

Se alle tilbud på skoletjenesten.dk/aabenraakommune

Sprogfitness 
Sprogfitness er leg med ord og krop, hvor børnene på 
broen mellem børnehave og skole har det sjovt med at 
lege med sproget. Sprogfitness styrker børns glæde 
ved sprog, læsning og læring, mens barnet bevæger 
sig.

Et samarbejde med UC Syd.

Tinglev Bibliotek 7. maj kl. 9.00 og 11.00
Fri entré - tilmelding nødvendig

HUSK!
Hold øje med aabenraabib.dk for flere arrangementer
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Workshop 
Biblioteket finder på en sjov og hyggelig workshop, 
hvor vi bruger vores hænder og fantasi.

Alle biblioteker i den betjente åbningstid

Sommerferie 
Sommerferie er lig med sol, sommer og oplevelser. Følg med på bibliotekets hjemme side for 
at se, hvad vi finder på af aktiviteter. 

Sommerbio
Er du mellem 7 og 12 år, og kan du li´ at se film? 
Så kom til Sommerbio på biblioteket. 

Alle biblioteker 29. juni – 4. august
Læs mere på aabenraabib.dk
Ingen tilmelding - bare mød op
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Makerspace
Kodning og robotbygning er omdrejningspunktet i
Makerspace, hvor børn og voksne kan gøre maskiner-
ne levende og få dem til at følge deres mindste vink.

Robotterne tager på skift rundt på alle bibliotekerne
de fleste mandage. 

Se hvilke på  aabenraabib.dk. Torsdage finder du 
Makerspace på Aabenraa Bibliotek. 
Fri entré



17/5 ÅBNE VÆRKSTEDER
KERAMIK, GLAS & TEKSTIL

2/2 SØNDAGSÅBENT
EN FABELASTISK DAG

25/2 TEKSTILWORKSHOP
KREA-UP DIN T-SHIRT

21/1 KERAMIKWORKSHOP
LAV DIN EGEN BOMSKÅL

19/1 ÅBNE VÆRKSTEDER
KERAMIK, GLAS & MALERI

11/1 LER FOR BØRN
FORLØB AF 4 MØDEGANGE

10/3 GLASWORKSHOP
LAV PÅSKEPYNT I GLAS

1/3 SØNDAGSÅBENT
ENDELIG FORÅR!

1/3 FAMILIEKONCERT
HOPPELINES HOPPELOPPER

3/5 KRYBDYRSHOW
OPLEV ÆGTE KRYBDYR 

3/5 SØNDAGSÅBENT
MED KRYB & KRAVL

22/3 ÅBNE VÆRKSTEDER
KERAMIK, GLAS & ÆSKER

Fabelagtig

PåskePjat

Ferie

Kreative WorkShops
& FamilieHygge

10., 11. & 12. FEBRUAR
Aktiviteter for hele familien

5.-8. APRIL

ARRANGEMENTER
FOR BØRN OG FAMILIER

Pizza og heksehygge
HINT: En vild pige har magiske evner og 

kan lave heksekunster. 
Aabenraa Bibliotek 16. januar 17.00

Pizza og troldmandsskole
HINT: Drengen finder på sin 11 års fødselsdag ud 
af, at han er troldmand. Han bliver optaget på en 

 troldmandsskole, hvor han får nye venner og fjender.
Aabenraa Bibliotek 13. februar 17.00

Pizza og onde gerninger
HINT: Pigen Dina har magiske evner, der gør at hun 
kan se ind i mennesker. Hun kan se alle deres onde 

gerninger og det, de skammer sig over.
Rødekro Bibliotek 19. marts kl. 17.00

Film / Pizza / Quiz
Kom til en hyggelig aften på biblioteket, hvor vi ser en god film. Hvil-

ken film, tænker du… det må du gætte dig til. Der er hints til dem alle 
tre. Først snakker vi lidt om bogen bag filmen, så spiser vi pizza og 

ser filmen. Der vil være quiz og præmie. What’s not to like!?

