
Arrangementer for børn og voksne på
Frederikshavn Kommunes Biblioteker

Efterår 2012



Frederikshavn Bibliotek

Parallelvej 16 

9900 Frederikshavn

Tlf: 98459100

Ved aftenarrangementer på Frederikshavn Bibliotek kan du kun benytte indgangen ved Kunstmuseet.

August:       Side

6.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4

13.: Frederikshavn Tabletop Wargamers.........................   4

20.: Frederikshavn Tabletop Wargamers ........................  4

27.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4

30.: Biblobiffen........................................................  5

September:

1.: DSB: Rejsekortet................................................... 12

3.: Frederikshavn Tabletop Wargamers...........................  4

6.: Babybio.............................................................  4

6.: Foredrag: Stefan G. Rasmussen................................ 12

10.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4

13.: Små synger sammen – dag....................................  5

13.: Strikkecafé......................................................... 12

17.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4

19.: Foredrag: Lars Damkjær........................................ 13

20.: Foredrag: Henrik Røde Jensen................................ 13

21.: Børneteater: Barnevognen.....................................  6

22.: DSB: Rejsekortet................................................. 14

24.: Frederikshavn Tabletop Wargamers.........................  4

25.: Biblobiffen........................................................  6

27.: Fæstning Frederikshavn. Foredrag........................... 14

28.: Børneteater: Cirkeline i Tivoliland...........................  7

Oktober:

1.: Arkitekturens Dag: Fotoudstilling..............................  7

1.: Arkitekturens Dag: OMHVORDANBOTÆT-film............... 7+15

1.: Arkitekturens Dag: Foredrag og inspirationslæsning...... 15

1.: Frederikshavn Tabletop Wargamers...........................  4

8.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4

9.: Teater Optimist: Benny – livet er ikke det værste  
     man har............................................................. 15

11.: Barselscafe – Baby og søvn....................................  5

12.: Flunker-jagt.......................................................  8

15.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4

15.: Vild med ansigtsmaling........................................  8

17.: FTW: Apocalypse slag............................................  8

18.: Leguaner, kamæleoner og andre eksotiske dyr..........  8

22.: Frederikshavn Tabletop Wargamers.........................  4

Oktober:      Side

25.: Strikkecafé........................................................ 17

27.: Børnenes Rekordbog - udgivelsesfest......................  9

29.: Frederikshavn Tabletop Wargamers.........................  4 
29.: 60’ernes musik. Musikalsk foredrag ved  
       Bruno Delaire.................................................... 17

31.:Forfatterforedrag: Per Gammelgaard........................  9

November:

1.: Babybio.............................................................  4

5.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4  

6.: Biblobiffen......................................................... 10

6.: Mamma Doc ....................................................... 18

9.: Børneteater: Fra mig til dig.................................... 10

12.: Morgengry......................................................... 10

12.: Frederikshavn Tabletop Wargamers .........................  4

12.: Skumringsaften................................................... 18

15.: Strikkecafé......................................................... 19

17.: Børneteater: Konen i muddergrøften........................ 11

19.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4

22.: Forfatterforedrag. Søren Ulrik Thomsen.................... 20

26.: Frederikshavn Tabletop Wargamers.........................  4

29.: Barselscafe – Babymad........................................  5

December:

3.: Frederikshavn Tabletop Wargamers...........................  4

4.: Biblobiffen.......................................................... 11

5.: Foredrag. Karen-Marie Lillelund.............................. 20

6.: Babybio.............................................................  4

10.: Frederikshavn Tabletop Wargamers.........................  4 

17.: Frederikshavn Tabletop Wargamers..........................  4
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Sæby Bibliotek

Rådhuspladsen 1 

9300 Sæby 

Tlf: 98459300

 
September:      Side

7.: Babybio.............................................................  4

18.: Foredrag: Camilla Framnes................................... 13

19.: Børneteater: Barnevognen...................................  6

24.: Customize dine cupcakes....................................  14

29.: Børneteater: Cirkeline i Tivoliland..........................  7

Oktober:

2.: Livet bag Amalienborgs mure. Foredrag..................... 15

5.: Babybio.............................................................  4

10.: Livet med gastric bypass.  
      Foredrag. ”Den skaldede kok”................................ 16

15.: Leguaner, kamæleoner og andre eksotiske dyr...........  8

November:

1.: Få styr på hormonerne. Charlotte Bech...................... 17

2.: Babybio.............................................................  4

6.: Foredrag. naturperler i Frederikshavn Kommune......... 18

12.: Morgengry......................................................... 10

15.: Foredrag. Biskop Henning Toft Bro.......................... 19

24.: Børneteater: Guleroden der ikke ville op.................. 11

30.: Babybio............................................................  4

 

 
Østervrå Bibliotek

Vrængmosevej 2 
9750 Østervrå 
Tlf: 98951788

November:       Side

1.: Leguaner, kamæleoner og andre eksotiske dyr...........  9

Skagens Bibliotek

Sankt Laurentii Vej 23 

9990 Skagen 

Tlf: 98459200

 
September:      Side

3.: Babybio.............................................................  4

4.: Natfilm: Le Bal.................................................... 12

11.: Film for børnehavebørn........................................  5

11.: Natfilm: Pina...................................................... 12

18.: Natfilm: Black Swan............................................ 13

20.: Børneteater: Barnevognen...................................  6

24.: Spræng Kappelborg i luften..................................  6

25.: Klassikerdagen: Gustav Munch-Petersen.................. 14

27.: Børneteater: Cirkeline i Tivoliland............................ 7

Oktober:

8.: Leguaner, kamæleoner og andre eksotiske dyr...........  8

15.: Carl Quist Møller: Løgneren er løs...........................  8

15.: Kærlighedens labyrinter. Carsten Bertelsen. ............. 16

16.: Det erotiske menneske. Jørgen Leth........................ 16

17.: Lir & lyst. Forfattersamtaler.................................... 16

18.: Lanterneværksted...............................................  8

18.: Juan................................................................ 16

19.: Marie Krøyer...................................................... 16

20.: Poetry slam. Peter Dyreborg.................................. 17

26.: Smart Parat Svar.................................................  9

November:

1.: Bamsedoktor.......................................................  9

6.: Film for børnehavebørn......................................... 10

12.: Babybio............................................................  4

12.: Skumringstimen.................................................. 19

15.: Forfatterforedrag. Carsten Jensen............................ 19

18.: Børneteater: Af ler er vi kommet............................. 11

20.: Beaujolais......................................................... 19

 Ålbæk Bibliotek

Gårdbovej 6 

9982  Ålbæk 

Tlf. 98459500

 
Oktober:      Side

16.: Leguaner, kamæleoner og andre eksotiske dyr..........  8
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Frederikshavn Tabletop Wargamers  - figurspil

Frederikshavn Tabletop Wargamers spiller, maler og snakker figurspil  
på biblioteket hver mandag og evt. torsdag fra kl. 15.00 – 18.00.

Har du interesse for figurspil? Eller kunne du bare godt tænke dig at se,  
hvad det er for noget?

Alt du behøver at have med er dig selv. Vi har figurer, terninger osv.  
som du skal bruge.

Så kom forbi biblioteket hver mandag fra kl. 15.00 – 18.00 og se på eller vær med. 

Fri entré.

Frederikshavn Bibliotek: Mandag kl. 15.00 – 18.00.  Sæson:  2. juli – 17. december

----------------------------------klip ud og gem------------------------------------

BabyBio  
 
Tag babyen med og giv dig selv en god filmoplevelse med Babybio. Spørg på biblioteket, hvilke film vi viser.  Biblioteket har 
puslefaciliteter, plads til både barnevogne, legetæpper og mulighed for flaskeopvarmning. Vi byder på kaffe, te og lidt godt. 

