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Velkommen til et nyt nummer af Nye Sider, som jeg håber vil inspirere til viden og 
store oplevelser gennem Randers Bibliotek.

I denne udgave af Nye Sider har vi lagt vægt på ”den gode historie”. Vi ønsker at 
invitere læseren ind i det univers af inspiration, kultur og viden, vi som moderne bib-
liotek byder på resten af 2016. Alt sammen med et lokalt snit, præsenteret i levende 
journalistisk form, der gør bladet til en oplevelse at bladre i.     
                                               
Der er så meget godt i vente. Vi ser frem til igen at åbne dørene til spændende fore-
drag og arrangementer, og vores eftertragtede læringstilbud vil fortsat ruste Randers- 
borgere til det digitale samfund og hverdagsliv. 

Til september har biblioteket i Dronningborg sit 50 års jubilæum. Randers Bibliotek 
Øst har med stor opbakning fra områdets borgere været et kulturelt omdrejnings-
punkt gennem alle årene. Biblioteket vil langt ind i fremtiden fortsat arbejde på at 

bringe borgere sammen, skabe rum for læring og tilbyde de klassiske 
biblioteksydelser – bøger og viden – på nye måder. Så en invitation 
herfra til at møde op, når vi fejrer jubilæet på behørig vis den 14. og 15. 
september.

Der er sket utroligt meget siden 1966. Samfundet har forandret sig 
markant, og biblioteket indgår til stadighed i udviklingen. Samtidig 
står folkebibliotekernes oprindelige formål om at fremme oplys-
ning, uddannelse og kulturel aktivitet intakt. På Randers Bibliotek 
ser vi de tekniske fremskridt som essentielle for en proces, hvor 
effektiv deling af viden i forskellige formater, digitalt såvel som 
fysisk, er vores kerneaktiviteter. Vi er derfor dybt involveret i in-

novative projekter og berigende partnerskaber, som vi med stor 
entusiasme præsenterer et udsnit af i bladet. 

Nye Sider er produceret og layoutet af medarbejdere på Randers 
Bibliotek, og det er vi stolte af. For os peger det ind i en tid, hvor 

biblioteket formidler på en kreativ og moderne måde. 

  God læselyst!

 Lene Byrialsen
Bibliotekschef

11

Så meget godt i vente
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04 Ritt Bjerregaard
Ritt Bjerregaard har skrevet sine erindringer og besøger 
i den anledning Randers Bibliotek. Vi har talt med hende.

06 Randers Ugen
En uge spækket med sjove indslag og aktiviteter 
for voksne såvel som børn.

08 Bogcafé
Biblioteket afholder flere af de populære bogcaféer 
i kommunens forsamlingshuse.

10 Coding Pirates
I efteråret starter et nyt, kreativt IT-laboratorium 
for børn og unge i Hovedbiblioteket.

12 Et par gode historier
Bibliotekets brugere spreder god stemning og inviterer
alle med ind i passionerede fællesskaber.

14 Projetker på Randers Bibliotek
Nye idéer fyger omkring, når bibliotekets projekter 
udklækkes og føres ud i livet.

16 Giv læselysten videre
Hvordan inspirerer vi børn og unge til at læse mere? 
Det har biblioteket flere bud på.

17 Arrangementer efterår 2016
Få overblik over efterårets arrangementer. Programmet
er lige til at rive ud og hænge på opslagstavlen.

21 Readathon
I efterårsferien gentager vi succesen med et læsemaraton
- også kaldet et ”readathon”.

22 Efterårsferie på biblioteket
Pynt, smink, byg - i efterårsferien byder Hovedbiblioteket
på spændende oplevelser og aktiviteter.

24 50 års jubilæum i Dronningborg
Få historien om hvordan biblioteket i Dronningborg
blev til for et halvt århundrede siden.

26 Arrangementer i filialer og bogbus efterår 2016
Få overblik over efterårets arrangementer og aktiviteter
i filialer og bogbus.

30 Oplev julen på biblioteket
Vi fejrer højtiden med hyggelige julerier på 
Hovedbiblioteket, i Bogbussen og filialerne.

31 Musik og åben scene
Scenen under Hovedbibliotekets glasloft er centrum 
for et væld af arrangementer.

34 Jens Andersen
En af vor tids dygtigste forfattere besøger Randers Bibliotek 
og fortæller om Astrid Lindgren. 
Vi har taget en snak med Jens Andersen.

30

34
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Historien i familien lyder, at vinteren 1940-41 var  
frygtelig lang og hård, men at sommeren kom, da 

jeg blev født d. 19. maj, og det er ikke det dårligste 
udgangspunkt for en lille pige.” 

RITT BJERREGAARD 
Ritt Bjerregaard besøger Randers Bibliotek til december, og i den sammenhæng har Nye Sider taget en snak med Ritt om 
motivationen for at skrive, om bibliotekernes rolle i samfundet og om at rejse tilbage i tiden og give sig selv et godt råd. 

Af Jacob Holm Krogsøe, Randers Bibliotek
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Ritt Bjerregaard blev født på Vesterbro i København. Som 
man kan læse i ovenstående citat, der stammer fra den 
fine erindringsbog ”Ritt”, varslede Ritt sommeren. Og det 
varslede en af vor tids vigtigste skikkelser i det politiske 
landskab. Efter en lang politisk karriere meddelte Ritt  
Bjerregaard i marts 2009, at hun ikke ville genopstille til 
overborgmesterposten i København. Det blev afslutningen 
på den politiske løbebane.

Heldigvis besluttede Ritt sig for at skrive sine erindringer 
ned. De tegner et nuanceret billede af en vigtig tid i dan-
markshistorien og af en slagkraftig personlighed. Både 
læserne og anmelderne er glade for det første bind i en 
planlagt serie på tre erindringsbind. Blandt andet skriver 
Søren Wormslev følgende i Nordjyske Stiftstidende:  

”Ritt Bjerregaard har livet igennem gjort og sagt tingene på 
sin måde. Hun dokumenterer med erindringsbogen, at der 
bag det temmelig en-dimensionelle billede, de fleste har 
af politikeren Ritt Bjerregaard, gemmer sig et tænksomt, 
modigt og følsomt menneske, der - stadig - har meget på 
hjerte.”

Fra mangelsamfund til overflodssamfund
Da ”Nye Sider” tog en snak med Ritt, var det oplagt at 
starte med, hvad netop motivationen var for at skrive hen-
des erindringer. Hvad Ritt havde på hjertet:

”Jeg ville gerne beskrive, hvordan mangelsamfundet blev 
til overflodssamfundet, og hvordan jeg så min egen udvik-
ling i det perspektiv. Samtidig havde jeg lyst til at fortælle 
om de værdier, jeg fik med fra min barndom, forældre og 
bedsteforældre, især har jeg hæftet mig ved, at fællesska-
bet spillede en stor og vigtig rolle, og den indsigt jeg fik i, 
at jeg kun kunne opnå noget ved at arbejde sammen med 
andre. Det har været vigtigt for mig også at se min historie 
i en nutidig sammenhæng. De beskrevne oplevelser har 
været med til at skabe den person jeg blev, og som mange 
mennesker i dag kender.”

At tage springet til forfatter var noget, vi også gerne ville 
høre nærmere om, og om Ritt måske har nogle råd at give 
videre:

”Jeg betragter faktisk ikke mig selv som forfatter.  Det har 
været meget lystbetonet for mig at skrive, og jeg skriver 
gerne hver dag og på mange kapitler samtidig. Det vil sige, 
hvis jeg går i stå i et kapitel, så lægger jeg det til side og 
skriver på et andet, når der så er gået et stykke tid, kan jeg 
pludselig komme videre med det, jeg lagde til side. Jeg har 
en billeddannende hukommelse, så der har været mange 
situationer fra min barndom og ungdom, som jeg har kun-
net se for mig og derfor skrive ret præcist om. Min far var 
glad for at fotografere, så der var også mange billeder at 
blive inspireret af.”

Bibliotekernes og læsningens rolle i samfundet
De biblioteker, hvor Ritts bøger står, er også anderledes 
biblioteker, end hvis vi går 10 år tilbage i tiden. Biblioteker-
ne følger udviklingen i samfundet, og det er ikke altid til det 
bedre. Man skal vel ikke bare afskaffe og lave om for bare 
at afskaffe og lave om? Samtidig viser al forskning, hvor 
vigtigt det er at læse, både for at kunne begå sig som en 
borger i det demokratiske samfund og i forhold til kultur og 
læring. Den tendens ville vi gerne høre Ritts syn på. 

”Jeg er bekymret over den udvikling, hvor bibliotekerne for-
svinder. De har været uvurderlige for os, der kom fra ikke- 
akademiske hjem. Tv-serier kan slet ikke give det samme 
som at læse. Samfundet bevæger sig ind i en mundtlig 
kultur, og den er meget mindre præcis end den skriftlige 
og vil give langt større muligheder for politiske demagoger, 
sådan som vi allerede ser det blandt andet i USA.”

I digitaliseringens tidsalder kan det måske nogen gange 
være sundt, både som bibliotek og generelt i samfundet, 
at se på de ting, vi mister i vores iver mod at nærme os 
en fremtid, der ikke er defineret, et samfund der ikke ved, 
hvor det skal hen. Mange af de ting og arbejdsformer, vi 
nedlægger og kasserer, er måske noget, der bliver essen-
tielt om 10-15 år. Man kan ikke rejse i tiden eller se frem i 
tiden, for så ville svaret være nemt. Det spændende emne 
kan vi spørge Ritt nærmere om, når hun besøger bibliote-
ket. 
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Tidsmaskinen er indstillet til 1969
Apropos tidsrejser ville vi gerne spørge Ritt om følgen-
de: Hvis du kunne rejse tilbage og besøge Ritt anno 
1969, hvor du stiller op som folketingskandidat, hvilket 
råd ville du så give til den yngre Ritt om det at træde 
ind på den politiske scene?

”Jeg tror ikke så meget på, at man kan give råd. En-
hver må gøre sine erfaringer og leve i sin tid – 1969 var 
en opbrudstid med nedbrydning af etablerede formelle 
strukturer og med en stor tro på, at vi nyopstillede kun-
ne ændre samfundet.

 Men hvis jeg alligevel skal kaste mig ud i lidt råd, så 
skal det være: Husk hvor du kommer fra, sørg for at 
have tid til din mand, dine forældre og gode venner og 
lad være med at lade arbejdet opsluge dig helt. Du har 
brug for den regelmæssige kontakt til dagliglivet.”

Ritt besøger Randers
Ritt Bjerregaard besøger Randers Bibliotek tirsdag den 
6. december fra kl. 19 til 21. Og her vil du opleve Ritt 
fortælle om sit spændende liv.  Selv siger Ritt følgende 
om at skulle til Randers, og hvad vi kan forvente:

”En forhåbentlig veloplagt fortæller. Jeg glæder mig 
mest til de spørgsmål, som tilhørerne har til mig.”

Så en opfordring herfra til at møde op med et spørgs-
mål eller to. Foredraget arrangeres i samarbejde med 
FOF Randers, og billetter kan købes på bibliotekets 
hjemmeside.

        Du har brug for 
den regelmæssige 
kontakt til dagliglivet
”
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Wegenstreits Guests 
- gadeteater med Theatre Irrwisch
Wegenstreits Guests er gadeteater udført på stylter. De 
kravler ind i folks lejligheder gennem vinduerne på første 
sal eller kaprer busser. 
Læs mere på www.irrwisch.at/en

Brødregade mandag 15. aug. kl. 15.00
Rådhustorvet onsdag 17. aug. kl.12.00
Houmeden torsdag 18. aug. kl. 15.00 

Gratis. Ingen tilmelding

Grannies 
- gadeteater med Theatre Irrwisch
Oplev Theatre Irrwischs Bedstemorbande Grannies lave 
ballade i bybilledet. Læs mere på www.irrwisch.at/en

Rådhustorvet tirsdag 16. aug. kl. 12.00 
og fredag 19. aug. kl. 12.00
Brødregade onsdag 17. aug. kl. 15.00  

Gratis. Ingen tilmelding

Gadeteater

O-HOY! Oceaner af frihed
En skarp komedie om Clementine, der arver en båd og 
nu venter skumsprøjt, saltvand og vind i sejlene. Men ak, 
hun er omringet af bagkloge landkrabber og selvretfær-
dige lyseslukkere. Gadeteatret Brændende Kærlighed 
er kendt for sin fysiske, komiske og nonverbale teater-
stil. Læs mere på www.burninglove.eu/index.php/da

Lørdag 13. aug. kl. 11-12

Rådhustorvet
Gratis. Ingen tilmelding

Nujork Denzing Kwiin  
- gadeteater med Theatre Irrwisch
Iført stylter, farverigt tøj og 70’er look spreder gruppen 
livsglæde og drager publikum ind i festen. 
Læs mere på www.irrwisch.at/en

Rådhustorvet mandag 15. aug. kl. 12.00
og torsdag 18. aug. kl. 12.00
Houmeden tirsdag 16. aug. kl. 15.00
Brødregade fredag 19. aug. kl. 15.00

Gratis. Ingen tilmelding

12 21 AUG..