Aabenraa og Rødekro Biblioteker 
Fri entré - 30 kr. til pizza
Aldersgrænse: Fra 10 år

Tilmelding nødvendig
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Biblioteket er dit
Du kan låne Aabenraa Biblioteker og Kulturhuses 
lokaler. Det kan være til brætspil, strikkeklub eller 
noget helt tredje. Frivillige og foreninger kan også 
låne lokaler og bruge dem til rådgivning, hjælp og 
vidensdeling. Kontakt dit lokale bibliotek eller kul-
turhus, hvis du har forslag til nye aktiviteter eller 
arrangementer. Her er plads til alle. 

IT-hjælp
Få hjælp til dine IT-problemer.

Danske lejere

Råd og vejleding til dig, 
der bor til leje.

Juridisk hjælp
Advokatvagten og Sønderjyllands Retshjælps 
rådgivere giver råd og vejledning på Aabenraa 
og Bov Bibliotek.
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Hop med på pinden
Tag strikketøjet under armen og vær med til 
Strikkecafé på dit bibliotek.

Brætspilscafé
Hvad enten du er til Stratego, Hint, eller noget 
helt tredje, så kan du være med i biblioteker-
nes brætspilsklubber.

Åben rådgivning
Rådgivningen er åben for alle, der ønsker råd 
og vejledning til og om en ung eller et barn.

 

Borgervejledning
 Vejledning til at forstå information fra offentlige 
myndigheder.
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e-biblioteket
Dit digitale bibliotek
Se flere digitale tilbud på aabenraabib.dk

Filmstriben
Bibliotekernes streamingtjene-
ste med spille-, kort- og doku-
mentarfilm.

eReolen
Her finder du bibliotekernes 
e-bøger og netlydbøger for 
unge og voksne. eReolen Go! er 
en underside til eReolen der in-
deholder børnematerialerne fra 
eReolen.

Biblioteksvagten.dk

Du kan få hjælp af bibliotekarer 
fra hele landet, der både på 
hverdage og i weekender sidder 
klar til at svare på dine spørgs-
mål.  
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Pressreader

eAviser og eMagasiner fra al-
verdens lande og på mere end 
60 forskellige sprog. Læs dag-
ens nyheder fra hele verden.  

Litteratursiden.dk

Litteratursiden.dk er bibliote-
kernes website om litteratur. 
Sitet er for alle, der vil inspire-
res til gode læseoplevelser, dis-
kutere litteratur og blande sig i 
den litterære debat.

RB digital magazines
Mere end 350 populære eng-
elsksprogede livsstilsmagasi-
ner, ugeblade og mere hardcore 
fagtidsskrifter. 

Stingray Qello
Du kan se et hav af livekon-
certer.  Stingray Qello tilbyder 
mere end 1500 film og optagel-
ser med de største kunstnere 
tilbage fra 1920’erne og til nu 
 indenfor mere end 30 forskelli-
ge musikgenrer.

Medici.tv
Den klassiske musik og ballets 
svar på Netflix. Du kan streame 
gamle klassiske koncerter, se 
balletforestillinger, operaer, 
dokumentarer, tage en ”ma-
ster class” og endda opleve live 
events fra de store koncerthuse. 

Biblioteket

Hele biblioteket på din smart-
phone. Få nem adgang til bib-
liotekets mange muligheder. 
Download app’en, søg og bestil 
blandt tusindvis af gratis tilbud - 
herunder bøger, film, musik og 
meget andet.
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Kalender

Aabenraa biblioteker og Kulturhuse

Børn & familier Koncert Andre aktiviteter

■ IT-førstehjælp: Aabenraa Bibliotek: 1. og 3. torsdag ved 

bibliotekets personale. 2. og 4. torsdag ved frivillige fra Ældre 

Sagen. Rødekro Bibliotek: 1. og 3. fredag. Tinglev Bibliotek: 1. 

og 3. tirsdag. Bov Bibliotek: Mandage ved frivillige fra Ældre 

Sagen. Dog ikke i sommerferieperioden, samt helligdage.