Tag bare mødregruppen med! 

Fri entré – ingen tilmelding.  

Frederikshavn Bibliotek 
 
 
Torsdag den 6. september  
kl. 10.30

Torsdag den 1. november  
kl. 10.30 

Torsdag den 6. december  
kl. 10.30

Sæby Bibliotek 
Manegen – Sæby Kulturhus 
 
Fredag den 7. september kl. 10.30

Fredag den 5. oktober       kl. 10.30

Fredag den 2. november   kl. 10.30

Fredag den 30. november kl. 10.30

Baby-bio er arrangeret i samarbejde 
med Sæby Bio.

Skagens Bibliotek: 

 
Mandag den 3. september kl. 10.00

Mandag den 12. november kl. 10.00
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Velkommen til efterårets program med masser af spændende arrangementer for børn og forældre 
på Frederikshavn Kommunes Biblioteker.  Du kan opleve børneteater, babybio, Frederikshavn 
Tabletop Wargamers, sang, højtlæsning, workshops, Børnenes Rekordbog og film. 
 
 Vi glæder os til at se jer!

 Vi opdaterer alle arrangementer på vores hjemmeside: bibl.frederikshavn.dk

Husk også børnebibliotekernes hjemmeside: www.pallesgavebod.dk 



Barselscafe - Baby og søvn 

Sundhedsplejersken giver nødhjælp til 
trætte forældre. Hun hjælper med råd 
til sovende, trygge børn – og nattero til 
forældrene! 

Barselscafeen er åben for babyer og 
forældre på barsel. Vi får besøg af en 
sundhedsplejerske, som kommer med 
input til dagligdagen med baby, og du 
kan tale med sundhedsplejersken om 
barnet og dets trivsel. 
Biblioteket har puslefaciliteter, plads til 
både barnevogne, legetæpper og mu-
lighed for flaskeopvarmning.  
Vi byder på kaffe, te og lidt godt.  
Tag bare mødregruppen med! 

Fri entré - ingen tilmelding.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 11. oktober kl. 10.30

 

Film for børnehavebørn 
 
På Skagens Bibliotek vises der film for 
børn fra børnehaverne i løbet af efter-
året. Børn, der ikke er i børnehave, er 
også velkomne.

For børn fra 5 år. 

Fri entré – tilmelding er nødvendig.

Skagens Bibliotek:  
Tirsdag den 11. september kl. 10.00.  
 
Tilmelding senest den 10. september på 
Skagens Bibliotek, tlf.9845 9200.

 

  
Biblobiffen 
Vi genopliver Biblobiffen for de mind-
ste på biblioteket i Frederikshavn. Vi 
skal se en masse dejlige film i løbet af 
efteråret. For børn fra 3 år – børneha-
ver er også velkommen. 

Fri entré – tilmelding er nødvendig.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 30. august kl. 10.30.  
Tilmelding senest den 28. august på 
Frederikshavn Bibliotek eller på tlf. 
9845 9100.  

 

 

Barselscafe - Babymad 

Din baby har brug for næringsrig og 
velsmagende mad. Få tips og gode op-
skrifter på babymad fra sundhedsple-
jersken.

Barselscafeen er åben for babyer og 
forældre på barsel. Vi får besøg af en 
sundhedsplejerske, som kommer med 
input til dagligdagen med baby, og du 
kan tale med sundhedsplejersken om 
barnet og dets trivsel. 
Biblioteket har puslefaciliteter, plads til 
både barnevogne, legetæpper og mu-
lighed for flaskeopvarmning.  
Vi byder på kaffe, te og lidt godt.  
Tag bare mødregruppen med! 

Fri entré - ingen tilmelding.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 29. november kl. 10.30 

 

Små Synger Sammen – Dag 
 
Vi inviterer alle små børn til ”Små 
Synger Sammen - dag”. Dagplejere, 
børnehaver, forældre og bedsteforæl-
dre - tag jeres små børn med til sang 
på Frederikshavn Bibliotek, hvor byens 
børn kan synge med hinanden under 
ledelse af Hanne Boesen.  
 
Har du og din børnehave lyst til at 
optræde med en sang, så vil vi blive 
meget glade. Efter sangene byder bib-
lioteket på hygge og lidt godter. Find 
inspiration og læs mere om projektet 
på www.dr.dk/syngelyst.

Har I lyst til at optræde? – kontakt Ann 
Gritt Bang Elmeskov på anel@frede-
rikshavn.dk eller tlf. 9845 9125.

Fri entré – tilmelding er nødvendig.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 13. september kl. 9.30.

Tilmelding senest den 11. september 
på Frederikshavn Bibliotek eller på tlf. 
9845 9100.  
Bemærk: Indgang ved kunstmuseet. 
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Jytte Abildstrøms teater præsenterer: Barnevognen - 
Middagslure og traveture

Du bliver præsenteret for dén barnevogn, 
du ønsker, at du SELV havde tilbragt dine 
første spæde barneår i. Og for moren, der 
omsorgsfuldt tilbereder kamillethe til sin 
unge, som hun næsten ikke kan vente på 
skal vågne. Vognen er stor og rød og blank, 
og så kan den meget mere end de fleste 
barnevogne. Børnepublikummet vil kunne 
glæde sig over det, de genkender fra dag-
ligdagen, eller det de husker fra livet under 
kalechen. Der kommer liv i barn og sovekanin – og der sker mere mellem dyne og 
madras og mellem himmel og jord, end man er vant til. Og sådan en glad og fro-
dig mor, der ruller pudse-tasken ud og går i gang med vedligehold, møder man 
ikke hver dag!  
 
Kom og tab sutten af bare grin.

Teater for de 1 ½ - 4-årige.

OBS. Da der er et begrænset antal pladser,  
er det vigtigt at aldersgrænsen overholdes. 

Entré: 10,- kr.  

 
SPRÆNG KAPPELBORG  
I LUFTEN! 

Kemishow for videbegærlige børn  
og voksne med stærke nerver.

 
Fri entré.

Foyeren på Kappelborg:  
Mandag den 24. september kl. 15.00 

Manegen – Sæby Kulturhus:  
Onsdag den 19. september kl. 10.00

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 6. september på Sæby Bibliotek, 
tlf. 9845 9300.

Skagens Bibliotek:  
Torsdag den 20. september kl. 10.00

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 6. september på Skagens Bibliotek, 
tlf.9845 9200.

Frederikshavn Bibliotek:  
Fredag den 21. september kl. 15.30

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 6. september på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Biblobiffen 
 
Vi genopliver Biblobiffen for de mind-
ste på biblioteket i Frederikshavn. Vi 
skal se en masse dejlige film i løbet af 
efteråret. For børn fra 3 år – børneha-
ver er også velkommen. 

Fri entré – tilmelding er nødvendig.

Frederikshavn Bibliotek:  
Tirsdag den 25. september kl. 10.30 

Tilmelding senest den 21. september 
på Frederikshavn Bibliotek eller på tlf. 
9845 9100.
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Søholm Park teatret præsenterer: Cirkeline i Tivoliland

Cirkeline, Frederik og Ingolf er inviteret i et tivoli 
for at optræde for de lokale mus. Under denne 
optræden præsenteres vi for nogle af de bedste 
musikalske numre, som trekløveret har præste-
ret gennem tiderne. Rollen som musepublikum 
varetages naturligvis af de tilstedeværende 
børn. Det er dog ikke alle, som er begejstrede for 
denne optræden. Den lokale ordenshåndhæver 
kan ikke udstå mus, og han gør nu alt, hvad der 
står i hans magt for at sabotere denne gæsteop-
træden - dog uden held. Cirkeline viser endnu 
engang sit format og får løst problemerne til al-
les tilfredshed. Stilen i forestillingen er en skøn 
blanding af den kendte Cirkeline stil tilsat et 
stænk muppetshow.