Oplev Randers Ugen på gaderne 
i Randers og på Børnebiblioteket

Fotograf: Peter Kubelka

Fotograf: Gorm Valentin
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Bamsebad
Vi har fyldt et badekar med farlige bamser. Tør du bade 
sammen med bamserne? Dyk ned i badet med bamser-
ne og gem dig for din mor og far.

Fredag 12. aug. til lørdag d. 20. aug.
Alder: 2-6 år

Hovedbiblioteket
Gratis. Ingen tilmelding

Fødselsdagsfest i ZOO
Vi fejrer biblioteksbamsens fødselsdag sammen med en 
hel masse farlige dyr. Der er fødselsdagssang, fødsels-
dagsboller og fødselsdagssanglege. 

Tirsdag 16. aug. kl. 15-16
Alder: 3-6 år

Hovedbiblioteket
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk
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Mød honningbierne
Honningbier er husdyr, som glæder og gavner os alle. 
Kom og mød Randers og Omegns Biavlerforening samt 
en bifamilie, som er taget på tur i dens transportable 
hus. 

Lørdag 20. aug. kl. 11-13
Alder: Alle

Hovedbiblioteket
Gratis. Ingen tilmelding

Coding Pirates
Coding Pirates Randers inviterer inden for i værkstedet, 
hvor de arbejder med IT, elektronik, robotter og børne-
venlig programmering. 
Er du voksen og vil høre mere om, hvad det vil sige at 
være frivillig i Coding Pirates, er du også velkommen til 
at kigge forbi denne dag.

Lørdag 13. aug. kl. 10-12.
Alder: 9-12 år

Hovedbiblioteket, Læringsummet
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk

Børnebiblioteket

Dans med de vilde dyr 
Tag dit farlige tøjdyr med, og vi vil danse til gode 
sange, som bliver spillet af det rigtige rockband Pixie 
Notes Band med el-guitar, bas, trommer og klaver.

Onsdag 17. aug. kl. 10-10.30
Alder: 3-6 år

Kulturhusets sal
Gratis. Tilmelding randersbib.dk

Hop en historie
Kan du brøle lige så højt som en farlig løve? Hoppe højt 
som en kænguru eller stå på et ben lige så længe som 
en flamingo? Kom på biblioteket og lyt til en historie, 
hvor du skal bruge din krop. 

Torsdag 18. aug. kl. 10-11
Alder: 3-6 år

Kultuhusets sal
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk
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Bogcafé - her og der

I sæson 2016/2017 får I bl.a. fornøjelsen 
af følgende bogcaféer på Hovedbiblioteket:

Fredag 7. oktober kl. 16-17: Blandende bolsjer
Hør to af Randers Biblioteks dedikerede medarbejdere, Rikke Bødker og 
Lone Fogh, fortælle om nogle af deres gode læseoplevelser. I vil komme 
til at høre om nye og gamle bøger, der har betaget dem begge
– Kom og bliv inspireret!

Fredag 4. november kl. 16-17: 
Ungdomsromaner, fantasy og meget mere
Oplev to af bibliotekets yngre bibliotekarer, Iben Jakobsen og Pernille 
Thoustrup Jensen, fortælle om deres favoritbøger inden for fantasy, 
science fiction og horror, samt ungdomslitteraturen med alle dens fa-
cetter som fx kærlighed, identitet og spænding. De to fortæller også om 
et par graphic novels samt bøger på engelsk. En bogcafé for alle aldre.

Fredag 6. januar 2017 kl. 16-17: Beckers Bedste
Kom med på en tour de force i bøgernes verden, når bibliotekar Eva 
Becker fortæller om de bedste bøger, hun har læst gennem det sidste år. 
Vel mødt til en bogcafé med masser af input.

Fredag 3. februar 2017: Årets krimier
Det er efterhånden en fast tradition, at de to krimieksperter fra Horsens 
Bibliotek gæster Randers for at give deres bud på, hvad der rører sig 
inden for krimigenren. Glæd jer til en eftermiddag med spænding og gru 
i selskab med Vibeke Johansen og Lida Wengel.

Bogcafeer i forsamlingshusene og mindre byer
Onsdag 16. november  kl. 19.00: Eva Beckers Bedste i Nørhald
Torsdag 26. januar  kl. 19.00: Eva Beckers Bedste i Tånum Forsamlingshus
Fredag 27. januar 2017 kl. 19.00: De bedste fra DR’s Romanklub m/ Lisbet Hundborg i Råsted Forsamlingshus 
Onsdag   1. februar 2017 kl. 19.00: De bedste fra DR’s Romanklub m/ Lisbet Hundborg i Mellerup 

Randers Bibliotek har i længere tid budt på bogcaféer den første fredag i måneden. I år er ingen undtagelse. 
Bogcaféerne er blevet meget populære, og vi har derfor valgt også at afholde flere af dem i kommunens forsam-
lingshuse og mindre byer.
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bøger til 
efteråret

Abraham Verghese: Knivens æg 
Vi følger to tvillingedrenge født af en indisk nonne og en engelsk kirurg. Moderen 
dør under fødslen, og drengene vokser op i Etiopien på et hospital og skoles i læge-
gerningen. Faderen er flygtet i sorg, og trådene samles først i New York efter mange 
års stærke personlige oplevelser. En utrolig gribende og dramatisk fortælling, hvor 
vi gennem mange år følger en familie i en verden, som ikke altid er lige nem at fær-
des i. Det er en unik historie med stærke personligheder, store følelser og barske 
oplevelser. ”Knivens æg” er en stor roman, der er svær at glemme.

3
Eva Becker elsker at læse, og hun følger med i, hvad der sker på den litterære scene. Det er Eva, du kan møde på 
Bogcaféerne, når årets bøger præsenteres. Her får du tre bøger, som ifølge Eva vil redde en regnfuld efterårsdag 
– og gøre stunden i yndlingslæsestolen endnu bedre. 

Tove Ditlevsen: Det tidlige forår
Tove Ditlevsen er en af de mest markante danske forfattere i det tyvende århundrede. 
Det tidlige forår” af Tove Ditlevsen udgives igen og igen – og med god grund. Det er 
hjertegribende litteratur, og Tove Ditlevsen er evigt moderne. I år også med teater-
opsætningen på Folketeatret med ”Vilhelms værelse”.
I ”Det tidlige forår” læser vi om Toves fattige barndom på Vesterbro og frem til 1939, 
hvor hun får udgivet digtsamlingen ”Pigesind” med den velkendte slutsætning ”I 
aften vil jeg være alene med den, for der er ingen, der virkelig forstår, hvilket mirakel 
det er for mig”. 

Eva Becker, Randers Bibliotek

Gunnar Staalesen: Varg Veum - Faldne engle 
Varg Veum er hovedpersonen i Gunnar Staalesens kriminalromaner. Han er den 
klassiske privatdetektiv – lettere fordrukken, ensom, fraskilt og har altid en stak 
ubetalte regninger liggende på sit snuskede kontor.
Han er solidarisk med de svage; børnene, drukkenboltene og folk, der er nede i 
skidtet. Han er 68’er, samfundskritisk i sin grundholdning, idealistisk og går frygtløst 
til opklaringsarbejdet af forbrydelserne.
I ”Faldne engle” bringes Veum, i forbindelse med en begravelse, tilbage til tiden i be-
gyndelsen af 60’erne. Her begynder medlemmerne i et lokalt rockband, ”Harpers”, 
pludselig at dø én efter én under meget mystiske omstændigheder. 
Der bliver gravet i fortiden, fæle løgne afsløres, og store moralske temaer bringes 
for dagen. ”Faldne engle” er både en meget spændende krimi og en roman af høj 
litterær værdi.
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IT-pirat for en dag, 9-12 år
Coding Pirates Randers inviterer inden for i værkstedet, hvor de arbejder 

med IT, elektronik, robotter og børnevenlig programmering. 
Er du voksen og vil høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig i 
Coding Pirates, er du også velkommen til at kigge forbi denne dag.

Lørdag 13. aug. og lørdag 22. okt. kl. 10-12
Hovedbiblioteket, Læringsrummet
Gratis, tilmelding på randersbib.dk

IT og kreativitet 
kan leges ind

Før kunne man som barn og ung gå til spil, sport og spej-
der, - nu kan man også gå til kreativ leg med IT og tekno-
logi. Hver tirsdag fra slutningen af august mødes børnene 
og en gruppe voksne frivillige om den fælles interesse for 
sjov programmering, robotteknologi og leg med ting, der 
bipper og blinker. Bag det hele ligger en ide om, at børn 
gennem kreativ leg med IT og teknologi kan styrke deres 
kompetencer og blive netop den type iværksættere og 
medarbejdere, som fremtidens samfund råber på. 

Af Hans Nielsen, Randers Bibliotek

I dette efterår starter et nyt kreativt IT-laboratorium for børn og unge i Hovedbibliote-
kets læringsrum. Hen ved 30 børn er allerede på venteliste til at være med i aktiviteter-
ne, når den nye forening Coding Pirates Randers i samarbejde med Randers Bibliotek 
inviterer til opstart på det nye fritidstilbud. 

Leg med IT sniger sig i disse år langsomt ind i skolerne. 
For de børn, der ikke har tid til at vente på det, er Coding 
Pirates et godt bud. Bag initiativet står en gruppe frivillige 
med rod i Randers og med det ene til fælles, at de har lyst 
til at lege med IT sammen med børn. Hver tirsdag aften 
stiller de op og præsenterer børnene for nye udfordringer. 
På idélisten til efterårets aktiviteter står bl.a. robotprogram-
mering med brug af Lego Mindstorm, leg med virtuelle og 
fysiske kuglebaner og aktiviteter med Makey Makey, der 
er et helt nyt styringsværktøj til computeren. Hvilke aktivi-
teter det ender med, besluttes af de frivillige, når holdet til 
første sæson er sat umiddelbart efter sommerferien.

Coding Pirates i Randers og hele Danmark
Coding Pirates har aktiviteter i mere end 30 byer i Danmark, 
nogen steder i samarbejde med biblioteker, som her i  
Randers, andre steder i samarbejde med skoler, universi-
teter og større virksomheder.

”I første omgang starter vi et hold med 16 børn op i Randers. 
Det kræver fire-fem frivillige, som vi allerede har på plads. 
Herefter håber vi, at foreningens aktiviteter vil vokse, så 
der kan etableres flere hold efter nytår”,  fortæller Jacob 
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Saugman, der er formand for Coding Pirates Randers. Til 
spørgsmålet om aktiviteterne mest er for drenge, svarer 
Jacob Saugmann: ”Vi har allerede flere piger på vores
venteliste og blandt de frivillige, og vi vil rigtig gerne 
have flere”. 

Til daglig arbejder Jacob som softwareudvikler 
hos Verdo i Randers, og Jacob har selv en 
søn, der skal være med til aktiviteterne. ”Vi 
hører gerne fra voksne, der vil være frivillige 
i Coding Pirates. Lige nu er det antallet af 
frivillige voksne, der bestemmer, hvor mange 
børn, der kan starte op som kodepirater. Det 
kræver ingen særlig teknisk baggrund at være 
frivillig ud over, at man skal have lyst til at arbej-
de med børn og lyst til at lege med IT og elektronik”, 
slutter Jacob Saugmann. 

Coding Pirates Randers har selvfølgelig sin egen Face-
bookside, og her kan både voksne frivillige og børn, der vil 
være med, henvende sig.

Både i Randers Ugen og i Efterårsferien inviterer piraterne   
og Randers Bibliotek til en intro, hvor børn, der ikke er 
medlemmer endnu kan få en smagsprøve på, hvad det vil 
sige at være kodepirat.
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ET PAR GODE   

Den hårde kerne
Carina Bendix, Yvonne Holten, Mette Winther og Jeanette 
Marcher strikker på livet løs, da jeg lettere forpustet møder 
dem i et mødelokale på biblioteket. Snakken går, der gri-
nes, og det er tydeligt, at kvinderne hygger sig med hinan-
den. Rummet fyldes sagte af lyden fra strikkepindene, og 
roen indfinder sig helt naturligt. ”Vi er den hårde kerne”, 
udbryder kvinderne i munden på hinanden og med brede 
smil på læberne. ”Vi er der altid”. 

For at forstå kreagruppens succes må vi skrue tiden til-
bage til en tilfældig weekend for et par år siden. Da blev 
medlemmerne i en national facebookgruppe for strikke-
entusiaster opfordret til at skrive, hvor de var fra. Hurtigt 
begyndte hjemstavne på Bornholm, Sjælland og Jylland at 
blive nævnt, og tråden kørte videre og videre. På et tids-
punkt stod det lysende klart for Anne-Mette Agerschou, 
at der var grobund for at stable en østjysk variant af det 
nationale fænomen på benene. I den efterfølgende tid 
blev den hårde kerne dannet, og sidenhen er nye strikkere 
strømmet til. I dag består Kreagruppe Østjylland af 300 
passionerede medlemmer.   

