BIBLIOTEKET

SÆSONPROGRAM EFTERÅR 2022

OPLEV
MICH VRAA
GRY JEXEN
NANNA
HYLDGAARD
FREDAGSCAFÉER
BØRNETEATER
OG MEGET MERE

EFTERÅR 2022

OPLEVELSES
HUNGER

Den aktuelle verdenssituation har gjort os længselsfulde efter
oplevelser, så det er med stor begejstring, at vi byder dig velkommen
til vores nye sæsonprogram. Glæd dig til foredrag med aktuelle
og anmelderroste forfattere, interessante indblik i bæredygtighed
og minimalisme, rejser i både geografien og historien, film- og
fredagscaféer samt masser af hyggelige aktiviteter for store og små.
Kom og bliv klogere, underholdt, overrasket og revet med af historierne.
Dem, du selv læser, dem, du oplever og dem, du deler med andre.
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BØRNE
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TØJBYTTE
NATTEN
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AKTIVITET

I dagens anledning er det hyggelige bibliotek blevet forvandlet til
et spændende escaperoom. Det onde biblioteksspøgelse har besat
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20.08.22//LØGSTØR
AARS BIBLIOTEK
/ KL.
10.00-14.00
09.09.22
BIBLIOTEK
/ KL.
17.00-19.30
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

ESCAPEROOM

BØRNE
KULTUR
NATTEN

I dagens anledning er det hyggelige bibliotek blevet forvandlet til et
spændende escaperoom. Det onde biblioteksspøgelse har besat
Løgstør Bibliotek, og nu er det op til børnene at regne opgaverne ud
og løse gåderne, så vi kan redde vores elskede bibliotek.
09.09.22 / LØGSTØR BIBLIOTEK / KL. 17.00-19.30
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

FILMCAFÉ

SE FILMEN LÆS BOGEN

Kom til en hyggelig filmcafé med gode film baseret på bøger.
Bibliotekaren fortæller indledningsvis lidt om den bog, som filmen er
inspireret af.
23.09.22 / FARSØ BIBLIOTEK / KL. 14.00
21.10.22 / FARSØ BIBLIOTEK / KL. 14.00
18.11.22 / FARSØ BIBLIOTEK / KL. 14.00
16.12.22 / FARSØ BIBLIOTEK / KL. 14.00
GRATIS BILLETTER PÅ BIBLIOTEKET ELLER VHBIB.DK FRA MANDAGEN FØR

FOREDRAG

GRY JEXEN
KVINDE KEND
DIN HISTORIE

Mød historiker og bestsellerforfatter Gry Jexen, som står bag bogen
og podcasten Kvinde, kend din historie. Hun har gjort det til sin
mission at fortælle om historiens oversete men vigtige kvindelige
figurer.
29.09.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 19.00-21.00
GRATIS BILLETTER PÅ VHBIB.DK

FREDAGSCAFÉ

MED PETER I
EDINBURGH

Kom til en hyggelig fredagscafé, hvor Peter fortæller om sine ture til
det hyggelige Edinburgh. Peter har en masse billeder med og glæder
sig til at fortælle og svare på publikums spørgsmål.
30.09.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 16.00
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

AKTIVITET

BRÆTSPIL
OG PIZZA

Kom til en hyggelig aften for alle, der kan lide spændende brætspil,
samvær og sprød pizza.
Aftenen byder bl.a. på introduktion til nogle af de mest populære
brætspil ved spilforeningen Fantasy Vesthimmerland.
05.10.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 16.00-21.00
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

FOREDRAG

FORFATTER
MICH VRAA

Kom og mød den anmelderroste forfatter til trilogien om Dansk
Vestindien. Mich Vraa fortæller med stor passion om sin seneste
roman Tre dage i april, der omhandler afslutningen på Anden Verdenskrig. Hør også om Vraas forfatterskab, herunder de historiske
begivenheder, hans research og skriveprocesser.
06.10.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 19.00
BILLETTER Á 50 KR. PÅ VHBIB.DK

FOREDRAG

NANNA
HYLDGAARD

Et inspirerende foredrag om, hvordan du skruer ned for forbrugsræset
og op for friheden. Den Aalestrup-fødte forfatter Nanna Hyldgaard
vender hjem til Vesthimmerland med et spændende foredrag om at
få mere ud af sin tid, sine penge og sit liv.
11.10.22 / FARSØ BIBLIOTEK / KL. 19.00
BILLETTER Á 50 KR. PÅ VHBIB.DK

BØRNETEATER

PRINSESSE
TO BEN OG
ENHJØRNINGEN

Tag familien med til sjovt og festligt børneteater, hvor du møder
Prinsesse To Ben og hendes bedste ven, Enhjørningen Dennis.
17.10.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 11.00
GRATIS BILLETTER PÅ VHBIB.DK

AKTIVITET

KREASJOV I
EFTERÅRSFERIEN

Tag børn og børnebørn med til hyggelige og kreative ferieaktivteter
på biblioteket. Aktiviteterne henvender sig hovedsageligt til de 412-årige.
17.10.22 - 21.10.22 / ALLE BIBLIOTEKER / I BETJENT ÅBNINGSTID
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

FOREDRAG

SKAL DU TA’ DET
HELE MED DIG?