For de 3-årige og opefter samt deres familier. 

OBS. Da der er et begrænset antal pladser, er det vigtigt at aldersgrænsen over-
holdes. 

Entré: 10,- kr. 
  

Arkitekturens Dag 

Fotoudstilling – lokale børn udstiller 
fotos af ”Hverdagsarkitektur - det vær-
ste og det bedste?” 

I samarbejde med Arkitektforenin-
gen, RAMASJANG, Palles Gavebod og 
børnebiblioteket sætter vi fokus på 
hverdagsarkitektur.

Hverdagsarkitektur - den arkitektur, 
vi ikke ser. Alt det, som bare er der på 
godt og ondt; alle de bygninger, plad-
ser, torve, gader og stier, som binder 
vores byer og steder sammen. Får os til 
at føle os hjemme og godt tilpas eller 
det modsatte, vælge én vej hjem fra 
skole frem for en anden, vende tilbage 
til et sted igen og igen eller blive væk 
for altid. Hvad er det værste og bedste 
ved det sted du bor, dit hus, din lejlig-
hed, din by, din skole, dit bibliotek?

Lokale børn udstiller deres fotos af de-
res værste og bedste steder, hvor hver-
dagens arkitektur spiller ind og skaber 
det rum, som får dem til at føle sig 
hjemme og høre til. 

Udstillingen kan ses på Gallerigangen 
på Bibliotekets 1. sal.

 

Har du 
lyst til at 
deltage 
med et 
foto eller 
deltage 
sammen 
med din 
skole, så 
skal fotos 
afleveres 
på Frede-
rikshavn 
Bibliotek 
senest 

torsdag den 27. september kl. 17.00. 
For yderligere information kontakt Ann 
Gritt Bang Elmeskov på mail: anel@
frederikshavn.dk

Fernisering af udstillingen mandag den 
1. oktober kl. 16.30. Alle er velkommen. 

Fri entré. 

Frederikshavn Bibliotek:  
Mandag den 1. oktober – fredag den 
26. oktober. 

 

Arkitekturens Dag –  

OMHVORDANBOTÆT 
Statens Kunstfond i samarbejde med 
Arkitektforeningen

I forbindelse med Arkitekturens Dag, 
viser vi 12 korte film om at bo tæt og 
bæredygtigt. Hvordanbotaet.dk er et 
undervisningstilbud til folkeskolens 
ældste klasser og gymnasiet. Materia-
let er udarbejdet i samarbejde mellem 
Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 
og Arkitektforeningen. I 2010 blev der 
afholdt en idékonkurrence, hvor del-
tagerne i form af korte film skulle give 
deres bud på, hvordan vi i fremtiden 
kan bo tættere og leve mere bæredyg-
tigt.   
Filmene er både underholdende og gi-
ver stof til eftertanke. Filmene kan ses 
på Gallerigangen på 1. sal - ved foto-
udstillingen om Hverdagsarkitektur.

For alle både børn og voksne. 

Fri entré – ingen tilmelding. 

Frederikshavn Bibliotek:  
Mandag 1. oktober – fredag den 26. 
oktober. 
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Skagens Bibliotek:  
Torsdag den 27. september kl. 10.00

Billetter kan købes eller reserveres fra 
torsdag den 13. september på Skagens 
Bibliotek, tlf. 9845 9200.

Maskinhallen, Skolegade 8,  
Frederikshavn:  
Fredag den 28. september kl. 10.00

Billetter kan købes eller reserveres fra 
torsdag den 13. september på Frede-
rikshavn Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Manegen – Sæby Kulturhus:  
Lørdag den 29. september kl. 10.30

Billetter kan købes eller reserveres fra 
torsdag den 13. september på Sæby 
Bibliotek, tlf. 9845 9300.



Leguaner, slanger, kamæleo-
ner og andre eksotiske dyr 

Laruens Dyrehandel præsenterer kryb 
og kræ. Et arrangement for alle aldre! 
Se og hør om de spændende dyr – rør 
ved dem, hvis du tør!

Fri entré – ingen tilmelding.

Skagens Bibliotek:  
Mandag den 8. oktober kl. 15.00

 
Sæby Bibliotek:  
Mandag den 15. oktober kl. 10.00

Ålbæk Bibliotek:  
Tirsdag den 16. oktober kl. 14.00

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 18. oktober kl. 10.30

 
Flunkerne har indtaget 
børnebiblioteket og jagten 
er startet   

 
Flunkerne har gemt sig her og der. 
Hjælp os med at finde de 10 Flunkere 
og vind en mini Flunker bog. Vi finder 
10 vindere mellem alle besvarelserne 
mandag den 22. oktober.  
 
Bogpræmierne er sponseret af Forlaget 
Apostrof. 

Frederikshavn Bibliotek:  
Fredag den 12. oktober – lørdag den 
20. oktober 

Vild med ansigtsmaling 
 

Vi er vilde med ansigtsmaling – men 
ikke helt professionelle. Derfor håber vi 
på, at du har lyst til at komme og blive 
forvandlet til Spiderman, sommerfugl 
eller få et piratskæg eller andet sjovt. 
Vi øver os i ansigtsmaling på børnebib-
lioteket i Frederikshavn. 

Børnehaver er velkomne!

Gratis adgang – ingen tilmelding. Ven-
tetid må beregnes. 

Frederikshavn Bibliotek:  
Mandag den 15. oktober kl. 10.30 – 
14.30

Løgneren er løs

Carl Quist-Møller lyver stærkere end en 
hest kan rende – for børn og barnlige 
sjæle i alle aldre. 
 
Fri entré.

 
Salen på Kappelborg:  
Mandag den 15. oktober kl. 15.00 
  

SKAGEN LITTERATURFESTIVAL

 

Frederikshavn Tabletop 
Wargamers  -  Apocalypse 
slag

Oplev ”Frederikshavn Tabletop Warga-
mers”  i Apocalypse slag. Et kæmpe-
stort Warhammer 40.000 slag, hvor det 
er hele regimenter, som tordner sam-
men, støttet af dusinvis af kampvogne 
og artilleri installation. Her betyder 
den enkelte soldats liv mindre end den 
riffel, han bærer. Her bliver slagmarken 
dækket af blodet fra de tusinder, som 
vil dø for at vinde dagen. Alle racer 
sender deres mest destruktive maskiner 
og våben ind for at udrydde modstan-
deren. 

Slaget varer det meste af dagen, så tag 
madpakken med og oplev slaget fra 
første parket. 

Fri entré.

Frederikshavn Bibliotek:  
Onsdag den 17. oktober fra kl. 10.00

Lanterneværksted 

I efterårsferien indrettes der et lanter-
neværksted på Skagens Bibliotek. 
Her kan børnene lave deres helt egen 
lanterne til brug i forbindelse med 
bl.a. den kommende Halloween. I 
værkstedet vil der være rengjorte sylte-
tøjsglas i forskellige størrelser, silkepa-
pir, bånd, elastikker mm. Man må også 
meget gerne medbringe egne glas.

Fri entré – alle er velkomne. 
 
Skagens Bibliotek:  
Torsdag den 18. oktober fra kl. 11 - 15
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 Smart Parat Svar

Den superseje, sjove, skøre og svære 
konkurrence afholdes for 6. klasser i 
hele kommunen.

I lighed med tidligere år afholdes igen 
quizzen Smart Parat Svar – denne gang 
i Skagen, men skoler fra hele Frederiks-
havn Kommune opfordres til at melde 
sig.