Strikningens renæssance
Den hårde kerne var selvsagt med, da kreagruppen be-
gyndte at strikke på biblioteket i begyndelsen af 2015. At 
biblioteket kom til at danne den fysiske ramme om kreatø-
rernes ”glæde ved at skabe noget ud af ingenting” var op-
lagt, siger Mette, for her kunne de ”sidde i de brede stole, 
udveksle erfaringer og få hjælp til at kaste sig ud i svære 
strikkeprojekter.” 

Biblioteksbrugere, som ellers ikke er på Facebook, er ind-
trådt i kreagruppen efter tilfældigt at have stødt på den 
under et besøg i Kulturhuset. Ifølge Jeanette sætter ”hu-
sets brugere pris på den positive stemning, der er omkring 
strikkegruppen, og der er mange mænd, der kommer med 
små kommentarer og synes det er hyggeligt.” 

”Strikning og hækling har fået en renæssance igen, og der 
er ekstremt mange helt unge piger, der er begyndt på det.” 
Det passer ifølge Yvonne ind i vores tid, fordi det er ”et 

gammelt håndværk, som nogle har lært af deres bedste-
mødre eller mødre – og så er det kommet ind igen.” 
Jeanette supplerer, ”uldgarn er ikke en krads garn, som 
det har været, og i disse tider, hvor der er alt muligt prop-
pet i alting, så er det rart at vide, at det, man strikker med, 
og det tøj jeg laver til mine børnebørn, ikke indeholder no-
get. Og folk bliver ikke syge af at have det på”. 

Facebook binder det hele sammen
Kreagruppe Østjylland er et fænomen, som snører gam-
melt og nyt sammen på en fascinerende måde. På den ene 
side er det noget nær umuligt at forestille sig, hvordan de 
østjyske strikkere skulle have fundet hinanden uden Face- 
book. ”Det binder jo det hele sammen” og ”når ud til rigtig, 
rigtig mange mennesker,” som Mette og Jeanette udtryk-
ker det. 

Ikke desto mindre har grundlaget for at rykke ind på det 
sociale medie altid været den oldgamle beskæftigelse, 
som mange vedbliver at finde stor værdi i. Kreagruppen 
sammenfletter med andre ord digitaliseringen og men-
neskets stærke behov for at have noget konkret mellem 
hænderne. 

”Folk, som ikke er i stand til at komme ud af deres hjem, 
kan stadig være medlem af et strikkefællesskab. Og det er 
jo genialt”, siger Carina og uddyber, ”vi har mødt menne-
sker, vi ellers aldrig ville havde mødt.”

Vi lever i en stadig mere kompleks og digitaliseret verden. Samtidig nyder en håndgribelig gesjæft som strikning 
stor fremgang. Nye Sider har mødt ”Kreagruppe Østjylland”, et passioneret strikkefællesskab, til en snak om, 
hvorfor netop strikning er blevet så populært igen.

GLÆDEN VED AT SKABE NOGET UD AF INGENTING 
Af Claus Bülow Andersen, Randers Bibliotek
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Jeg kigger mig lige omkring i bogbussen
”Hvilken fantastisk bog – sikke en læseoplevelse,” siger en 
begejstret Grethe Thomsen fra Spentrup. ”Det må have set 
imponerende ud, da de kongelige kareter med Christian 
d. 6 og Sofie Magdalene, samt et følge på henved 200 per-
soner, kørte ned af Dovrefjeldet i sommeren 1733”. 

Dette dramatiske syn er beskrevet af Henrich Willemsen 
i ”Norske Reise anno 1733.” Bogen er håndskrevet, flot 
illustreret og blev udgivet i 1992 af Poul Kristensen fra 
Herning. Norskfødte Henrich Willemsen var en underord-
net embedsmand i Danske Kancelli og en af regentparrets  
ledsagere på rejsen til Norge. Han fik til opgave at føre 
dagbog over spisesteder, rejserute, begivenheder, natlogi-
er og seværdigheder.

Denne store protokollignende bog blev skaffet hjem til 
Grethe, og den lå længe fast på spisestuebordet. Så kun-
ne hun læse nogle få sider af gangen. En bog hun virkelig 
husker og gerne fortæller om.

Grethe elsker bøger og har læst rigtigt meget, siden hun var 
14 år. Hun blev født på gården ”Thorsølund” ved Grenå, og 
det var der, hun stiftede bekendtskab med litteratur - først 
via en bogklub og senere på byens bibliotek. Hun var ung 
pige i huset flere steder i landet, bl.a. i København. Og det 
var på Bispebjerg Hospital i hovedstaden, at Grethe blev 
uddannet som sygeplejerske. 

Dengang bogbussen begyndte at køre til Dyrby
Efter uddannelsen blev Grethe gift med en landmand, og de 
købte en gård i Askildrup ved Randers. Her brugte Grethe 
flittigt biblioteket i Vestergade. Senere flyttede hun til Dyrby 
– og var med fra starten, da bogbussen begyndte at køre 
der. Grethe husker tydeligt, at bogbussen kom ved 15- 
tiden – og hun kunne godt nå at hente læsestof, inden 
børnene kom hjem fra skole.

Siden 1993 har hun boet i Spentrup og været en ivrig og 
trofast bruger af bogbussen. Med udklip og omtaler af 
spændende læsestof i hånden har Grethe ofte ønsker med 
til bogbussen. Det er altid spændende at se hvilke – ofte 
inspirerer hun bibliotekspersonalet.

Næsten hver uge er der reserveringer med til Grethe. ”Jeg 
kigger mig også lige omkring i bogbussen,” siger hun. Og 
som regel er tasken helt fuld, når hun går igen. En stak, 
hun glæder sig til at gå i gang med.

Gode bøger og inspirerende samtaler
Grethe læser meget bredt. Erindringer, lokalhistorie, histo-
rie, krimier, og så er hun også interesseret i den gode ro-
man. Derfor deltager hun også i en litteraturkreds i Spentrup 
sammen med 12 andre læseinteresserede. 
Lige nu er Grethe i gang med Leif Davidsens bog ”Patriar-
kens hændelige død”. Davidsen er tilbage i storform, og vi 
får leveret en spændende fortælling og samtidig en masse 
saglig viden om politik, geografi og historie. 

Når Grethe afleverer materialerne igen, får de enkelte bø-
ger ofte et par ord med på vejen. ”Den var godt nok in-
teressant, sikke en spændende historie.” Dette giver en 
god dialog og stemning i bogbussen, og nogle af bøgerne 
skifter straks hænder. Andre blev inspireret til at læse med. 
”Tak for i dag,” siger Grethe. ”Jeg ved da ikke, hvad jeg 
skulle gøre uden biblioteket.” Vi siger også tak – tak for 
snakken.

HISTORIER
EN LÅNER I BOGBUSSEN

 Tak for i dag”, siger Grethe. ”Jeg ved da 
ikke, hvad jeg skulle gøre uden biblioteket.” 
Vi siger også tak – tak for snakken.
”

Af Irene Villumsen, Randers Bibliotek

Nye Sider #5_v9.indd   13 30-06-2016   11:38:56



14 | RANDERS BIBLIOTEK

Biblioteket er med i flere end 13 forskellige projekter i år. 
Vi har blandt andet fået tilskud til at lave et musikprojekt 
sammen med Aalborg Bibliotekerne. Der er også kommet 
støtte til et spændende projekt, der eksperimenterer med 
tekniske løsninger i det fysiske rum. Byens borgere vil des-
uden få glæde af et projekt, der skal gøre det bedre at 
bruge hjemmesiden. Endelig skal biblioteket i gang med 
nogle spændende litteraturprojekter. Et af dem er i samar-
bejde med Regionshospitalets jordemødre, og andre er i 
samarbejde med andre biblioteker.

”Vi arbejder strategisk med fundraising. At søge eksterne 
midler hjem giver os mulighed for at eksperimentere og 
prøve forskellige udviklingsideer af. Det sikrer, at vi kan 
give borgerne i Randers det bedst mulige bibliotek”, siger 
udviklingschef Hans Nielsen, der er meget tilfreds med de 
mange støttekroner til kulturområdet i Randers.

Også sidste år var et spændende projektår på Randers 
Bibliotek. Her er et par eksempler.

Demokratistafetten 
Demokratistafetten er et projekt med et stafetelement: Re-
gionens kommuner har på skift haft et forpligtende fokus 
på unge og demokrati og har afviklet aktiviteter med og 

for de lokale unge.  Stafetten er gået på tur imellem de 
medvirkende kommuner, der i fællesskab har indsamlet 
erfaringer om demokrati og ungeinvolvering.

Demokratistafetten er et regionalt udviklingsprojekt i  
Aarhus 2017-regi. Det er et samarbejdsprojekt mellem 
18 biblioteker, og det startede som et udviklingsprojekt, 
der fik støtte af Slots- og Kulturstyrelsen og senere fik en 
bevilling med Aarhus 2017-midler. Projektet startede på 
Kulturmødet Mors i august 2015. Derefter blev stafetten 
bragt rundt til de 18 midtjyske kommuner, og august 2016 
vil der igen være ungedrevne aktiviteter på Kulturmødet på 
Mors. Derefter kommer endnu en stafetrunde, og projektet 
vil blive afsluttet i 2017.

I Randers havde vi stafetten i efteråret 2015 og lavede en 
række aktiviteter i samarbejde med Ungdomsskolen og de 
unge fra byens klubber. 

De unge deltog i en række aktiviteter og undersøgte, hvil-
ken slags ungdomskultur, de ønskede at give videre. De 
brugte blandt andet en samtalecykel, der kørte rundt i fri-
kvartererne på kommunens skoler og i gaderummet. Det 
hele sluttede med en stor fest på biblioteket. De unge ar-
rangerede det hele, og flere end 300 deltog.

Historisk mange projektmidler til 
udvikling på Randers Bibliotek
I år har Randers Bibliotek fået tilsagn om støtte til alle de projekter, biblioteket har indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Det 
er første gang nogen sinde, og vi er allerede i fuld gang med at omsætte projekterne og blive klogere på en lang række felter.

Af Marie Garsdal Brøsted, Randers Bibliotek
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Nordbyen Læser
I foråret 2015 blev Randers kåret som landets bedste læ-
sekommune. Udnævnelsen kom efter kommunens delta-
gelse i den landsdækkende kampagne: Danmark Læser.
Randers deltog med projektet ”Nordbyen Læser” der hav-
de til formål at fremme læseinteresse i Randers Nordby.
Nordbyen er et socialt boligområde i det nordlige Randers.
Området er velfungerende og har en bred vifte af tilbud og
fællesskaber til områdets beboere, men der er på flere må-
der langt til biblioteket.

I projektet eksperimenterede vi med at flytte klassiske bib-
liotekstilbud ud af biblioteket og op i Nordbyen. Vi satsede 
på små og lette løsninger, der var lette at gennemføre. Vi 
placerede f.eks. en håndfuld fuglehuse med bøger rundt 
omkring. Det gjorde, at Nordbyens beboere stødte på bøg-
er på uventede steder i lokalmiljøet. Desuden mødte de 
fortællinger i de fællesskaber, de i forvejen færdedes i. Når 
de kom til fællesspisning, serverede vi en dessert og for-
talte en historie.

Projektets grundtanke var, at relationer kan bruges til at 
motivere til læsning. Projektet var en succes. Vi fik sat bø-
ger, fortællinger, fællesskaber og partnerskaber på dags-
ordenen, og vi glæder os til at fortsætte det gode arbejde.

Titlen som landets bedste læsekommune er vi meget stol-
te af – men det mest værdifulde er partnerskaberne, der 
allerede har ført til nye fælles projekter. Lige nu laver bib-
lioteket og Bysekretariatet et projekt med en fædre-klub i 
Nordbyen og vi har også en nyhedslæseklub for kvinder 
og et bogstavsprojekt for skolebørn. 
I efteråret 2016 vil vi også undersøge muligheden for HVOR-
DAN, vi kan lave et blivende bibliotekstilbud i Nordbyen. 
Projektet hedder: ”Bibliotek uden reoler”.

”Nordbyen Læser” har, udover national interesse, også 
haft international bevågenhed. Projektet repræsenterede 
Danmark til en nordisk/baltisk læsekonference i Vilnius i 
april 2016. Vores baltiske kolleger var især interessede i 
projektets mikro-biblioteker og det med at lave formidling 
uden for murene.

 RANDERS BIBLIOTEK | 15

Kulturhusdag for voksne
Fredag den 14. oktober kl. 18-22. 

Drinks på Randers Kunstmuseum, tapas på Museum 
Østjylland, kaffe og kage på Randers Bibliotek. Kul-
turhuset inviterer til Vidensfestival for det voksne 
publikum, der er nysgerrige på det nordiske DNA i 
kulturens mange facetter.   