■ Hver tirsdag: Aabenraa Spiser Sammen 

■ Hver Onsdag: Lyd og Lækkerier   

■ Hver Torsdag: Fælles Frokost

■ Brætspilscafé på Aabenraa Bibliotek: 

1. og 3. onsdag i hver måned

■ Åbent Keramikværksted: 

Hver tisrdag og torsdag, samt øndage i ulige uger.

■ Åbent Keramikværksted - for erfarne brugere:

Mandag-torsdag

■ Hver Onsdag: Malefællesskab 

■ Hver Onsdag: StrikkeCafé 

■ Åbent glasværksted se datoer på www.nygadehuset.dk

      

Januar 

■  1/1 Fotoudstilling v/ Marc Roed

■  11/1 Keramikforløb for børn / opstart 

■  13/1 Mig & Min Baby: Dans & Bevægelse

■  15/1 Bullet Journal / opstart

■  16/1 Film- og pizzaaften 

■  19/1 Åbne Værksteder for børnefamilierne

■  21/1  Streamet TED Talk

■  21/1 Franske filmfornøjelser i Felsted

■  21/1 Keramikworkshop: Bomskåle

■  23/1 Gents 

■  27/1 Peter og Julius Mygind deler ud

■  27/1 Sangaften Rødekro

■  28/1 Anette Sams: Sandheden om sukker  

■  28/1 Mig & Min Baby: Yoga med baby

■  29/1 DR Klub Klassisk

■  29/1 Mig & Min Baby: Baby laver kunst

■  24/1 Mig & Min Baby: Bøf & Bearnaise

■  30/1 Mig & Min Baby: Morgenmad & Krea

■  30/1 Ny i Glasværkstedet / kursus

Februar

■  1/2 –29/2 Læsedyst gi’r læselyst  

■  1/2 Kunstudstilling ved Birgit Andersen

Unge & voksne

Følg med på aabenraabib.dk, nygadehuset.dk og på husenes Facebook-sider. 
Der kommer hele tiden nyt til kalenderen. 
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Kalender

Aabenraa biblioteker og Kulturhuse
■  2/2 SøndagsÅbent for børnefamilierne: En Fabelagtig Dag

■  4/2 Livestreaming fra Aarhus Universitet

■  5/2 Bullet Journal / workshop

■  6/2 Genforeningen 1920 – da Danmark blev samlet 

■  6/2 Grammofonkoncert med Søren Genefke

■  6/2 Babyrytmik & Brunch

■  8/2 Fernisering ved Birgit Andersen

■  10/2 Afstemningsfest på Frøslev Kro

■  10/2 En Fabelagtig Ferie for børnefamilierne

■  10/2 -16/2  Fabelagtig vinterferie 

■  10/2 – 13/2  Vinterbio

■  11/2 TED Talk / Søren Christensen

■  12/2 En Fabelagtig Ferie for børnefamilierne

■  13/2 Film- og pizzaaften 

■  17/2 Sinne Eeg 

■  17/2 Mig & Min Baby: Dans & Bevægelse

■  18/2 Ny i GlasVærkstedet / kursus

■  18/2 Danmarkshistorien på én time / Asser Amdisen

■  19/2 – 22/2  Musikflyveren ”Fra morgenmad til Skumbad”