Skagens Bibliotek - Salen:  
Fredag den 26. oktober kl. 11.00

Der er begrænsede pladser, så tilmel-
ding efter først til mølle-princippet skal 
ske til Louise Urban Andersen, loua@
frederikshavn.dk eller  tlf. 9845 9100 
senest  den 1. oktober 2012.     

 

Børnenes Rekordbog  
– udgivelsesfest

I år fejres udgivel-
sen på Frederiks-
havn Bibliotek med 
fest og nye rekor-
der. Kom og oplev 
flotte samlinger og 
nye rekordforsøg.  
Har du lyst til at 
forsøge dig med 

en rekord, så læs mere på Børnenes 
Rekordbog’s hjemmeside www.rekord-
bog.dk 

 
Særskilt program for dagen fås ved 
henvendelse til bibliotekets personale 
eller på  www.rekordbog.dk fra den 12. 
oktober. 

Fri entré – alle er velkommen.

Frederikshavn Bibliotek:  
Lørdag den 27. oktober kl. 11.00 – 14.30

 
 

Bamsedoktor

For at sikre, at alle bamser og andre 
tøjdyr har det godt, vil det være muligt 
at få checket din bamse på Skagens 
bibliotek. Der vil desuden være oplæs-
ning af bamsehistorier og lidt serve-
ring. 
Fri entré.

Skagens Bibliotek:  
Torsdag den 1. november kl. 14.30

Gratis billetter kan afhentes fra den 23. 
oktober på Skagens Bibliotek eller re-
serveres på tlf. 9845 9200.

 
 

Leguaner, slanger, kamæleo-
ner og andre eksotiske dyr

 

Laruens Dyrehandel præsenterer kryb 
og kræ. Et arrangement for alle aldre! 
Se og hør om de spændende dyr – rør 
ved dem, hvis du tør!

Fri entré – ingen tilmelding. 

Østervrå Bibliotek:  
Torsdag den 1. november kl. 16.00
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Kender du Fritz, også kaldet Den lyseblå baron, som  
Per Gammelgaard har skrevet om i 17 historier?  Og ken-
der du Ane, den sprælske, følsomme pige fra Ane-bø-
gerne, som der findes hele 30 historier om?

Kom og mød forfatteren bag de populære serie-bøger. 
Hør ham fortælle, hvordan han fandt på Fritz, Ane og 
alle de andre figurer, der er med i historierne. Og hvis 
du går og tænker på at blive forfatter, kan du sikkert få 
et par gode råd med på vejen.  

Arrangementet henvender sig til børn i 2. og 3. klasse.

Varighed: ca. 1 time.

Entre: 10,- kr. 

Frederikshavn Bibliotek:  
Onsdag den 31. oktober kl. 9.30

Billetter kan købes eller reserveres fra onsdag den 17. oktober på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Billetter til skoler: kontakt Ann Gritt Bang Elmeskov  
på mail: anel@frederikshavn.dk for yderligere information.



Film for børnehavebørn

 

På Skagens Bibliotek vises der film 
for børn fra børnehaverne i løbet af 
efteråret. Børn, der ikke er i børnehave, 
er også velkomne.

For børn fra 3 år.

Fri entré – tilmelding er nødvendig.

Skagens Bibliotek:  
Tirsdag den 6. november  
kl. 9.30 og 10.30  

Tilmelding senest den 5. november på 
Skagens Bibliotek, tlf.9845 9200.  

Biblobiffen

Vi genopliver Biblobiffen for de mind-
ste på biblioteket i Frederikshavn. Vi 
skal se en masse dejlige film i løbet af 
efteråret. For børn fra 3 år – børneha-
ver er også velkommen. 

Fri entré – tilmelding er nødvendig.

Frederikshavn Bibliotek:  
Tirsdag den 6. november kl. 10.30 

 
Tilmelding senest den 2. november  
på Frederikshavn Bibliotek eller på  
tlf. 9845 9100.

 
 

Højtlæsning i morgengry’et 

Traditionen tro fejres Nor-
disk Biblioteksuge og vi 
inviterer børnehavebørn 
til højtlæsning i morgen-
gry’et. I år skal vi høre 
om ”Klatremus og de an-
dre dyr i Hakkebakkesko-
ven”. En tidløs klassiker, 
der handler om at alle 
mennesker er vigtige på 
hver deres måde. Den 12. 
december 2012 er det 100 
år siden, Thorbjørn Egner 
blev født og som en del 
af fejringen af jubilæet er 
bogen udvalgt til Nordisk 
Biblioteksuge. 

Fri entré. Begrænset pladser – tilmelding nødvendig. 

Frederikshavn Bibliotek: Mandag 12. november kl. 9.00

Tilmelding fra mandag den 29. oktober på Frederikshavn Bibliotek, tlf. 98459100. 
Bemærk: Indgang ved Kunstmuseet. 

Sæby Bibliotek: Mandag den 12. november kl. 9.00

Tilmelding fra mandag den 29. oktober på Sæby Bibliotek, tlf. 9845 9300.

 

Teatret Månegøgl præsenterer: Fra Mig til Dig 
 
Om at være lille og flyve med drager. Om at leve i et land, hvor dagen er fyldt 
med musik, sang og historiefortælling. Og om at skulle forlade dette smukke land 
og rejse til et fremmed sted, hvor alting er anderledes. Om at savne sine venner 
og sin bedstemor. Drengen Omar lever lykkeligt med sin familie i et land langt 
herfra. Han elsker sang og musik og er byens bedste drageflyver. Men en dag må 
han pakke sin kuffert og rejse med sin familie til et fremmed land. Her er alt me-
get anderledes, og det er ikke nemt at få nye venner, indtil en dag der er fest og 
drageflyvning.

En poetisk, rørende og humoristisk teaterforestilling for børn og deres voksne 
inspireret af Mellemøstens kultur.

Børneteater for de 2- 8 årige og deres 
voksne.

OBS. Da der er et begrænset antal 
pladser, er det vigtigt at aldersgrænsen 
overholdes. 

Entré: 10,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Fredag den 9. november kl. 15.30

Billetter kan købes eller reserveres fra fredag den 26. oktober på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.
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Andersens Kuffertteater 
præsenterer: Konen i mud-
dergrøften

 
En fisk kommer sjældent alene, et 
ønske ej heller. Fiskerens kone – Il-
selill – ønsker sig et større hus, og en 
støvsuger vil hun også have. Hun øn-
sker sig et slot med en god udsigt. Hun 
ønsker at være pave og måske også 
gud. Ilselill´s mand – Fiskeren – vil 
bare have ro til at fiske, så han kan få 
en god fiskesuppe. Han vil også gerne 
have ro til at tænke på Ilselill! Da fiske-
ren en dag fanger en talende fisk, får 
Ilselill et større hus. Hun får så meget 
plads, at hun glemmer sin mand. Hun 
glemmer helt, at hun ikke er alene i 
verden. Hun glemmer, at der er en der 
elsker hende, som hun er!

Børneteater for de 4-10 årige og deres 
voksne. 

OBS. Da der er et begrænset antal 
pladser, er det vigtigt at aldersgrænsen 
overholdes. 

Entré: 10,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Lørdag den 17. november kl. 10.30

Billetter kan købes eller reserveres fra 
fredag den 2. november på Frederiks-
havn Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Teater Lille Hest præsente-
rer: Af ler er vi kommet 

En sjov og poetisk skabelseshistorie fra 
Afrika om, hvorfor børn bliver født i så 
mange farver.

Teater for de 3-7 årige. 

OBS. Da der er et begrænset antal 
pladser, er det vigtigt at aldersgrænsen 
overholdes. 

Varighed: ca. 40 min.  
 
Entré: 10,- kr. 