Programmet sætter spot på tidens nordiske strøm-
ninger og byder på foredrag, croquistegning, nor-
disk mad, impressionistisk kunst, fortidens fortæl- 
linger, nordisk film, musik, fællessang og meget 
mere. 
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Readathon og Teenreaders 
Er man mellem 12 og 18 år og helt vild med at læse, har 
biblioteket to spændende tilbud. I efterårsferien læser vi 
24 timer non-stop. Læsehestene tjekker ind kl. 12, og vi 
går straks i gang. Når biblioteket lukker, indretter læserne 
sig med tæpper og puder i det tomme bibliotek, kun af-
brudt af pizza, cola og små happenings, og der læses hele 
natten igennem og til kl. 12 næste dag.

Har du lyst til at dele dine læseoplevelser med andre unge, 
kan du tilmelde dig vores læseklub ”Teenreaders.” Du vil 
komme til at læse mange forskellige bøger, da vi skiftes til 
at vælge de bøger, vi læser. Du er velkommen til at møde 
op og se, om det er noget for dig, før du melder dig ind i 
klubben. Se mere om ”Teenreaders” på randersbib.dk

Øjet og ørerne - dialogen og nysgerrigheden
For de alleryngste læsere er der masser af inspiration at 
hente på biblioteket. Enkle billedbøger med ingen eller lidt 
tekst til den første læsning. Billedbøger der med alverdens 
emner, eventyr, rim, remser og gode historier giver mu-
lighed for mange hyggelige samtaler på tværs af genera-
tionerne. Det er i det hele taget vigtigt at gøre plads til 
dialogen, når man læser sammen med ungerne. Så får de 
mulighed for at sætte ord på de temaer, ord og billeder, der 
optager dem mest. Heldigvis kan en rigt illustreret børne-
bog også vække den voksnes nysgerrighed. 

Én uge om året fylder vi hele hovedbiblioteket med Læ-
seøer. Børn fra kommunens dagtilbud har mulighed for at 
rejse fra ø til ø og høre fantastiske historier læst op af en-
tusiastiske læsere. 

Giv læselysten videre
Det er en af bibliotekarens fornemste opgaver at stille barnet de rigtige spørgsmål, når det vil låne en bog. 
Børnebiblioteket vil gerne give så mange børn som muligt lysten til at læse. Vi ved, at den rigtige bog på det rigtige 
tidspunkt kan gøre hele forskellen. 

Af Sanne Andersen, Randers Bibliotek

I børnebiblioteket finder du inspiration til en masse 
gode læseoplevelser, og er læselysten endnu 
ikke helt i top, er vi klar til at hjælpe den på vej 
med forslag til gode bøger – lige præcis til dig.
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EFTERÅRETS PROGRAM  
Riv siderne ud til opslagstavlen
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RITT BJERREGAARD

JENS ANDERSEN

BØRNETEATER: JASON
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Godnatlæsning i bogbussen, 2-10 år
Kl. 19.30-20. Bogbussen i Ø. Tørslev. 

Gratis. Ingen tilmelding.

12.

Fællessang på biblioteket
Kl. 16-16.30. Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

13.

Doktorens ”artige” drenge sætter 
Dronningborg på Verdenskortet

Kl. 14.30-16. Sognegården ved Dronningborg
Kirke. Gratis. Ingen tilmelding.

13.

Pynt flotte cupcakes, 8-13 år
Kl. 10-10.45, 11-11.45, 12-12.45.

Hovedbiblioteket. Gratis. 
Tilmelding randersbib.dk

17

Ansigtssminke
Kl. 15-16.30. Hovedbibioteket. 

Gratis. Ingen tilmelding.

18.

Musikleg “Med vilde dyr”, 3-6 år
Kl. 10.15-10.45. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

18.

Særligt sensitive mennesker                  
- foredrag ved Ilse Sand

Kl. 19-21. Hovedbiblioteket. 
Gratis. Ingen tilmelding.

12.

Musikleg “Med vilde dyr”, 1-3 år
Kl. 9.15-9.45. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

18.

Kulturhusdag for voksne:                   
Tid til tanker – Det nordiske DNA

Kl. 18-22. Kulturhuset. 250 kr.
Tilmelding randersbib.dk

14.

AUGUST

JubilæumsTræf med BogCafé 
Kl. 16-17. Randers Bibliotek Øst. 

Gratis. Ingen tilmelding.

14.

Bogsalg
Kl. 10-14. Hovedbiblioteket, Østervold. 

Gratis. Ingen tilmelding

24.

Babymusikleg, 0-12 mdr.
Kl. 9-9.25. Kulturhusets sal. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

25.

O-HOY! Oceaner af frihed
Kl. 11-12. Rådhustorvet.

Gratis. Ingen tilmelding.

13.

IT-pirat for en dag
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket, Lærings-

rummet. Gratis. Tilmelding randersbib.dk

13.

”Hør en historie!” højtlæsning, 3-6 år
Kl. 10.30-11, hver lørdag indtil d. 17. dec.

Hovedbiblioteket. Gratis. Ingen tilmelding.

3.

Fødselsdagsfest i ZOO, 3-6 år
Kl. 15-16. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

16.

Dans og rock med de vilde dyr, 3-6 år
Kl. 10-10.30. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

17.

Hop en historie, 3-6 år
Kl. 10-11. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

18.

Hør om Foreningen Dronningborg 
Historier´s nye hjemmeside

Kl. 14.30-16. Sognegården ved Dronningborg 
Kirke. Gratis. Ingen tilmelding.

25.

Bogsalg på Østervold
Kl. 10-14. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Ingen tilmelding.

27.

Mød honningbierne 
Kl. 11-13. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Ingen tilmelding.

20.

Jubilæums-Småbørnsrytmik, 0-4 år, 
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Øst. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

14.

Fællessang på biblioteket
Kl. 16-16.30. Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

8.

Lokale Ord: Sys Vestergaard i 
samtale med Henrik Knudsen

Kl. 17-17.30. Scenen. Gratis. Ingen tilmelding.

8.

Åben StrikkeCafé på dit bibliotek
Kl. 15-17, hver 2. tirsdag, i lige uger.

Randers Bibliotek Øst. Gratis. Ingen tilmelding.

6.

Morgensang på biblioteket
Kl. 8.30-8.45. Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

1.

Solnedgangsstemning i ord og toner 
på bibliotekets jubilæumsdag

Kl. 19-20. Randers Bibliotek Øst. 
Gratis. Ingen tilmelding.

15.

Vi fejrer 50 års jubilæum 
Kl. 14-16. Randers Bibliotek Øst. 

Gratis. Ingen tilmelding.

15.

Naturvidenskabsfestival - workshop
Kl. 15-16. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

26.

Hør lige her! 6-10 år
Kl. 14.30-15.15. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

15.

Naturvidenskabsfestival - workshop
Kl. 15-16. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

29.

Vi pynter op til bibliotekets 50 års 
fødselsdagsfest, 3-6 år

Kl. 10-11. Randers Bibliotek Øst.
Gratis. Ingen tilmelding.

15.

Naturvidenskabsfestival - workshop
Kl. 15-16. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

27.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Syd. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

21. 

Monalisa Story DoxBio                                    
- Det stof drømme er gjort af

Kl. 18.45-21. Kulturhusets sal. 
Gratis. Ingen tilmelding.

21.

Musikleg “Vi rejser”, 3-6 år
Kl. 10.15-10.45. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

22.

Åben scene
Kl. 16-16.30. Hovedbiblioteket, Scenen.

Gratis. Ingen tilmelding.

28.

Godnatlæsning i bogbussen, 2-10 år
Kl. 19-19.30. Bogbussen i Stevnstrup. 

Gratis. Ingen tilmelding.

4.

Godnatlæsning i bogbussen, 2-10 år
Kl. 19-19.30. Bogbussen i Assentoft. 

Gratis. Ingen tilmelding.

3.

Kristina Holgersen efter Helle Helle
Kl. 19-20.30. Kulturhusets sal. 

50 kr. Tilmelding randersbib.dk

4.

Kampen med kiloene
Kl. 19. Kulturhusets sal. 

75 kr. Tilmelding randersbib.dk

6.

Babymusikleg, 0-12 mdr.
Kl. 9-9.25. Kulturhusets sal. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

6.

Hør lige her! 3-6 år
Kl. 14.30-15.15. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

6.

Godnatlæsning i bogbussen, 2-10 år
Kl. 19-19.30. Bogbussen i Helsted. 

Gratis. Ingen tilmelding.

7.

Bogcafé “blandede bolsjer”
Kl. 16-17. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Ingen tilmelding.

7.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Kl. 9.15. Langå Bibliotek. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

7.

Børneteater: Jason
Kl. 11. Kulturhusets sal. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

17.

Foredrag: Byg bæredygtigt 
med Signe Wenneberg

Kl. 18.30-20. Kulturhusets sal. 
75 kr. Tilmelding randersbib.dk

11.

En Dronningborgdrengs liv                   
i og med billeder

Kl. 19-21. Sognegården ved Dronningborg
Kirke. 40 kr. Gratis for medl. Ingen tilmelding.

8.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Syd. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

12.

Bamsebad, 2-6 år
Kl. 8-19. Hovedbiblioteket.

Gratis. Ingen tilmelding.

13.- 20.

Gadeteater med Theatre Irrwisch
Kl. 12 og kl. 15. Rådhustorvet og 

gaderne. Gratis. Ingen tilmelding.

15.- 19.

SEPTEMBER

Bogsalg i bogbussen
På alle holdepladser5.- 17.

Klub Klassisk - Haydns 45. symfoni
Kl. 16-17. Hovedbiblioteket, Lærings-

rummet. Gratis. Ingen tilmelding.

26.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Langå. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

28.

TorsdagsTræf med Bogsalg
Kl. 14-19 (d. 13.) Randers Bibliotek

Øst. Gratis. Ingen tilmelding.

13.- 20.

Morgensang på biblioteket
Kl. 8.30-8.45. Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

6.

Nomertræning, 3-8 år
Kl. 10-11.30. Kulturhusets sal. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

19.

Naturvidenskabsfestival                                
- eksperimenter ved HTX

Kl. 15-16. Hovedbiblioteket. 
Gratis. Tilmelding randersbib.dk

28.

Små Synger Sammen 2016
Kl. 10-10.45. Østervold, sydligst. 

Gratis. Ingen tilmelding.

8.

OKTOBER
Månedens kor: 4 Tunes
Kl. 11-11.30. Hovedbiblioteket, scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

1.

*
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Konkurrence:                 
Peddersen og Findus

Udfyld arket på dit bibliotek og deltag i 
konkurrencen om billetter til biografen

24.-10. NOV.

NOVEMBER

DECEMBER

IT - Pirat for en dag, 9-12 år
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket, Lærings-

rummet. Gratis. Tilmelding randersbib.dk

22.

Livestream: Kom tættere på stjernerne
Kl. 18.45-21. Kulturhusets sal. 

Gratis. Ingen tilmelding.

25.

Åben scene
Kl. 16-16.30. Hovedbiblioteket, Scenen.

Gratis. Ingen tilmelding.

26.

Bogsalg på Østervold
Kl. 10-14. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Ingen tilmelding.

29.

Allehelgensaften, 3-12 år
Kl. 17. Kulturhuset. 

Gratis. Ingen tilmelding.

31.

Klub Klassisk: Spil Dansk særudgave
Kl. 16-17. Kulturhusets sal. 

Gratis. Ingen tilmelding.

31.

Spil Dansk:                                     
Randers sangskriverværksted

Kl. 16-17. Scenen. Gratis. Ingen tilmelding.

1.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Langå. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

2.

Spil Dansk - syng dansk med skolerne
Kl. 15.30-16.30. Hovedbiblioteket, 

Scenen. Gratis. Ingen tilmelding.

2.

Spil Dansk: Randers Musikskole
Kl. 16-17. Hovedbiblioteket, Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

3.

Babymusikleg, 0-12 mdr.
Kl. 9-9.25. Kulturhusets sal. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

3.

Hør lige her! 6-10 år
Kl. 14.30-15.15. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

3.

Læseøer, 3-6 år
Kl. 9.30-11. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

7.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Syd. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

9.

Læseøer, 3-6 år
Kl. 9.30-11. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

8.

Fællessang i bogbussen
Kl. 17.30 i Spentrup. Kl. 19 i Fårup. 

Gratis. Ingen tilmelding.

17.

Strikke workshop                                             
- montering med finesser

Kl. 10. Hovedbiblioteket. 
75 kr. Tilmelding randersbib.dk

19.

En fortælling fra Madam Munchs 
strikkeunivers 

Kl. 19-21. Byrådssalen, Langå Kulturhus. 
50 kr. Tilmelding randersbib.dk

22.

Workshop  for børn med julepynt 
Kl. 15-16.30. Randers Bibliotek Øst. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

28.

Læseøer, 3-6 år
Kl. 9.30-11. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

9.

Fællessang på biblioteket
Kl. 16-16.30. Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

10.

TorsdagsTræf med sivflet
Kl. 16-18. Randers Bibliotek Øst. Gratis. 