Abelone Glahn fortæller i et muntert toneleje om flytteforberedelser genvordighederne, fornøjelserne og de følelsesmæssige overvejelser
i overgangsfasen frem mod ny bolig. Hun deler både personlige erfaringer, praktiske informationer og billeder fra processen.
27.10.22 / LØGSTØR BIBLIOTEK / KL. 19.00
BILLETTER Á 50 KR. PÅ VHBIB.DK

FREAGSCAFÉ

EKSPEDITIONEN
TIL KINA

Til denne fredagscafé fortæller Jens Aage Schulz om bondedrengen
Christen Jensen Lintrups lange rejse. I 1730 begav Chresten sig ud på
sin første ekspedition til Kina for at handle med bl.a. te og porcelæn.
Hør om rejsen til Kina og om Christens opstigning til samfundets top.
28.10.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 16.00
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

ARRANGEMENT

HALLOWEEN
MED SPØGELSER
PÅ BIBLIOTEKET

I anledning af halloween er biblioteket i Aalestrup forvandlet til et
uhyggeligt spøgelseshus. Tag familien med og skru op for (u)hyggen.
28.10.22 / AALESTRUP BIBLIOTEK / KL. 17.00
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

BOOKTALK

PERSONALET
ANBEFALER

Elsker du bøger? Og savner du indimellem inspiration til, hvad du
skal læse næste gang? Så kom til en inspirerende aften, hvor bibliotekarerne anbefaler sæsonens bedste læseoplevelser.
08.11.22 / LØGSTØR BIBLIOTEK / KL. 19.00
10.11.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 19.00
16.11.22 / GEDSTED BOGCAFÉ / KL. 15.00
GRATIS BILLETTER PÅ VHBIB.DK

AKTIVITET

FIFA
TURNERING

Kom og slå dig løs med virtuel fodbold og lækker pizza til
den store FIFA-turnering på Aars Bibliotek. I samarbejde med
Sports-gaming.dk har vi arrangeret en eftermiddag fyldt
med FIFA-tacklinger, pizza, popcorn og fede præmier.
12.11.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 12.00-16.00
TILMELDING PÅ BIBLIOTEKET ELLER PÅ VHBIB.DK

ARRANGEMENT

SKUMRINGSTIME

I samarbejde med Foreningen Norden og Nordisk Litteraturuge
inviterer vi til en hyggelig aften med oplæsning fra en udvalgt
nordisk roman.
Herpå følger musikalske indslag i stearinlysenes skær.
14.11.22 / AALESTRUP BIBLIOTEK / KL. 19.00
BILLETTER Á 70-80 KR. PÅ VHBIB.DK

FOREDRAG

LANDS
FORÆDERNES
BØRN

Gå ikke glip af antropologen Anne-Marie Christensens foredrag
om de 27.000 - 40.000 børn af de dømte landsforrædere fra
Anden Verdenskrig.
Hør om børnenes mange dilemmaer i opvæksten med en dømt
landsforræder som forælder og et fordømmende samfund.
15.11.22 / AALESTRUP BIBLIOTEK / KL. 19.00
BILLETTER Á 50 KR. PÅ VHBIB.DK

FREDAGSCAFÉ

MIN
BARNDOMS JUL

Kom til en hyggelig fredagscafé, hvor forfatter og foredragsholder
Dorte Elkjær-Gregersen fortæller om sin barndoms stemningsfulde
jul i 60’ernes Nibe og om datidens jul på landet.
25.11.22 / AARS BIBLIOTEK / KL. 16.00
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

BØRN

NISSEJAGT

Tag familien med på det hyggeligt julepyntede bibliotek og gå på
jagt efter nisserne. Hvis du kan finde dem alle og løse deres gåde,
deltager du i lodtrækningen om en hyggelig julepræmie for hele
familien. Vinderne trækkes d. 22. december og får direkte besked.
01.12.22 - 21.12.22 / ALLE BIBLIOTEKER / KL. 7.00-22.00
GRATIS ADGANG, TILMELDING IKKE NØDVENDIG

BILLETTER
Køb billetter på
biblioteket i den
betjente åbningstid
eller på vhbib.dk

BIBLIOTEKET ER ÅBENT
ALLE DAGE
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FREDAG

13-17