Skagens Bibliotek:  
Søndag 18. november kl. 11.00

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 5. november på Skagens Bibliotek 
tlf. 9845 9200.

 

Biblobiffen

Vi genopliver Biblobiffen for de mind-
ste på biblioteket i Frederikshavn. Vi 
skal se en masse dejlige film i løbet af 
efteråret. For børn fra 3 år – børneha-
ver er også velkommen. 

Fri entré – tilmelding er nødvendig.

Frederikshavn Bibliotek:  
Tirsdag den 4. december kl. 10.30.

Tilmelding senest den 30. november på 
Frederikshavn Bibliotek eller på  

tlf. 9845 9100.

Teatret Aspendos præsen-
terer: Guleroden der ikke 
ville op

Forestillingen er en dramatisering af 
det gamle eventyr ”Roen”. Dette bliver 
til fortællingen om, hvordan hver-
dagens problemer kan løses med et 
snuptag – hvis bare man hjælpes ad. 
Publikum til forestillingen inviteres 
med ind i en have, de kan sidde på det 
bløde græs og på havebænken. Fug-
lene synger og solen skinner – det er 
så hyggeligt. Nu begynder historien om 
Bedstefar, som såede en gulerod i sin 
have. Men guleroden ville ikke op!

Når Steffen siger ”SNIP, SNAP, SNUDE”, 
så er historien ude, men så er der øko-
logiske gulerodsstave til alle der har 
lyst til at smage.

For de 1 ½ - 5 årige og deres familier. 

OBS. Da der er et begrænset antal 
pladser, er det vigtigt at aldersgrænsen 
overholdes. 

Entré: 10,- kr. 

Manegen – Sæby Kulturhus:  
Lørdag den 24. november kl. 10.30

Billetter kan købes eller reserveres fra 
torsdag den 8. november på Sæby Bib-
liotek, tlf. 9845 9300.
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Arrangementer for voksne på Frederikshavn Kommunes Biblioteker efterår 2012

Velkommen til en lang række spændende arrangementer for voksne på Frederikshavn Kommunes Bib-
lioteker. Vi glæder os til at se dig!

Husk: Vi opdaterer alle arrangementer på vores hjemmeside

bibl.frederikshavn.dk

Ved aftenarrangementer på Frederikshavn Bibliotek kan du kun benytte indgangen ved Kunstmuseet.

Rejsekortet er kommet til 
Nordjylland 

Mød DSB på Frederikshavn Bibliotek, 
hvor de vil fortælle om, hvordan du 
kan få fordel af Rejsekortet i tog og 
busser.

Fri entré. Ingen tilmelding

Frederikshavn Bibliotek:  
Lørdag den 1. september kl. 10.00 - 13.00

Natfilm: Le Bal

Instruktion:  
Ettore Scola. 
Gennem seks 
punktnedslag i pe-
rioden fra midten 
af 1930erne og 50 år 
frem skildres livet i 
en fransk dansehal. 
107 minutter.

 
Fri entré.

 
Biografen på Kappelborg:  
Tirsdag den 4. september kl. 21.00

 
Billetter kan bestilles på tlf. 9845 9200 
eller afhentes på Skagens Bibliotek.

Fra kokostæppe til  
blå toner

Foredrag ved tidligere pilot 
Stefan G. Rasmussen

27. september 1991 blev Stefan G. Ras-
mussen fra det ene øjeblik til det andet 
trukket ud af anonymitetens fred-

fyldte skygge 
ind i ”kendthe-
dens” skærende 
rampelys, da 
han nødlan-
dede sit SAS-
fly på en eng 
i Sverige. Han 
reddede alle 129 
ombordværende.

Med ét blev hans liv forandret. Han 
blev tvunget til – og fik chancen for et 
helt nyt liv. Den chance tog han!

I de seneste 18 år har han betrådt over 
1.300 talerstole, og over 130.000 tilhø-
rere har lyttet til hans foredrag; ”Det 
gælder dit liv”.

Denne aften krydrer Stefan Rasmussen 
fortællingen om sit liv med de bløde 
toner fra sin saxofon. Hans påstand er: 
”Vi mennesker er sikre på to ting i vort 
liv... Fødsel og død.” - ”Det, der gør 
livet spændende, er tiden imellem!”

Entré: 50,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 6. september kl. 19.30 

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 23. august på Frederikshavn Bib-. august på Frederikshavn Bib-
liotek, tlf. 9845 9100.

Natfilm: Pina 
 

Instruktion:  
Wim Wenders. 
Portræt af Pina 
Bausch, legendarisk 
leder af Wuppertals 
danseteater.  
106 minutter.

Fri entré.

Biografen på Kappelborg:   
Tirsdag den 11. september kl. 21.00

Billetter kan bestilles på tlf. 9845 9200 
eller afhentes på Skagens Bibliotek.

Strikkecafé på  
Frederikshavn Bibliotek 
Ved Susanne Jensen  
fra Strikkefeen

Vil du lære at strikke, 
blive bedre eller har 
du brug for inspira-
tion, så find strikke-
tøjet frem.  
Alle er velkomne - 
begyndere såvel som 
erfarne. Kom til nogle 

hyggelige timer med gensidig inspira-
tion. 
Hver strikkecafé i efteråret vil have 
et tema, men har du bare lyst til at 
komme og strikke, er du mere end vel-
kommen.

Fri entré.   
Der kan købes kaffe og kage.

Strikkecaféen er en åben gruppe, du 
behøver ikke at tilmelde dig - du mø-
der op de dage, du har tid og lyst.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 13. september kl. 19 – 21. 
Temaet er Strik for nybegyndere og 
andre interesserede.



Natfilm: Black Swan

Instruktion:  
Darren Aronofsky.

 
New York-ballettens 
jomfrunalske stræber, 
Nina, har intet andet 
indhold i livet end 
dansen. Pigebarnets 
infamt målrettede 

perfektionisme bliver hendes egen 
værste fjende, da drømmepartiet i 
Tjajkovskijs Svanesøen kommer inden 
for rækkevidde. For at vinde den ero-
tisk udfordrende rolle som Den Sorte 
Svane må Nina give slip på kontrollen 
og vove sig ud på fortabelsens dybe 
hav. 103 minutter.

Fri entré.

Biografen på Kappelborg:   
Tirsdag den 18. september kl. 21.00 
 
Billetter kan bestilles på tlf. 9845 9200 
eller afhentes på Skagens Bibliotek.

Hvis jeg kan, kan du også!

Foredrag ved Camilla Fram-
nes

Camilla Framnes blev 
landskendt, da hun 
allerede som 18-årig 
fik sit første barn og 
var med i dokumen-
tarserien ”De unge 
mødre”. Siden er 
der kommet endnu 
et barn til, Camilla 
er flyttet i hus – to 
gange, er blevet stu-

dent, og begyndt på en videregående 
uddannelse, og har tabt sig mere end 
50 kilo. Camilla har valgt at fortælle sin 
utrolige historie i håb om, at det kan 
give andre et skub i den rigtige retning. 
For som hun siger: ”hvis jeg kan, kan 
du også!”

Entré: 75,- kr.

Manegen Sæby Kulturhus: 

Tirsdag den 18. september kl. 19.00

Langt fra døden nær  
Foredrag ved Lars Damkjær 

Med afsæt i  
oplæsninger fra 
Lars Damkjærs 
selvbiografiske 
roman Samadhi, 
vil forfatteren tage 
dig på en gribende 
rejse gennem hans 
farverige liv. 

Du vil få indblik i, hvordan han hånd-
terede sin livskrise og hiv-diagnose 
uden at gå på kompromis med sine 
drømme. 

Lars vil fortælle om, hvordan han op-
byggede en ayurvedaskole i Sri Lankas 
jungle drevet af passion men også for-
styrret af frygten for at blive afsløret og 
udstødt. 