Materialer kan købes. Tilmelding randersbib.dk

10.

Hvor er det ældste hus i 
Dronningborg?

Kl. 19-21. Sognegården ved Dronningborg 
Kirke. Gratis. Ingen tilmelding.

10.

Musikleg “Vi tæller”, 1-3 år
Kl. 10.15-10.45. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

7.

Bustur til bogforum
Kl. 8-22.30. Afg. fra Randers Bibliotek.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

12.

Teater med Teaterskolen Kastalia
Kl. 11-11.45. Scenen. Gratis.

Tilmelding randersbib.dk

12.

Skumringstimen
Kl. 19-21. Kulturhusets Café. 

Gratis. Ingen tilmelding. 

14.

”Morgengry” i Nordisk Biblioteksuge 
2016 - tema: Fremtiden i Norden

Kl. 9-10. Randers Bibliotek Øst. Gratis.
Tilmelding randersbib.dk

14.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Øst. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

26.

Loppemarked for børn, 3-16 år
Kl. 14-16.30. Langå Bibliotek. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

20.

Lyssværd workshop, 8-14 år
Kl. 14-15.30. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Ingen tilmelding.

19.

Readathon, 13-16 år
Kl. 12-12 (24 t.). Hovedbiblioteket.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

20-21.

Bogcafe: Ungdomsromaner, fantasy 
og meget mere

Kl. 16-17. Hovedbiblioteket, Scenen.
Gratis. Ingen tilmelding.

4.

Månedens kor: Bombardier Koret 
Kl. 11-11.30. Hovedbiblioteket, Scenen.

Gratis. Ingen tilmelding.

5.

Læseøer, 3-6 år
Kl. 9.30-11. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

10.

Læseøer, 3-6 år
Kl. 9.30-11. Randers Bibliotek Øst. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

9.

Livestream: Biodiversitet – hvad nu?
Kl. 18.45-21. Hovedbiblioteket. 

Gratis. Ingen tilmelding. 

15.

Småbørnsrytmik, 0-4 år, 
Kl. 9.15. Randers Bibliotek Øst. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

16.

Bogcafé on tour: Eva Beckers Bedste  
Kl. 19. DOF, Nørhald aftenskole. 

Gratis. Ingen tilmelding.

16.

Foredrag: At overleve eller leve
Kl. 19-21. Kulturhusets sal. 

50 kr. Tilmelding randersbib.dk

16.

Fællessang i bogbussen
Kl. 18.30 i Udbyhøj. Kl. 19.30 i Ø. Tørslev.

Gratis. Ingen tilmelding.

16.

Musikleg – ”Ju huu – det’ jul!”, 1-3 år
Kl. 9.15-9.45 Kulturhusets sal. Gratis.

Tilmelding randersbib.dk

8.

Musikleg – ”Ju huu – det’ jul!”, 3-6 år
Kl. 10.15-10.45 Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

8.

Åben scene
Kl. 16-16.30. Hovedbiblioteket, Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

30.

Foredrag: Denne dag - ét liv                    
Jens Andersen om Astrid Lindgren

Kl. 19-21. Kulturhusets sal. 
100 kr. Tilmelding randersbib.dk

30.

Julemandens Værksted
Kl. 10-13. Kulturhusets sal. 

Gratis. Ingen tilmelding.

26.

Klub Klassisk:                               
Berlioz’ Symphonie Fantastique

Kl. 16-17. Læringsrummet. Gratis.
Ingen tilmelding.

28.

Hør lige her! 3-6 år
Kl. 14.30-15.15. Kulturhusets sal.

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

1.

Jul på hjul                                              
- klip og klister i Bogbussen

Kl. 16-16.45. Bogbussen Uggelhuse. 
Gratis. Ingen tilmelding.

5.

Jul på hjul                                              
- klip og klister i Bogbussen

Kl. 14.15-15.15. Bogbussen Sønderbæk. 
Gratis. Ingen tilmelding.

6.

Foredrag: Erindringer                         
af Ritt Bjerregaard

Kl. 19. Kulturhusets sal. 
125 kr. Tilmelding randersbib.dk

6.

Fællessang på biblioteket
Kl. 16-16.30. Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

8.

Babymusikleg, 0-12 mdr.
Kl. 9-9.25. Kulturhusets sal. 

Gratis. Tilmelding randersbib.dk

1.

TorsdagsTræf med juleklip
Kl. 16-18. Randers Bibliotek Øst. Gratis.

Materialer kan købes. Ingen tilmelding.

15.

Vi synger julen ind på Kulturhuset
Kl. 11-12. Kulturhuset. 

Gratis. Ingen tilmelding.

17.

Morgensang på biblioteket
Kl. 8.30-8.45. Hovedbiblioteket, Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

3.

Morgensang på biblioteket
Kl. 8.30-8.45. Scenen. 

Gratis. Ingen tilmelding.

1.

  Den 19.-20. september holder 
bibliotekerne Syd, Øst, Langå, 
samt bogbussen lukket pga. 
overgang til nyt udlånssystem.
Hovedbiblioteket er fortsat 
åbent med begrænset service. 
Læs mere på randersbib.dk

*
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SEPTEMBER

iPhone og iPad for begyndere
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.6.

Kom videre med Android
Kl. 9-11. Hovedbiblioteket.7.

NOVEMBER

IT-KURSER
OG WORKSHOPS

Godt i gang med Windows 10
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.13.

Kom videre med iPhone og iPad
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.14.

Gem i skyen
Kl. 10-12.Hovedbiblioteket.20.

Erindringsskrivning
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.21.

Biblioteket på skærmen
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.27.

OKTOBER

Bliv dus med dit Nem ID
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.28.

Android for begyndere
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.30.

Skriv en mail
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.4.

iPhone og iPad for begyndere
Kl. 12.30-14. Hovedbiblioteket.10.

Biblioteket på skærmen
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.11.

Fritaget for Digital Post/    
Undtaget for Digital selvbetjening

Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.

12.

Sikker på nettet
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.14.

Dit digitale liv når du dør
Kl. 13-15. Hovedbiblioteket.24.

Godt i gang med Windows 10
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.26.

Android for begyndere
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.28.

Kreativ workshop
Kl. 16-17.30. Hovedbiblioteket.31.

Biblioteket i ørerne
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.1.

Dit digitale liv når du dør
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.2.

Sikker på nettet
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.4.

Kom videre med Android
Kl. 12-14. Hovedbiblioteket.7.

Erindringsskrivning
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.16.

Skriv en mail
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.8.

iPhone og iPad for begyndere
Kl. 11.30-13. Hovedbiblioteket.17.

Kom videre med iPhone og iPad
Kl. 12-14. Hovedbiblioteket.23.

Bliv dus med dit Nem ID
Kl. 10-12. Hovedbiblioteket.9.

Blogsnak
Kl. 16-17.30. Hovedbiblioteket.17.

Android for begyndere
Kl. 10-11.30. Hovedbiblioteket.25.

IT-caféen 
på Hovedbiblioteket 
Onsdag kl. 14-15 
torsdag kl. 10-11
Fra d. 17. aug. til d. 30. nov. 
- undtagen uge 42

Ældre Sagens Netcafé på: 
Hovedbiblioteket 
mandag 9.30-12 
tirsdag kl. 12.30-15 
Fra d. 5. sept. til d. 13. dec. 

Langå Bibliotek 
Tirsdag i lige uger kl. 14-16
Fra d. 6. sept. til d. 13. dec. 

Randers Bibliotek Syd                                    
Onsdag i lige uger kl. 12-14
Fra d. 21. sept. til d. 14. dec. 

Det er gratis at deltage. 
Tag gerne din pc med.

Ny praksis for reserveringsmeddelelser 
og hjemkaldelser gældende pr. 1. januar 2017 

Ingen post omdeling Kun digitalt
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Har du lyst at læse i 24 timer på biblioteket, og er du mellem 13 og 20 år? 
Så får du chancen allerede i efterårsferien! 

Torsdag den 20. oktober kl. 12 starter endnu et læsedøgn - tilmeld dig på randersbib.dk

IT-KURSER
OG WORKSHOPS

READATHON PÅ RANDERS BIBLIOTEK 
Af Iben Jakobsen, Randers Bibliotek

Arrangementet var inspireret af det halvårlige amerikanske 
readathon, der har fundet sted siden 2007 og som støt 
vokser sig større for hvert år. I det internationale readathon
sidder hver enkelt læser hjemme hos sig selv og de-
dikerer 24 timer til læsningen - samtidig med at de hol-
der kontakten til de tusindvis af andre læsere online via 
blogs og hashtagget #readathon på instagram, facebook 
og twitter. Hvor det normalt er asocialt at læse, bliver det 
her gjort til en social fest, hvor læsning og bøger hyldes. 
Man kan læse mere om det internationale readathon på 
www.24hourreadathon.com.

Til bibliotekets readathon samledes en gruppe unge på bib-
lioteket og læste sammen. Der er noget helt særligt ved at 
læse på et bibliotek. Mens det er åbent for offentligheden, 
er der selvfølgelig en del støj, men når det nærmer sig 
lukketid, og mørket falder på, sænker freden sig. Det er 
hyggeligt, men der er også en vis spænding i at sidde i en 

stor, tom bygning omgivet af uendelige reoler. Der bliver 
musestille, og kun lyden af en side, der vendes, og et gisp, 
da der sker noget uventet i en bog, kan høres.
Læsningen blev dog også afbrudt et par gange undervejs. 
Der var naturligvis snacks, aftensmad og morgenmad, 
samt små events til, når man trængte til at komme lidt væk 
fra bøgerne. Men vi fik også besøg fra både TV2 Østjylland, 
Randers Amtsavis og Radio ABC – der alle var lige så be-
gejstrede som os over, at bogen absolut ikke er død hos 
de unge.

Arrangementet var en stor succes, og det lykkedes de 
unge at læse hele 44 bøger til sammen – mere end 9.170 
sider. De mødtes som stort set fremmede, gik derfra med 
nye venner – og et helt nyt syn på, hvad biblioteket også 
kan bruges til.

Så derfor gentager vi successen i efterårsferien!

I vinterferien 2016 afholdt Randers Bibliotek for første gang et læsemaraton - også kaldet ”readathon.” 
14 unge mellem 13 og 16 år læste non-stop i 24 timer - kun afbrudt af små pauser (og en enkelt lur i ny og næ).
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22 | RANDERS BIBLIOTEK

EFTERÅRSFERIE

Musikleg – Med vilde dyr
Musikleg for 1-3 og 3-6 årige, hvor biblioteksmusikanten 
Peter Elmelund synger og spiller både de gode, gamle 
børnesange og også nogle mere ukendte. Og måske er 
der spændende rytmeinstrumenter i kufferten? I dag er 
temaet ”Med vilde dyr”.
Sang og musik er sundt – og giver en god ballast i hele 
livet.

Tirsdag 18. okt. 
kl. 9.15-9.45 for 1-3 år
kl. 10.15-10.45 for 3-6 år

Kulturhusets sal
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk

22 | RANDERS BIBLIOTEK

PÅ RANDERS HOVEDBIBLIOTEK

Pynt flotte cupcakes
Randers Børnebibliotek inviterer børn i alderen 8-13 til 
en workshop, hvor de kan eksperimentere med at pynte 
cupcakes. Hvert barn får 4 cupcakes, som de pynter og 
får med hjem. Medbring gerne forklæde.

Mandag 17. okt. kl. 10-10.45, 11-11.45, 12-12.45
Alder: 8-13 år

Hovedbiblioteket
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk

Ansigtssminke
Vil du gerne forvandles til en farlig tiger, en sød hest, et 
uhyggeligt monster eller en smuk prinsesse?
Dygtige sminkører fra Teaterskolen Kastali’a vil forvandle 
dit ansigt til lige det, du ønsker. Sminken er allergitestet.

Tirsdag 18. okt. kl. 15-16.30
Alder: Alle børn

Hovedbiblioteket
Gratis. Ingen tilmelding
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EFTERÅRSFERIE

Lyssværd workshop
Kom og lav dit helt eget seje lyssværd.
Vi stiller materialer til rådighed, så du kan lave et lys-
sværd, som du kan tage med hjem og lege med. 

Onsdag 19. okt. kl. 14-15.30
Alder: 8-14 år

Hovedbiblioteket
Gratis. Ingen tilmelding

 RANDERS BIBLIOTEK | 23

Nomertræning
Børnebogsforfatteren Jan Kjær og folkene fra Tiger-
træning er gået sammen om at udvikle en børneevent, 
der kombinerer børnelitteratur og bevægelseslege. De 
populære historier om Nomerne inspirerer børnenes 
fantasi, og med Nomertræningen får de mulighed for at 
lege og digte videre på historierne.

Onsdag 19. okt. kl. 10-11
Alder: 3-8 år

Kultuhusets sal
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk IT-Pirat for en dag

Coding Pirates Randers inviterer indenfor i værkstedet, 
hvor de arbejder med IT, elektronik, robotter og børne-
venlig programmering.
Er du voksen og vil høre mere om, hvad det vil sige at 
være frivillig i Coding Pirates, er du også velkommen til 
at kigge forbi denne dag.