■  20/2 Vin & Vinyl

■  25/2 Teater: Muldvarpen og huset der kom og gik

■  25/2 Tekstilworkshop: Krea-Up din T-shirt

■  26/2 Dr Klub Klassisk

■  26/2 Gadesygeplejersken

■  26/2 Mig & Min Baby: Baby laver kunst

■  27/2 Penny Police + GRETA

Marts

■  11/3 SøndagsÅbent: Endelig Forår

■  1/3 Legekoncert: Hoppelihop

■  1/3 Kunstudstilling v/ Jørgen Hørning

■  3/3 Franske filmfornøjelser i Felsted

■  3/3 Med H.C.Andersen i operaen / Henrik Engelbrecht

■  3/3 Livestreaming fra Aarhus Universitet

■  4/3 Bullet Journal / workshop

■  4/3-13/3  Det lille kunstcirkus

■  5/3 Afenginn 

■  5/3 Babyrytmik & Brunch

■  5/3 Nyt fra Naturstyrelsen

■  5/3 TED Talk / Maren Uthaug

■  5/3 Et tegnet foredrag / Maren Uthaug

■  7/3 Fernisering / Jørgen Hørning

■  9/3 Senhjerneskader / Silke Møller Nielsen

■  10/3 Livestreaming fra Aarhus Universitet

■  10/3 Glaskursus: Lav påskepynt

■  11/3 Mig & Min Baby: Baby laver kunst

■  12/3 The Blue Van

■  12/3 Snak om psykisk sygdom – med alle børn 

■  13/3 GlasWorkshop: PåskePynt i glas

■  14/3 Moi Caprice

■  16/3 Danmarkspremiere / Stegelmann og Sonne 

■  18/3 Vin & Vinyl 

■  18/3 Mig & min baby: Førstehjælp

■  19/3 Film- og pizzaaften 

■  19/3 Verdens Sidste Idé

■  20/3 Mig & Min Baby: Morgenmad & Krea

■  22/3 Åbne Værksteder for børnefamilierne

■  23/3 – 25/3  DOX:DIREKTE 2020

■  23/3 – 26/3 En ven som mig (børneteater 3-6 år)

■  23/3 Mig & Min Baby: Dans & Bevægelse

■  24/3 Genforeningen som roman / Pernille Juhl 

■  25/3 DR Klub Klassisk

■  25/3 På cykel fra Finland til Indonesien

■  26/3 Dissing + Las

■  28/3 Djämes Braun
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■  30/3 Life Hacks i familiehverdagen

■  31/3 Mig & min baby: Babymassage & Zoneterapi

■  31/3 Franske filmfornøjelser i Felsted

■  31/3 Livestreaming fra Aarhus Universitet

April

■ 1/4 Bullet Journal / workshop

■  2/4 Babyrytmik & Brunch

■  2/4 Smag på påsken

■  3/4 Mig & min baby: Babyrytmik

■  5/4 – 8/4 PåskePjat for børnefamilierne

■  6/4 – 8/4 Børnerestaurant

■  12/4  Love Shop

■  14/4 Livestreaming fra Aarhus Universitet

■  16/4 Patina

■  16/4 Mig & Min Baby: Morgenmad & Krea

■  18/4  Cabal/Unseen Faith/Clients

■  21/4 Livestreaming fra Aarhus Universitet

■  22/4 Vin & Vinyl

■  22/4 TED Talk / Thomas Andresen

■  23/4 M. Rexen

■  20/4 Mig & Min Baby: Dans & Bevægelse

■  29/4 Naturnørderi med Morten D.D.

■  30/4 Mig & Min Baby: Yoga med Baby

Maj

■  1/5 Tom Klose

■  1/5 Nørkleri på biblioteket

■  1/5 Mig & Min Baby: Babyrytmik

■  2/5 Byvandring i Rødekro

■  2/5 #TEGNESERIE #WORKSHOP #MIRA 

■  3/5 SøndagsÅbent: Kryb & Kravl

■  3/5 Krybdyrshow 

■  5/5 TED Talk / Nikolaj Kirk

■  6/5 Bullet Journal / workshop

■  7/5 Sprogfitness

■  7/5 Elisabeth

■  12/5 Mig & Min Baby: Førstehjælp

■  14/5 Steno elsker Tyskland

■  14/5 Mig & Min Baby: Baby laver kunst

■  16/5 Byvandring i Rødekro

■  17/5 Åbne Værksteder for børnefamilierne

■  17/5 Plademesse

■  21/5 Vin & Vinyl

■  28/5 Mig & Min Baby: Yoga med Baby

■  28/5  Streamet TED Talk

Juni - august

■  3/6 Mig & Min Baby: Babymassage & Zoneterapi

■  4/6 Jorden rundt i 10 bøger (bogcafé)