Bliv inspireret til at udleve dine drøm-
me og til at stå ved dig selv og den du 
er. Bliv inspireret til at leve dit liv. Nu!

Lars Damkjær er hiv-positiv,  
passion coach og pioner.

Entré: 100,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Onsdag den 19. september kl. 19.00 
(Bemærk tidspunktet)

Billetbestilling kun hos FOF Vendsyssel 
på 7025 5050 eller www.fof-vendsyssel.
dk.

Foredraget er arrangeret i samarbejde 
med FOF Vendsyssel.

Fra akvariefisk til Clinton 
Foredrag ved Henrik Røde 
Jensen

Henrik Røde Jensen 
har gennem 25 år 
skabt sig et navn, 
der giver genlyd i 
både ind- og ud-
land. Nu fortæller 
han sin hæsblæ-
sende historie. Om 
mødet med Bill 
Clinton, Al Gore 
og andre politiske 
verdensstjerner. 
Om idéer, der bliver 
til virkelighed. Om 
Tsunamikoncert, 
cirkusforestilling, 
ballet for kraner 

m.m. Om netværk og om forbindelser, 
der baner vej. 
Opskriften er simpel: Se muligheder 
frem for begrænsninger!

Henrik Røde Jensen er uddannet i  
Pelsdyrbranchen.  
5 Bill Clinton Business Leader Seminars 
i Skandinavien.  
Koncertarrangør gennem mere end  
25 år.  
Medejer af spillestedet Q´s kapel.  
2 Gerhard Schröder foredrag i Kina.  
Far til 2 børn i blealderen.  
Bookingmanager hos ArtPeople/Peoples 
Press.  
Kulturprisen Ven af Tordenskiold 2009. 
Måttemand hos Berendsen.  
Arrangør af Danmarks største Tsunami 
støttekoncert.  
3 Al Gore Business Leader Seminars i 
Danmark.  
Ejer af pladebutikken Jukebox.  
2 Kofi Annan Business Leader Seminars 
i Skandinavien.  
Manager for Johnny Madsen & Allan 
Olsen.  
Frederikshavn Kommunes Kulturpris 
2009.  
Bestyrelsesformand i fonden Cirkusfa-
brikken.

Entré: 75,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 20. september kl. 19.30 

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 6. september på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.
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Rejsekortet er kommet til 
Nordjylland 

Mød DSB på Frederikshavn Bibliotek, 
hvor de vil fortælle om, hvordan du kan 
få fordel af Rejsekortet i tog og busser.

Fri entré. Ingen tilmelding

Frederikshavn Bibliotek: 
Lørdag den 22. september  
kl. 10.00 - 13.00

 

Spræng Kappelborg i luften 
 

Kemishow for videbegærlige børn og 
voksne med stærke nerver.

 

Fri entré.

 
Foyeren på Kappelboirg:  
Mandag den 24. september kl. 15.00 

Customize dine cupcakes

Mangler du inspiration til at servere 
flotte og fantasifulde kager for familie 
og venner?

Kageglade Gitte Fisker og Marianne  
Agger viser vejen til kreativ dekoration 
af cupcakes med blomster, blade, som-
merfugle, m.m. Undervejs serverer vi 
tips til de bedste kageblogs og flotteste 
kagebøger. For nybegyndere. Du skal 
selv medbringe 6 cupcakes.

Entré: 50,- kr. 

Bemærk: tilmelding er nødvendig, da 
der er et begrænset antal pladser. 

Sæby Bibliotek:  
Mandag den 24. september kl. 19.00

Tilmelding kan ske fra mandag den 10. 
september på Sæby Bibliotek tlf. 9845 
9300.

Klassikerdagen

 
Forfatteren Gustav Munch-Petersen er i 
fokus denne dag på Skagens Bibliotek.

Fri entré.

 
Skagens Bibliotek:  
Tirsdag den 25. september  
– hele dagen…  

Fæstning Frederikshavn 
1940-1945. Foredrag ved 
forfatter Hans Gregersen 

 
Frederikshavn spillede under besæt-
telsen en vigtig rolle for Værnemag-
ten, både som transithavn for trafik-
ken til og fra Norge og som hjemsted 
for forskellige marinefartøjer. Hertil 
kom, at byen havde en væsentlig be-
tydning som terminal for den jyske 
længdebane, der blev brugt ved tyske 
troppe-transporter. Den tyske militære 
tilstedeværelse betød en anderledes 
hverdag for den almindelige frederiks-
havner. Skoler og andre offentlige byg-
ninger blev beslaglagt, og de mange 
forsvarsanlæg medførte indskrænknin-
ger i den enkeltes bevægelsesfrihed. 
Isvintre, rationeringer, mørklægning og 
spærretid gjorde ikke hverdagen let-
tere. 

”Fæstning Frederikshavn” fortæller 
den samlede historie om Frederikshavn 
under besættelsen. Dagligdagen, de 
tyske befæstningsanlæg, urolighederne 
i august 1943, den illegale flugtrute til 
Sverige, tiden uden politi, modstands-
kampen og retsopgøret efter krigen.

 
Entré: 50,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 27. september kl. 19.30  

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 13. september på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.
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Jeg holder af hverdagen.

Hverdagsarkitektur til tiden. Foredrag 
og inspirationslæsning

Frederikshavn Bibliotek fejrer Arkitek-
turens dag 2012, hvor Arkitektforenin-
gen har valgt i år at sætte fokus på 
hverdagsarkitekturen. 

Hverdagsarkitektur - den arkitektur, 
vi ikke ser. Alt det, som bare er der på 
godt og ondt; alle de bygninger, plad-
ser, torve, gader og stier, som binder 
vores byer og steder sammen. Får os til 
at føle os hjemme og godt tilpas eller 
det modsatte, vælge én vej hjem fra 
arbejde frem for en anden, vende til-
bage til et sted igen og igen eller blive 
væk for altid. 

Forfatter og historiker ved Bangsbo Mu-
seet, Erik S. Christensen vil fortælle om 
hverdagsarkitekturen i Frederikshavn 
historisk set, fra Fiskerklyngen over 
stationsbyarkitekturen i Danmarksgade 
gennem Svendeby og Haabets Allé til 
Øgadekvarteret og Haanbækblokkerne.

Derudover vil bibliotekarer ved Frede-
rikshavn Bibliotek, Annette Rugholt og 
Pernille Lisborg anbefale litteratur, hvor 
sted og boligform er afgørende for bo-
gens handling og stemning.

Entré: 50,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Mandag den 1. oktober kl. 19.30 

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 17. september på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Arkitekturens Dag  
– OMHVORDANBOTÆT 
 

Statens Kunstfond i samarbejde med 
Arkitektforeningen 
I forbindelse med Arkitekturens Dag, 
viser vi 12 korte film om at bo tæt og 
bæredygtigt. Hvordanbotaet.dk er et 
undervisningstilbud til folkeskolens 
ældste klasser og gymnasiet. Materia-
let er udarbejdet i samarbejde mellem 
Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 
og Arkitektforeningen. I 2010 blev der 
afholdt en idékonkurrence, hvor del-
tagerne i form af korte film skulle give 
deres bud på, hvordan vi i fremtiden 
kan bo tættere og leve mere bæredyg-
tigt.   
Filmene er både underholdende og gi-
ver stof til eftertanke. Filmene kan ses 
på Gallerigangen på 1. sal - ved foto-
udstillingen om Hverdagsarkitektur.

For alle både børn og voksne.

Fri entré – ingen tilmelding. 

Frederikshavn Bibliotek: Mandag  
1. oktober – fredag den 26. oktober. 