Lørdag 22. okt. kl. 10-12
Alder: 9-12 år

Hovedbiblioteket, Læringsrummet
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk

Readathon
Kl. 12.00 bliver Readathon skudt i gang, og vi skal læse 
non-stop i 24 timer, kun afbrudt af forskellige happe-
nings og spisning. Læs mere om Readathon på side 21.

Torsdag 20. okt kl. 12 til fredag 21. okt kl. 12
Alder: 13-20 år

Hovedbiblioteket, den grønne sofa, det blå bord
Gratis. Tilmelding på randersbib.dk
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Biblioteket bliver til
Et par nysgerrige arkitekter fra C.F. Møllers Tegnestue i  
København på virksomhedsbesøg satte gang i tankerne om 
et bibliotek hos sognerådet i Dronningborg Kommune. Ar-
kitekterne havde bemærket den gamle unikke villa ”Højriis” 
 med tilhørende have på Udbyhøjvej 99. En tidligere som-
mervilla, der senest havde været pensioneret amtmand 
Hans Andersens hjem. Efter hans død først i 60´erne hav-
de Dronningborg Kommune købt ”Højriis” uden planer for 
anvendelse. Arkitekterne var begejstrede for den gamle 
bygning fra 1902. De så muligheder for et attraktivt biblio-
tek på matriklen, og med deres viden om muligheder for 
tilskud og lån fik de lov til at udarbejde et skitseforslag. 
Dronningborg Bibliotek var i støbeskeen.

”I foråret 1966 stod bygningen færdig med inventar og 
haveanlæg. Der blev holdt åbent hus, hvor kommunens 
beboere kunne komme ind og se herlighederne. Der var 
ikke en bog! Da huset var færdigt, henvendte man sig til 
Centralbiblioteket i Randers og bad om hjælp til indkøb af 
materialer, og hvad der ellers skulle til i et bibliotek” sagde 
Tove Retpen, bibliotekets første leder, i sin tale ved biblio-
tekets 40 års jubilæum. Dronningborg Bibliotek åbnede 
den 15. september 1966, og der var mange splinternye 
bøger på de fine snedkerfremstillede reoler. Dronningborg 
Bibliotek var taget i brug.

Områdets borgere bakker op
Biblioteket blev godt modtaget af Dronningborg kom-
munes borgere, og det blev hurtigt omdrejningspunkt for 
mange kulturelle aktiviteter i området. Det var et aktivt og 

veldrevet bibliotek, som Randers Kommune overtog ved 
kommunesammenlægningen i 1970. Borgerne var glade 
for deres bibliotek, hvilket blev meget tydeligt i 1995-96, 
hvor borgerne kæmpede for at beholde det. ”Højriis” blev 
solgt, men Dronningborgs tidligere kommunekontor, ejen-
dommen ”Lille Bjellerup” på Udbyhøjvej 81, blev bibliote-
kets nye adresse fra 1. juli 1996. Her har biblioteket stadig 
til huse, stadig med stor opbakning fra områdets borgere, 
som med aktiv medvirken er med til at gøre biblioteket til 
et levende kultursted.  
Ved kommunesammenlægningen i 2007 har bibliote-
ket fået et endnu større opland, og biblioteket er centralt 
placeret på Udbyhøjvej med P-plads og med bl.a. bager, 
slagter, læge, benzintank og supermarkeder i nærheden. 
Det første bibliotek på vej mod Randers, når man kommer 
øst fra.  

Biblioteket fremtræder i dag som et åbent, delvis selvbe-
tjent bibliotek, hvor borgerne har adgang til materialer, til-
bud og faciliteter i tidsrummet 8-22. Fra 2011 har borgerne 
med teknikkens hjælp kunnet betjene sig selv eller vælge 
at søge hjælp af personalet, som træffes på de fem hver-
dage, og biblioteket ændrede navn til Randers Bibliotek 
Øst. Statistikkerne viser med al tydelighed, at borgerne 
sætter pris på deres bibliotek. Udlånslokalet blev i foråret 
2012 renoveret og nyindrettet efter vandskade og fungerer 
som mødested for mange borgere. To mindre mødelokaler 
på 1. sal bruges flittigt af forskellige foreninger. 

Plads til inspiration og viden
Biblioteket og dets personale samarbejder med borgere, 

Af Aase Klith Andersen, Randers Bibliotek

Biblioteket i Dronningborg fejrer jubilæum 
d. 15 september 2016.

50ÅRSJubilæumVI FEJRER 
DRONNINGBORGS
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Solnedgangsstemning 
på bibliotekets jubilæumsdag
Vær med, når en festlig 50 års jubilæumsdag på biblioteket 
i Dronningborg rundes af med ord og toner i bibliotekets 
have, når solen går ned, og dagen går på hæld.

Torsdag 15. sep. kl. 19-20

JubilæumsTræf med BogCafé på dit bibliotek
Hør om herlige bøger fra nær og fjern og af mange slags. 
Bøger, som du ikke vidste, at du manglede at læse! 
Lone Fogh, Dorthe Andreassen og Aase Klith præsenterer 
deres yndlingsbøger. De fortæller om bøger, som de hol-
der særligt meget af og som har gjort et væsentligt indtryk 
på dem.

Onsdag 14. sept. kl. 16-17

Jubilæums-småbørnsrytmik, 0-4 år
Godt musikalsk tilbud til de mindste børn.
Musikpædagog Birgitte Debel krag tager sin kuffert med 
spændende ting med, og så skal der synges og leges. Det 
kommer der et livsbekræftende musikalsk samvær ud af, 
og alle kan være med.

Onsdag 14. sept. kl. 9.15
Vi fejrer 50 års jubilæum i Randers Bibliotek Øst
Vær med, når biblioteket i Dronningborg fejrer 50 års jubi-
læum. 50 års jubilæet fejres med reception på P-pladsen 
foran biblioteket med musik, taler, lidt mundgodt, skatte-
jagt på matriklen m.v. samt hyggeligt samvær. 
Udvalgsformand Mogens Nyholm holder jubilæumstalen.

Torsdag 15. sept. kl. 14-16

Vi pynter op til festen, 3-6 år
Biblioteket har fødselsdag, og vi pynter op, mens vi hører 
historie. Kom og vær med!

Torsdag 15. sept. kl. 10-11

I anledning af jubilæet inviterer vi nogle særlige aktiviteter
Det er gratis at deltage, der er ingen tilmelding. Aktiviteterne finder sted på Randers Bibliotek Øst, Udbyhøjvej 81

foreninger, skoler, dagtilbud og institutioner om at skabe 
tilbud og faciliteter, som værdsættes i det moderne biblio-
tek, hvor samskabelse er et af nøgleordene. Frivillige er 
med til at sætte aktiviteter i gang i den over 100 år gamle, 
bevaringsværdige bygning, som sammen med bibliote-
kets tidligere lokalitet, ”Højriis”, repræsenterer en væsent-
lig del af omegnens historie.

Før som nu er biblioteket en aktiv medspiller i det omgi-
vende samfund og arbejder på at bringe borgere sammen 
i interessefællesskaber som strikkeklub og samarbejde 
med Foreningen Dronningborg Historier, hvor mange del-
tagere fra nær og fjern møder op for at deltage i fortælle-
eftermiddage og foredrag.

 Her er plads til fordybelse 
og nærvær. Her er plads til 
inspiration og viden.
”

Biblioteket er også børnefamiliernes favorit. I det lille over-
skuelige bibliotek kan både børn og voksne føle sig tryg-
ge, når der bliver leget og kigget i bøger eller surfet på 
nettet. Ingen bliver væk fra hinanden. 

Fotograf: Kaj Grosen
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RANDERS BIBLIOTEK SYD
Ældre Sagens Netcafé
Frivillige i Ældre Sagen hjælper og vejleder i brug af NemID, digital post, 
brug af kommunens hjemmeside, borger.dk, e-mail, Skype, billedbe-
handling og opdatering af programmer.

Vejlederne giver sig tid til at hjælpe og tager udgangspunkt i dine behov 
og spørgsmål. Nogle gange må du vente lidt på, at det bliver din tur. 
Ældre Sagens Netcafé er gratis og åben for alle, og du behøver ikke at 
være medlem af Ældre Sagen.

IT-Caféen er gratis, og der er ingen tilmelding, bare mød op. 
Onsdage i lige uger kl. 12-14, start 21. sept. 2016. 

Mere info:
Poul Frits, Tlf. 86 42 61 61
Poul.frits@fiberflex.dk

Strikkecaféen 
Strikkecaféen på Randers Bibliotek 
Syd er åben for alle strikkere i alle aldre og 
på alle niveauer. Det er gratis at deltage.

Tirsdage kl. 18.00-21.30
Torsdage (ulige uger) kl. 10-12
Torsdage (lige uger) kl. 18.30-22.00

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Godt musikalsk tilbud til de mindste børn.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag tager sin kuffert med spændende 
ting med, og så skal der synges og leges. Det kommer der et livsbekræf-
tende musikalsk samvær ud af, og alle kan være med.

Gratis. Tilmelding på randersbib.dk
Onsdage d. 21.9, 12.10 og 9.11 kl. 9.15D
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Småbørnsrytmik, for børn 0-4 år
Godt musikalsk tilbud til de mindste børn.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag tager sin kuffert 
med spændende ting med, og så skal der synges og 
leges. Det kommer der et livsbekræftende musikalsk 
samvær ud af, og alle kan være med.

Gratis. Tilmelding på randersbib.dk
Max. 6 billetter pr. institution
Onsdage d. 7.9, 28.9 og 2.11 Kl. 9.15 

Børneloppemarked
Ryd op på dit værelse og tag dit gamle legetøj med til 
loppemarked på biblioteket.
Har du noget i gemmerne, du gerne vil sælge?
Så få en bod i efterårsferien, når der er loppemarked 
på Langå Bibliotek. Standen er helt gratis, og du kan 
medbringe alt det legetøj, du gerne vil sælge. Loppe-
markedet og standene er for børn og unge helt op til 
16 år.

Torsdag 20. okt. kl. 14 – 16.30
Langå Bibliotek
Gratis. Tilmelding kan ske på Randersbib.dk fra d. 
1. oktober kl. 9.00

LANGÅ BIBLIOTEK

Madam Munch
En fortælling fra Madam Munchs strikkeunivers.
Kom og hør Bodil Munch fortælle om sin passion for 
strik, sine strikkerejser til bl.a. Færøerne og om sin 
blog, hvor de fleste af hendes aktiviteter udgår fra. 
Bodil Munch er indehaver af firmaet ”Madam Munch 
– Strik & Design,” og i hendes værksted afholdes kur-
ser, strikkecafeer, sælges garn og meget mere. 

Tirsdag 22. nov. kl. 19 – 21
Langå Bibliotek
Pris 50 kr. Tilmelding på randersbib.dk 
eller langaa.lof.dk

Bogcafé ”Årets bøger”
Slå ørerne ud og hør bibliotekar Eva Beckers bud på 
de bedste udgivelser fra 2016.
I flere år har bibliotekar Eva Becker underholdt på de 
lokale biblioteker med en hurtig gennemgang af de 
bedste romaner og populære fagbøger fra det for-
gangne år. Hun giver sit personlige indtryk af bøger-
ne og sætter dem ind i en sammenhæng med forfat-
terskabet eller lignende udgivelser.

Mandag 6. feb. 2017, kl. 16-17
Kulturhuset i Langå, Havestuen 
Gratis. Ingen tilmelding

Fotograf: Sara Skytte
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Bogsalg
Kig forbi til bogsalg og dyk ned i de mange forskel-
lige materialer, som du kan erhverve dig for billige 
penge. Så bliver du klar med læsestof og musik til 
ferien.
Fra d. 13. okt. til og med d. 20. okt.
Gratis. Ingen tilmelding.

Torsdagstræf med juleklip på dit bibliotek
Der inviteres til julerier og julepynt i det
lille bibliotek. For et beskedent beløb 
er der mulighed for at købe materialer 
til ”prøv selv” juleklip.
Torsdag 15. dec. kl. 16-18. 
Gratis. Ingen tilmelding.

Torsdagstræf med sivflet
Lilia Birch viser, hvordan man 
laver dukker af sivstrå og gør 
dem klar til at klæde på. 
For et beskedent beløb kan man 
købe siv til ”prøv selv”-dukker.

Torsdag 10. nov. kl. 16-18. 
Gratis. Tilmelding på 

randersbib.dk

”Morgengry” i Nordisk Biblioteksuge 
med temaet Fremtiden i Norden
Hør den norske historie ”Garmanns sommer” af Stian 
Hole. Vær med når fortæller og bibliotekar Aase Klith 
læser op af og fortæller om årets tekst og billeder. 
Teksten læses op for rigtig mange børn på samme 
tidpunkt i hele Norden på biblioteker og i skoler.
Mandag 14. nov. kl. 9-10
Gratis. Tilmelding fra 31 okt. kl. 9 på randersbib.dk

RANDERS BIBLIOTEK ØST

Dronningborgs historie fortælles af de mennesker, 
der har boet og oplevet livet i Dronningborg. Ved fæl-
les hukommelse og personlige fortællinger kan den 
samlede historie om Dronningborg viderebringes og 
beriges.