■  12/6 Mig & Min Baby: Morgenmad & Krea

■  29/6 – 4/8 Sommerbio

■  29/6 – 8/8 Sommerferie på biblioteket

HUSK!
Hold øje med aabenraabib.dkog nygadehuset.dk for flere arrangementer
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Aabenraa Spiser Sammen
Madglæde og fællesskab er omdrejningspunktet, når 
vi hver tirsdag spiser et fælles måltid, som de frivillige
i NygadeHuset har tilberedt. Du kan møde både nye og 
velkendte ansigter, når vi sammen dækker langborde-
ne og selv tager vores tallerkner ud efter maden. Helt 
på bedste højskolemanér.

Fællesspisningerne har et tema, fx svampe, økologi el-
ler årstidens grøntsager. Ofte vil der være kulturelle ind-
slag under eller efter spisning. Tilmelding er nødvendig.

Tirsdage kl. 17.30

Fælles Frokost
En ny uge betyder en ny vegetarisk ret, når der hver 
torsdag er vegetarfrokost, som vi spiser i fællesskab.
Forvent, at du får udfordret dine smagsløg og stillet din 
sult med et sundt, bæredygtigt og mere klimavenligt
måltid – det hele i godt selskab med andre frokost-
gæster ved langbordet. Ingen tilmelding – du dukker 
bare op. 

Torsdage kl. 12.00

Lækkerier & Lyd
Vær med til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi 
samles omkring et musikalsk indslag akkompagne-
ret af huspianisten og forkæler ganen med forskellige 
lækkerier. Udgangspunktet er lagkage og fællessang. 
Tilmelding er nødvendig.

Torsdage kl. 13.30

Find din billet og læs mere om de enkelte arrange-
menter på nygadehuset.dk

Vi glæder os til at byde alle borgere med appetit på fællesskab og gode 
oplevelser velkommen i NygadeHuset.
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Aktivitetshuset i Padborg
 
Børn, unge og kreative sjæle forenes i Aktivitetshuset i Padborg, der 
rummer et væld af kulturelle muligheder med fællesskabet i fokus.
Brætspil, gaming og kunstneriske udfoldelser mødes i det samme hus 
lige over for banegården, hvor børn og unge kan være kreative i trygge 
omgivelser.
 
På de øverste etager er der husrum for ikke-kommercielle foreninger, 
hvor der også er plads til kreative udfoldelser og meget mere.
 
Kom forbi, eller læs mere på aktivitetshuset-padborg.dk
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Find os
Aabenraa Kommune har i alt fem biblioteker og to kulturhuse. På hovedbib-
lioteket i Aabenraa og i de fire lokalbiblioteker kan du mandag-lørdag i hele 
åbningstiden få hjælp fra personalet med at reservere, finde og låne materialer.

Se åbningstider for Aabenraa Bibliotekerne på aabenraabib.dk
Kontakt: aabenraabib@aabenraa.dk / 7376 8080 

I kulturhusene er der fællesskaber for alle aldre, koncerter og plads 
til kreative udfoldelser. 

Se åbningstider for NygadeHuset på nygadehuset.dk
Kontakt: mail@nygadehuset.dk / 7376 8703

Se åbningstider for Aktivitetshuset på aktivitetshuset-padborg.dk
Kontakt: ppm@aabenraa.dk / 7376 8017

Felsted Bibliotek

Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted

6200 Aabenraa

Tinglev Bibliotek

Tinglev Midt

6360 Tinglev

NygadeHuset

Nygade 23 A

6200 Aabenraa

Aktivitetshuset

Jernbanegade 14 

6330 Padborg 

Bov Bibliotek

Bovvej 4

6330 Padborg

Rødekro Bibliotek

Vestergade 20 

6230 Rødekro

Aabenraa Bibliotek

Haderslevvej 3

6200 Aabenraa
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