Livet bag Amalienborgs 
mure. Foredrag ved Trine 
Villemann 

Danskerne har verdens 
ældste monarki, men 
har vi også verdens 
bedste? Journalist, for-
fatter og debattør Trine 
Villemann tager Frederik 

og Mary og alle de andre op til debat. 
Hun vil fortælle om livet i de kongelige 
gemakker, både professionelt og privat 
og hun løfter sløret for, hvem der be-
stemmer hjemme hos Margrethe. Efter 
foredraget er ordet frit til debat, om 
hvordan vi danskere kan få et bedre 
kongehus.

Entré: 75,- kr.

Sæby Bibliotek:  
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00

Benny – livet er ikke det 
værste man har. Cabaret 
ved Teatret OPtimis

Benny Andersen er 
et spændende men-
neske – både som 
digter, komponist og 
person – med mange 
farver og nuancer, 
både lyse og mørke, 

milde og vilde! Hans digte og viser er 
fyldt med humor og humanisme, fi-
nurligheder og overraskelser. Og når 
vi kalder ham for vores nationaldig-
ter, skyldes det jo netop, at han så 
glimrende forstår at skrive om at være 
menneske og dansker – og vi dermed 
kan spejle os i hans værker og blive 
klogere på os selv og hinanden. 
 
Med forestillingen ”Benny” lader Tea-
tret OPtimis publikum se vores mest 
populære digter og hans eminente 
viser gennem nye briller. Cabaret’en 
er bygget kronologisk op om Benny 
Andersens liv og karriere – i høj grad 
fortalt gennem hans egne erindringer, 
prosastykker og digte. Cabaret´en viser 
ham og hans kunst fra mange sider – 
”under begge øjne” som han selv skri-
ver – og tegner dermed et sprudlende, 
inspirerende og helstøbt billede af vo-
res nationaldigter. 
 
De skønne og kraftfulde viser fletter sig 
om og ind i fortællingen – og Caba-
ret’en indeholder bl.a. viserne: Svantes 
lykkelige dag, Rosalina, Verdensborger 
i Danmark, Hymne til skørheden, Lille 
sang til Nina, Svantes drikkevise, Bjør-
nen vågner, Vennesang, Barndommens 
land, Hilsen til forårssolen, Svantes 
svanesang, Go’ nu nat og Tidseltango

Teatret OPtimis optrådte i 2009 på Fre-
derikshavn Bibliotek med forestillingen 
”Vi elsker at hade svenskerne”. Vi glæ-
der os til gensyn.

Entré: 75,- kr.

 
Frederikshavn Bibliotek:  
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30 

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 25. september på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.
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Livet med en gastric by-
pass. Foredrag ved Olsen 
”Den skaldede kok” og 
Stine Junge Albrechtsen.

Hvorfor vælger 
nogle en gastric 
bypass og hvad 
betyder det for 
livet, at mave-
sækken rummer 
20 ml pr. mål-
tid? Olsen ”Den 
skaldede kok” 
fortæller om 
sine overvejel-
ser, inden han 

blev gastric bypass opereret i oktober 
2010, samt hvordan livet har formet sig 
efter operationen. Dette suppleres af 
en gennemgang af kostråd til gastric 
bypass opererede, samt tips og tricks til 
en sund livsstil.

Entré: 75,- kr.

Manegen – Sæby Kulturhus:  
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00

 

Kærlighedens labyrinter: 
Carsten Berthelsen fortæl-
ler om romantisk læsning 
og romantiske bøger

En sørgmunter 
kulturhistorisk 
gennemgang af 
kærlighedslit-
teratur fra den 
tidlige romantik 

til nutiden. Foredraget rejser Det Store 
Spørgsmål: Er vi mon blevet bedre til at 
elske i løbet af de svundne 200 år? Eller 
bliver vi mennesker nogensinde klo-
gere på os selv og kærligheden? Kom 
og få et svar. 
 
Entré: 60, - kr. 
 
Salen på Kappelborg:  
Mandag den 15. oktober kl. 19.30  
 
Billetter købes på skagenbilletten.dk, 
Skagen Turistbureau eller ved indgan-
gen. 
 

SKAGEN LITTERATURFESTIVAL

Det erotiske menneske 
 

Digteren og filmskaberen Jørgen Leth 
tager på en rejse ud i verden og ind i 
sig selv for at undersøge det erotiske. 
Kan man definere det erotiske og ind-
fange dets væsen? Kan man måle det? 
Han tager udgangspunkt i sine egne 
erotiske minder og undersøger fæno-
menet i en række forskellige byer, ste-
der og tilstande.

Entré: 50,- kr.

Biografen på Kappelborg:  
Tirsdag den 16. oktober kl. 19.30 
  
Billetter købes på skagenbilletten.dk, 
Skagen Turistbureau eller ved indgan-
gen.

 

SKAGEN LITTERATURFESTIVAL

Lir & Lyst  
 

To forfattere giver deres 
bud på sanseligheden i 
litteraturen. Anne-Marie 
Vedsø Olesen og Iselin C. 
Hermann konfronteres af 
Merete Trap.

Publikum må meget ger-
ne blande sig i snakken. 
Aftenen slutter med en 
raffineret buffet.

 
 
 

Entré: 100 kr. excl. buffet.

Salen på Kappelborg:  
Onsdag den 17. oktober kl. 18.00 
 
Billetter købes på skagenbilletten.dk, 
Skagen Turistbureau eller ved indgan-
gen.

SKAGEN LITTERATURFESTIVAL

JUAN 
Kunstneren og 
playboyen Juan 
nedlægger kvinder 
på stribe, men hans 
umættelige livsap-
petit begynder at 
give bagslag. Da 
han scorer poli-
tichefens datter, 
Anna, og et uheld 
gør ham til morder, 

får han desuden ordensmagten på 
nakken. Under en fest i Juans atelier 
samles hævngerrige kvindfolk, jaloux 
ægtemænd og lovens håndhævere for 
at gøre regnskabet endeligt op med 
den berygtede libertiner. Instrueret af 
Kasper Holten. 
 
Entré: 50,- kr.

 
Biografen på Kappelborg:  
Torsdag den 18. oktober kl. 22.00

Billetter købes på skagenbilletten.dk, 
Skagen Turistbureau eller ved indgangen. 
 

SKAGEN LITTERATURFESTIVAL

Marie Krøyer 

 
Se klip fra Bille 
Augusts nye storfilm 
om Marie og P.S. 
Krøyer. Mød nogle af 
folkene bag filmen. 
Der skåles i cham-
pagne... 

 
 
Entré: 50,- kr.

 
Biografen på Kappelborg:  
Fredag den 19. oktober kl. 17.00 

Billetter købes på skagenbilletten.dk, 
Skagen Turistbureau eller ved indgan-
gen.

SKAGEN LITTERATURFESTIVAL
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POETRY SLAM 
 
Kom og oplev Pe-
ter Dyreborgs for-
rygende ordcirkus 
med appel til folk 
i alle aldre. 
 

 
Entré: 50,- kr.

 
Salen på Kappelborg:  
Lørdag den 20. oktober kl. 16.00

 
Billetter købes på skagenbilletten.dk, 
Skagen Turistbureau eller ved indgan-
gen.

 

SKAGEN LITTERATURFESTIVAL

 

Strikkecafé på  
Frederikshavn Bibliotek. 
Ved Susanne Jensen  
fra Strikkefeen

Vil du lære at strikke, 
blive bedre eller har 
du brug for inspira-
tion, så find strikke-
tøjet frem.  
Alle er velkomne - 
begyndere såvel som 
erfarne. Kom til nogle 

hyggelige timer med gensidig inspira-
tion. 
Hver strikkecafé i efteråret vil have 
et tema, men har du bare lyst til at 
komme og strikke, er du mere end vel-
kommen.