Foreningen Dronningborg Historier:
Præsentation af den nye hjemmeside
25. aug. kl. 14.30 Sognegården ved Dronningborg 
Kirke. Gratis. Ingen tilmelding.

En Dronningborgdrengs liv i og med billeder
8. sep. kl. 19. Sognegården ved Dronningborg Kirke. 
Entré 40 kr. Gratis for medlemmer. Ingen tilmelding. 

Hvor er det ældste hus i Dronningborg? 
10. nov. kl. 19 Sognegården ved Dronningborg Kirke. 
Gratis. Ingen tilmelding.

Doktorens ”artige” drenge 
sætter Dronningborg på Verdenskortet 
13. okt. kl. 14.30. Sognegården ved Dronningborg  
Kirke. Gratis. Ingen tilmelding.

Åben strikkecafé
Tag strikketøjet eller hækletøjet samt dine gode møn-
stre og ideer med til Randers Bibliotek Øst. 
Vi er klar med kaffe og te.
Tirsdage i lige uger, kl. 15-17
Gratis. Ingen tilmelding.

Småbørnsrytmik, 0-4 år
Godt musikalsk tilbud til de mindste børn.
Musikpædagog Birgitte Debel Krag tager sin kuffert 
med spændende ting med, og så skal der synges og 
leges. Det kommer der et livsbekræftende musikalsk 
samvær ud af, og alle kan være med.

Gratis. Tilmelding på randersbib.dk
Max. 6 billetter pr. institution
Onsdage d. 14.9, 26.9 og 16.11 Kl. 9.15

Fotograf: Kaj Grosen

Dronningborg 
Historier
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BOGBUSSEN

Reserveringer direkte til dit stoppested
Vi kan sørge for, at dine reserveringer er klar til afhentning ved dit foretrukne 
stoppested. Du skal blot registrere stoppestedet i ”Min konto”. Her kan du 
tilmelde dig beskeder på SMS og e-mail, så vi f.eks. kan fortælle dig, når dine 
reserveringerer er klar til afhentning. Læs mere på randersbib.dk/smsbogbus

KØREPLAN
Asferg
- Ældrecen./Rolighedsvej Tirsdag 09.45–10.30
- Skolen Torsdag 15.15–15.45

Assentoft
- Sundhedscentret Mandag 14.00–14.40
- Park Allé v. Kiwi Mandag 17.30–20.00

Dalbyover
- Købmanden Onsdag 17.15–17.45

Enslev
- Forsamlingshuset Onsdag 15.15–15.45

Fårup
- Purhushallen Torsdag 18.45–20.00

Gassum
- Brugsen Torsdag 14.30–15.00

Gjerlev
- Brugsen Onsdag 14.15–15.00
- Brugsen Lørdag 10.45–11.40

Havndal
- Brugsen Onsdag 16.00–17.00
- Brugsen Lørdag 09.45–10.30

Helsted
- Rema 1000 Fredag 18.00–19.30

Hornbæk
- Rema 1000 Fredag 15.30–17.15

Hvidsten
- Kroen Torsdag 13.45–14.15

Hørning
- Præstedalsvej 8, Kirken Mandag 15.00–15.45

Mellerup
- Kirkepladsen Lørdag 12.30–13.30

Nørbæk
- Efterskolen Tirsdag 13.30–14.00

Spentrup
- Ældrecentret Tirsdag 10.45–11.45
- P-plads overfor Brugsen Torsdag 16.00–18.00

Stevnstrup
- Brugsen Tirsdag 18.30–20.00
- Brugsen Fredag 14.30-15.15

Sønderbæk
- Byvejen 8/v friskolen Tirsdag 14.15–15.15

Udbyhøj
- Østerled 1 v/købmanden Onsdag 18.30–19.00

Uggelhuse
- Bygaden 25-27 Mandag 16.00–16.45

Ø. Bjerregrav
- P-pladsen Bredgade Tirsdag 16.30–17.45

Ø. Tørslev
- Købmanden Onsdag 19.15–20.00

Ålum
- Kirken Tirsdag 15.30–16.15

Godnatlæsning i bogbussen
Sjov og anderledes godnatlæsning. Kom i nattøj og tag din bamse under 
armen. Så er der hygge og samvær omkring en god godnathistorie.
Gratis. Ingen tilmelding
Assentoft 3. okt. kl. 19.00-19.30 Stevnstrup 4. okt. kl. 19.00-19.30
Helsted 7. okt. kl. 19.00-19.30 Ø. Tørslev 12. okt. kl. 19.30-20.00

Jul på hjul – klip og klister i Bogbussen
Kom og lav julepynt på få minutter. Du skal bare medbringe dig selv, godt 
humør og lyst til at lave julepynt. Vi har materialer med i Bogbussen.
Gratis. Ingen tilmelding
Uggelhuse 5. dec. kl. 16.00-16.45 Sønderbæk 6. dec. kl. 14.15-15.15

Bogsalg i bogbussen
Kig forbi til bogsalg og dyk ned i de mange forskellige materialer, som du 
kan erhverve dig for billige penge. Så bliver du klar med læsestof til fritiden.
Gratis. Ingen tilmelding
Fra d. 5. sep. til d. 17. sep.

Fællessang i bogbussen
Kom og syng med. Sangene bliver akkompagneret af Mik Stegger, musik-
formidler på Randers Bibliotek. Mik giver også sangene et par ord med på 
vejen. Gratis. Ingen tilmelding
Onsdag d. 16. nov.
Udbyhøj kl. 18.30, Øster Tørslev kl. 19.30

Fællessang i bogbussen
Kom og syng med. Sangene bliver akkompagneret af Peter Elmelund, bib-
lioteksmusikant på Randers Bibliotek. Peter giver også sangene et par ord 
med på vejen. Gratis. Ingen tilmelding
Torsdag d. 17 okt.
Spentrup kl. 17.30, Fårup kl. 19.00
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Oplev julen 
i og udenfor biblioteket

Vi synger julen ind på Kulturhuset
Der bliver varm julestemning over det hele, når 7 Randers-
kor fordeler sig og giver koncert på alle Kulturhusets eta-
ger.

Lørdag 17. dec. kl. 11

Julemandens Værksted
Lav alle tiders julegaver. Du kan dekorere en bordskåner, 
flette et julehjerte, lave en nøglering og meget, meget 
mere, når du besøger Julemandens Værksted.

Lørdag 26. nov. kl. 10-13
Kulturhusets sal

Jul på hjul – klip og klister i Bogbussen
Du skal bare medbringe dig selv, godt humør og lyst til at 
lave julepynt. Vi har materialer med i Bogbussen.

Mandag 5. dec. kl. 16-16.45 i Uggelhuse
Tirsdag 6. dec. kl.14.15-15.15 i Sønderbæk

Book Julebogbussen
Julemanden, nissepigen eller musiknissen har et godt tilbud til børnene i Randers og omegn.
Randers Bibliotek tilbyder at komme ud til kommunens daginstitutioner og skoler med julebogbussen 
fra den 30. november til 23. december. 
Bogbussen kan bookes onsdag, torsdag eller fredag formiddage på bibliotekets hjemmeside. 

Skynd jer at booke julebogbussen – der bliver rift om tiderne!

Musikleg – ”Ju huu – det’ jul!” 
Julemusikleg for de 1-3 og 3-6 årige. Biblioteksmusikanten 
Peter Elmelund synger og spiller både gode, gamle jule-
sange og også nogle mere ukendte. Måske er der også en 
sang fra julekalenderne i tv?

Torsdag 8. dec. 
1-3 år kl. 9.15-9.45 
3-6 år kl. 10.15-10.45
Kulturhusets sal. Tilmelding på randersbib.dk

Julemorgensang
Hver hverdag i december synger vi to julesange 
kl. 8.30. Hovedbibilioteket, Scenen

TorsdagsTræf med juleklip
Der inviteres til julerier og julepynt i det lille bibliotek. 
For et beskedent beløb er der mulighed for at købe 
materialer til ”prøv selv”-juleklip.

Torsdag 15. dec. kl. 16-18
Randers Bibliotek Øst

Bogpakker
Nisserne har været på spil og lavet flotte pakker med bø-
ger. Fra uge 47 har du mulighed for at købe gaven til pak-
kelegen, pakkekalenderen eller mandelgaven. 
På Hovedbiblioteket, i bogbussen eller i filialerne (i betjent 
åbningstid). 
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BIBLIOTEKETS SCENE ER OGSÅ DIN SCENE

 ÅBEN SCENE
I den stemningsfulde pyramide under glasloftet midt i Randers Bibliotek ligger scenen. 
Til daglig kan du hygge dig, læse aviser, spille et spil eller fordybe dig i en roman i møblerne på scenen.

Scenen er dog også centrum for et væld af arrangementer, og i efteråret inviterer vi DIG til at komme og optræde. 
I samarbejde med elever fra Paderup Gymnasium har vi stablet ”Åben scene” på benene. Her er byens borgere mere 
end velkomne til at komme og optræde med det, de har på hjerte inden for musik, oplæsning, debat, teater m.m. Du har 
mulighed for at opleve eller deltage på den åbne scene 28. september, 26. oktober eller 30. november. 
Alle dage fra kl. 16.00 – 16.30.  Velkommen!!

 MÅNEDENS KOR
Randers er fuld af kor! Fra efteråret 2016 stiller biblioteket scenen til rådighed til ”Månedens kor” den første lørdag i 
måneden fra kl. 11.00-11.30. I efteråret kan du opleve: 1. oktober: 4 Tune og 5. november: Bombardier/Metalsangkoret.

 FÆLLESSANG PÅ SCENEN
Fra efteråret 2016 vil der være fællessang i biblioteksrummet et par gange om måneden. Glæd jer til at starte dagen med 
fælles morgensang foran scenen sammen med andre borgere og Kulturhusets personale. Der er fælles morgensang 
1. september, 6. oktober, 3. november og 1. december kl. 8.30-8.45. Vi byder også på fællessang i bogbussen. 
Det finder sted 16. og 17. november.

Hvis din morgenstemme er for rusten til fællessang, kan 
du i stedet deltage i vores gå-hjem-sangarrangemen-

ter, der finder sted på månedlige torsdag eftermid-
dage i løbet af efteråret. Datoerne er 8. september, 
13. oktober, 10. november samt 8. december 

– alle dage mellem kl. 16 og 16.30.

Ved alle fællessangsarrangementer vil der være ak-
kompagnement ved én af de to guitarspillende biblio-
tekarer Peter Elmelund og Mik Stegger.

Oplev julen 
i og udenfor biblioteket Oplev Åben scene, fællessang og Månedens kor
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Musik skal der til

LP (rock/hiphop): 
Den sorte skole - Indians & Cowboys
Den sorte skole har altid imponeret mig, men først med 
deres seneste udgivelse er det for alvor deres musik, der 
fanger.

Den københavner-baserede duos musik består hele vejen 
igennem af små stumper og brudstykker af andre kunst-
neres vinylplader, som de to medlemmer sætter sammen 
til egne værker. Resultatet er selvsagt kalejdoskopisk, men 
tidligere udgivelser endte i længden mest med at fascine-
re på grund af Martin Højland og Simon Dokkedals ekvi-
libristiske håndtering af de pladespillere, som de bruger 
som instrumenter.

På “Indians & Cowboys” løfter musikken sig imidlertid ud 
af hiphoppens selvrefererende retro-fascination og peger 
i alle verdenshjørner. Der er skam stadig masser af retro, 
kitsch og knitrende støj på pladens 13 tracks, men ho-
risonterne på albummet når langt videre, end hvad man 
tidligere har oplevet fra Den sorte skoles hånd.

Helt konkret er der f.eks. samplet fra 350 forskellige pla-
der på “Indians & Cowboys”, og disse plader har igen op-
hav i 75 forskellige lande. Den slags trivia ville selvfølgelig 

være ligegyldig, hvis ikke det var fordi, de to dj’s forvalter 
lysten til at krydre og eksperimentere med stor gefühl og 
musikalitet.

Hvis din pladespiller gerne må tage dig med på eventyr 
ad snoede stier ud i den vide verden, er der stof til mange 
lydrejser på “Indians & Cowboys”.

CD (jazz): Gerard Presencer - Groove Travels
Med sit bløde, lækre trompetspil blev Gerard Presencer 
udråbt til et af Englands store håb på jazzfronten i star-
ten af 1990’erne, og da han efterfølgende medvirkede på 
debutpladen “Hand on the Torch” med jazz-rap-projektet 
Us3, var der tilsyneladende kort vej til et dundrende ver-
densgennembrud.

Presencer valgte imidlertid i første omgang andre karri-
ereveje, men siden 2010 har han boet i København og 
været fast mand hos DR Big Bandet. Det er også DRBB, 
der bakker ham op på hans nye album, “Groove Travels”, 
og både hans og big bandets kvaliteter lyser langt væk.
Alle pladens medvirkende spiller på et niveau, hvor det 
indviklede kommer til at lyde besnærende simpelt. Det 
kunne have været en svaghed, men i stedet er resultatet 
et album, der leverer bragende grooves og smukke bal-
lader samtidig med, at det holder til intens detaljelytning. 

Vores samling af musik har mistet lidt synlighed på grund af den nye placering i underetagen, men den lever i 
bedste velgående og rummer stadig masser af gyldne musikoplevelser. Ud over vores store samling af noder og 
biografier har vi indspilninger på både CD, LP, DVD og Blu-ray. Randers Biblioteks musikformidler, Mik Stegger, 
peger her på en aktuel udgivelse fra henholdsvis rock, jazz og klassisk musik, der vækker hans entusiasme.

Miks musikanbefalinger
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Spil Dansk Ugen

Det hele starter med en særudgave af Klub Klassisk, bib-
liotekets lytteklub, for alle med interesse for klassiske 
toner. Vanen tro bruges en time om eftermiddagen, den 
sidste mandag i måneden, på at høre om og lytte til et 
udvalgt klassisk værk. I anledning af Spil Dansk Ugen er 
det Niels W. Gades “Elverskud” fra 1854, der er på tapetet 
mandag den 31. okt. mellem kl. 16 og 17 i Kulturhusets 
sal. Det kræver intet særligt kendskab til klassisk musik 
at deltage i lytteklubben, og man skal bare møde op, hvis 
man har lyst til en social og berigende lytteoplevelse.

De næste tre dage er tonerne ikke bare danske, men også 
lokale. De leveres bl.a. af ”Randers Sangskriverværksted”, 
der står på scenen i Pyramiden tirsdag den 1. nov. mellem 
kl. 16 og 17. En lille håndfuld af værkstedets medlemmer 
præsenterer egne sange fremført akustisk, og bredden er 
dejlig stor blandt værkstedets dygtige medlemmer, både 
hvad angår musikstil og de temaer, som sangene handler 
om.

Onsdag den 2. nov. præsenterer kommunens skoleelever 
deres Spil Dansk-program på scenen mellem kl. 15.30 og 
16.30, og endelig overlader vi scenen til Randers Musik-
skole den 3. nov. mellem kl. 16 og 17. Her vil der blive 
lejlighed til at høre en række af skolens talentfulde elever 
give prøver på deres kunnen, og man kan desuden selv 
få rørt stemmebåndene. Som en del af programmet vil 
der nemlig være indlagt en broget buket af danske sange, 
som vi synger sammen undervejs.

Alt i alt ser vi meget frem til uge 44. Den minder os nemlig 
om, hvor meget god dansk musik, vi har at glæde os over 
alle årets dage. Vel mødt til dansk musik på biblioteket!

I uge 44 spiller Randers Bibliotek dansk. Med afsæt i de landsdækkende Spil Dansk-initiativer er biblioteket de 
senere år gået fra at holde Spil Dansk Dag til at afvikle en hel Spil Dansk Uge. Tendensen fortsætter her i 2016, 
hvor der fra mandag til torsdag er arrangementer med fokus på danske toner.

Gamle travere som “Eleanor Rigby” og “I Just Can’t Stop 
Loving You” er vellykkede i Presencers arrangementer, 
men mest givende  er det at høre ham folde sig ud i egne 
kompositioner med et af verdens bedste big bands bag 
sig. Hvis din jazz gerne både må være både smooth og 
spændstig, kan du trygt rejse med “Groove Travels”!

DVD (klassisk): 
Satiesfictions - Promenades with Erik Satie
Den franske komponist Erik Satie var en ambitiøs herre, 
der prøvede at frigøre sig fra både egen hukommelse og 
samtidens strømninger for i videst muligt omfang at gen-
opfinde sit kunstneriske udtryk forfra, hver gang han la-
vede noget.

Det lykkedes faktisk, og resultatet gav genlyd. Både mi-
nimalistiske komponister som John Cage og Philip Glass 
og artister langt ind i populærmusikkens verden står i stor 
gæld til Satie, og listen over film, hvor hans stemningsful-
de og ofte tyste, langsomme musik er brugt, er alenlang.

I “Satiesfictions - Promenades with Erik Satie” beskriver 
instruktørerne Anne-Kathrin Peitz og Youlian Tabakov 
i spraglet collageform den franske excentrikers lige så 
spraglede personlighed. Gennem gamle som nye inter- 
viewklip, animationer baseret på hans egen streg (Satie 
var også en dygtig tegner), humoristiske tableauer og 
smukke klip, hvor hans musik opføres, tegnes et fint bille-
de af den farverige franskmand.

Filmen rummer masser af varme og poesi i sine knap 60 
minutters løbetid. Hvis du kan lide kammermusik med 
både luftighed og substans, vil du elske hvert minut!

Af Mik Stegger, Randers Bibliotek
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Jens Andersen
Denne dag, et liv

En af vor tids dygtigste forfattere af biografier  
Jens Andersen (født 1955) er ph.d. i nordisk litteratur og 
har skrevet bøger om spændende personer som Tove 
Ditlevsen, H.C. Andersen, Frank Arnesen og Dronning 
Margrethe. 

Astrid Lindgren er en af alle tiders største forfattere, og vi 
startede med at spørge Jens, hvilken mavefornemmelse 
han havde, da han kastede sig over en af litteraturhistori-
ens helt store ikoner. 

"Den samme fornemmelse som jeg altid har, når jeg går i 
gang med en stor biografisk opgave: Enorm lyst, glæde og 
spænding, forbundet med den nysgerrighed og ydmyg-
hed, som hele tiden - biografi efter biografi - driver mig 
frem. Jeg har jo før skrevet om store kunst- og kulturper-
sonligheder, blandt andet ikoner som Tove Ditlevsen, H.C. 
Andersen og Dronning Margrethe. Hver gang er jeg gået til 
opgaverne med respekt og ydmyghed, men jeg har aldrig 
været nervøs og kender som forfatter hverken til præsta-
tionsangst eller skriveblokering. Måske fordi jeg "bare" vil 
ind til det fællesmenneskelige; det vi allesammen genken-
der i større eller mindre grad i os selv, kan spejle os i, for-
færdes over eller fascineres af."

Onsdag d. 30. november besøger forfatter Jens Andersen Randers Bibliotek. I den sammenhæng har Nye Sider 
taget en snak med Jens Andersen om Astrid Lindgren, det at skrive biografier og om, hvad vi kan forvente os af 
foredraget. 

”Bogen er en gave til alle os, der er vokset op med Astrid 
Lindgrens bøger og som har grædt over den stakkels, en-
somme og forsømte dreng i Mio min Mio og jublet over 
den almægtige Pippi Langstrømpe, der blæser på alle kon-
ventioner. Forfatteren har bragt os så tæt på mennesket 
Astrid Lindgren, at det giver den voksne ekstra perspektiv 
og dybde til de elskede bøger og en stor lyst til at genlæse 
dem og dele dem med børn og børnebørn.” skriver Jytte 
Kjær Schou på Litteratursiden blandt andet  om Jens 
Andersen anmelderroste og fremragende biografi ”Denne 
dag, et liv” fra 2014.

Af Jacob Holm Krogsøe, Randers Bibliotek

 Der er ting, man må 
gøre Tvebak, ellers er man 
ikke menneske, men bare 
en lille lort!

”
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Jens Andersen (f. 1955) Forfatter og foredragsholder. Ph.d. i Nordisk 
Filologi fra Københavns Universitet. Derudover tidligere fodboldspiller og 
fodboldtræner i AB, HIK og B93.

Jens Andersen har været ansat på bl.a. Politiken, Weekendavisen og 
Berlingske og har holdt foredrag siden 1990, hvor han debuterede som 
forfatter med Thit – den sidste valkyrie. Jens Andersen stoppede i 2013 
som litteraturredaktør på Berlingske for at blive forfatter og foredragshol-
der på fuld tid. 

Jens Andersen har skrevet biografier om bl.a. H.C. Andersen, 
Frank Arnesen, Ole Lund Kirkegaard og Dronning Margrethe.

Mød Jens Andersen
Onsdag 30. november kl. 19:00 til 21:00

Hovedbiblioteket, Kulturhusets sal
Billet kr. 100,- på randersbib.dk

Hvorfor lige Astrid Lindgren?
Og det var oplagt at spørge ind til, hvorfor det netop blev 
Astrid Lindgren. 

"Når jeg ser tilbage på dem, jeg har skrevet om, kan jeg 
se, at de alle, hver på deres måde, har haft en betydning 
for dansk kultur og samfundsliv. Astrid Lindgren var godt 
nok svensk, men jeg mener også hun har haft - og har - en 
kolossal betydning for vores danske identitet. Generatio-
ner af børn og unge har hørt og læst hendes historier og 
taget dem videre til deres egne børn og børnebørn. Hun er 
utvivlsomt den mest kendte og brugte nordiske forfatter i 
vore dage, og er med sit næstekærlige, humanistiske en-
gagement, både i og uden for bøgerne, blevet et symbol 
og et samlingspunkt for grundlæggende moralsk-etiske 
værdier i det moderne velfærdssamfund i Norden. Var det 
så ikke på tide, at vi fik en ny og omfattende biografi om 
hende på vore breddegrader?"

Hvordan skriver man en god biografi?
Og så dykkede vi ned i maskinrummet, for hvordan skriver 
man en ”god biografi” og hvordan gør man det levende for 
læseren?

"Jeg har ingen forkromet biografisk metode, jeg kan give 
videre til andre, men jeg vil da gerne minde om, at man 
ikke skal kaste sig ud i en flerårig biografiopgave - hvor 
man er nødt til at splitte hovedpersonenes liv og værk 
ad - hvis ikke man er tålmodig, viljestærk, har et indre ra-
daroverblik og kan leve og ånde i det papirmæssige kaos 
i halve og hele år. Det er også vigtigt at den, man bio-
graferer, vitterlig har levet et interessant liv og har skabt 
interessante ting. Og ikke mindst at den, man skriver om, 
også har noget interessant og relevant at sige i vores tid. 
Sidst men ikke mindst må den biograferedes passion og 
glød meget gerne smitte af på den, der skriver biografien, 
så læserne gribes og tages med tilbage i tiden - komme så 
tæt på hovedpersonen som overhovedet muligt. 

Jeg er fortælleren i biografien og prøver selvfølgelig at hol-
de mine læsere til ilden. Fuldstændig ligesom når Astrid 
Lindgren fortalte sine historier for børn og voksne, drama-

tiserer jeg som en mundtlig fortæller, uden at overdrive, 
og forsøger hele tiden at koncentrere og fortætte sproget, 
så læserne ikke kun udfordres af Astrid Lindgrens tanker 
og bogcitater, men også af mine optakter, overgange og 
sammenfatninger."

Og det er heldigvis ikke slut med kombinationen Jens  
Andersen og Astrid Lingren. Til oktober udgiver Jens sam-
men med sin tyskkyndige hustru, Jette Glargaard, et udvalg 
af den spændende brevveksling mellem Astrid Lindgren 
og hendes tyske veninde, Louise Hartung, som Jens fik 
adgang til i forbindelse med biografien. Mere end 600 bre-
ve skrevet på svensk og tysk i årene 1953-65. Bogens titel 
bliver "Jeg har også levet!" og udkommer først i Sverige 
på Astrid Lindgren-slægtens eget forlag og næste år her i 
Danmark - og andre lande, tyder meget på.

Når Jens besøger Randers i selskab med Astrid
På falderebet spurgte vi ind til, hvad tilhørerne i salen kan 
forvente, når Jens Andersen besøger Randers Bibliotek til 
november.

"En veloplagt og velforberedt Jens Andersen med et par 
times mundtlig fortælling - 100% "det levende ord" - om et 
ekstraordinært menneske, en stor forfatter og idealist, der 
levede sit liv, som Jonathan Løvehjerte råder sin lillebror 
til:  Der er ting, man må gøre Tvebak, ellers er man ikke 
menneske, men bare en lille lort!"
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Ritt Bjerregaard
6. december

IT-pirat for en dag
13. august

50 års jubilæum
15. september

Nomertræning
19. oktober

Signe Wenneberg
11. oktober

Jens Andersen
30. november

BLIV MEDLEM AF BIBLIOTEKSKLUBBEN
Biblioteksklubben er åben for alle, og det er gratis at blive medlem.

Klubbens fordele er særligt rettet mod voksne, og som medlem får du en lang 
række fordele. Du får rabat på næsten alle arrangementer på Randers Bibliotek, 
og hvert år afholder vi et par eksklusive arrangementer særligt for Biblioteks-
klubbens medlemmer.

Læs mere og bliv medlem på randersbib.dk/klub

Foto af Signe Wenneberg: Ditte Isager
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