Fri entré.   
Der kan købes kaffe og kage

Strikkecaféen er en åben gruppe, du 
behøver ikke at tilmelde dig - du mø-
der op de dage, du har tid og lyst.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 25. oktober kl. 19 - 21 
Temaet er Mønsterstrik, strik med flere 
farver.

60’ernes musik. Musikalsk 
foredrag ved Bruno Delaire

Tresserne var årene med yé-yé på 
fransk. Årene med dybe forandringer i 
Frankrig og i hele verdenen. 

I løbet af halvanden time vil Bruno 
Delaire lade os gennemleve denne 
epoke gennem historien og gennem 
tv-udsendelser og epokens ”stjerner”. 
Edith Piaf. Bécaud, men også Polnareff, 
France Gall og Sheila, bliver præsente-
ret sammen med selveste Claude Fran-
cois.Vi hører de Gaulle og vi vil tale om 
maj 1968, vi genser Zorro og «Godnat 
små venner». Vi er med til prisuddelin-
ger ved sangkonkurrencer og til Mireille 
Matthieus première.

Halvanden times humor, historie og 
glad og undertiden støjende nostal-
gi ....og ja, sammen med Johnny Hal- ....og ja, sammen med Johnny Hal-....og ja, sammen med Johnny Hal-
lyday løfter lydniveauet sig lidt...

Bruno Delaire er lærer i fransk og 
tysk på Randers Private Realskole. Han 
er dansk gift og har boet i Randers i 
mange år. Han kommer sammen med 
sin søn og giver os en spændende og 
bevægende tur gennem tressernes årti.

Frederikshavn Bibliotek:  
Mandag den 29. oktober kl. 19.30 

Billetter kan købes eller reserveres 
fra den 15. oktober på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Aftenen er arrangeret i samarbejde 
med Alliance Francaise, Frederikshavn.

Få styr på hormonerne. 
Foredrag ved Charlotte 
Bech, læge

Kære kvinde 
35-60 år. Det er 
ikke en selvfølge 
at livet efter de 
35 er lig med 
væske i krop-
pen, overvægt og 
søvnbesvær. Du 
kan blive slan-
kere, sundere, 
stærkere, mere fri 
og meget mere 

dig selv end nogensinde før – uden 
hormonpiller. Charlotte Bech fortæller 
bl.a. om, hvordan Anne-Grethe Bjarup 
Riis slap af med væskeophobninger 
og tabte sig i vægt og hvordan Cæcilie 
Norby og Pernille Aalund oplever den 
nye livsfase som en gave fra naturen. 
Charlotte Bech er konventionel læge og 
ekspert i den ayurvediske videnskab 
om sundhed. Du får praktiske råd og 
vejledning i, hvordan du selv tackler 
tørre slimhinder, vægtøgning, rynker, 
slap hud, mormorarme, svedeture og 
nedture og alt det andet tabubelagte, 
som vi helst ikke snakker om.

Entré: 80,- kr.

Billetbestilling kun hos FOF Vendsyssel 
på  www.fof-vendsyssel.dk eller  
tlf. 7025 5050.

Sæby Bibliotek:  
Torsdag den 1. november kl. 19.00

 
Foredraget er arrangeret i samarbejde 
med FOF Vendsyssel.
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Mamma Doc – Krigslæge 
på mission. Foredrag ved 
Wiera Malamá Lorentzen

Wiera Malamá Lorentzen – eller 
Mamma Doc – er en af Danmarks mest 
erfarne krigslæger og har oplevet flere 
krige end mange soldater. Som læge er 
hendes syn på krigen et ganske andet 
end det, vi kender fra traditionelle sol-
daterbøger. For Wiera er bare en ”doc”, 
der egentlig slet ikke bryder sig om 
våben. 

Hør hendes fængende og personlige 
beretning om, hvad der sker, når dan-
skerne drager i krig. 

Der vil være mulighed for at købe bo-
gen ”Mamma Doc: Krigslæge på mis-
sion” denne aften, samt at få bogen 
signeret.

Entré: 50,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Tirsdag den 6. november kl. 19.30

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 23. oktober på Frederikshavn Bib-
liotek, tlf. 9845 9100.

Foredrag om naturperler i 
Frederikshavn Kommune

 
Vi har her i kommunen rigtig mange 
dejlige naturperler. De ligger rundt 
omkring i hele kommunen, og giver 
vores skovgæster mange oplevelser året 
rundt. Mange kender måske ikke alle 
stederne, eller også kender man ikke 
historierne, eller hvad man finder der-
ude. Igennem et stort og flot foredrag i 
billeder krydret med musik, skal vi høre 
og se nogle af de mange fantastiske 
steder. Vinspecialisten i Sæby v. Jette 
Sørensen sponserer en lille smagsprøve 
i pausen. En aften med naturoplevelser 
på lærredet. 

Arrangementet er lavet i samarbejde 
med Grøn Guide, Hanne Lauritsen,  
Frederikshavn.

 
Fri entré.

Sæby Bibliotek:  
Tirsdag den 6. november kl. 19.00

Tilmelding på Sæby Bibliotek eller på 
tlf. 9845 9300.

NORDISK BIBLIOTEKSUGE

 
Skumringsaften 

Traditionen tro 
fejres Nordisk 
Biblioteksuge på 
Frederikshavn 
Bibliotek. Årets 
tekst er Hindbær-Hindbær-
bådflygtningen af 
Miika Nousiainen.  
 
Hanne Boesen vil 
læse årets tekst 
højt.  

Aftenen vil fortsætte med en koncert 
med Michael Slot Pihl fra Hjørring. 
Michael er kendt for gode sange med 
gode tekster. Han har udgivet 4 cd’er 
og en række sangbøger med egne 
kompositioner; ofte til tekster/digte af 
kendte lyrikerer som: Halfdan Rasmus-
sen, Henrik Nordbrandt, Knud Holst, 
Tom Kristensen og Morten Nielsen. 

Til daglig arbejder Michael Slot Pihl 
som skolecenterleder for Holmegård 
Skolecenter i Hjørring. Igennem mange 
år har han arbejdet som musiklærer i 
folkeskolen og musikskolen.

 
 Entré: 50,- kr. 

Frederikshavn Bibliotek:  
Mandag den 12. november kl. 19.00 

Billetter kan købes eller reserveres 
fra den 29. oktober på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Arrangeres i samarbejde med Forenin-
gen Norden. 
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Skumringstimen

Nousiainens 
Hindbær-
bådflygt-
ningen og 
Egners Klat-
remus er 
teksterne til 

årets Skumringstime, der også byder på 
nordisk sang og musik.

Fri entré 
Foyeren på Kappelborg:  
Mandag den 12. november kl. 17.00  

Sidste ny fra verden
Carsten Jensen fortæl-
ler om sit forfatterskab. 
Vi kommer bag kulissen 
og hører om de para-
metre, der er drivkraf-
ten for forfatteren. Vi 
hører om romanerne 

Vi, de Druknede og Sidste Rejse, og der 
bliver verdenspremiere i Skagen med 
oplæsning fra den nye roman, der først 
kommer i efteråret 2013!  Carsten Jen-
sen vil også komme ind på sine mange 
rejser og sit syn på samfundsudviklin-
gen netop nu. Både som danskere og 
som verdensborgere bliver vi hele tiden 
stillet det samme spørgsmål: hvem er 
vi? Et spændende foredrag om et for-
fatterskab, der ofte har overrasket og 
ikke altid spiller efter de konventionelle 
regler. 
 
Entré: 100,- kr. 
 
Salen på Kappelborg:  
Torsdag den 15. november kl. 19.00 
 
Billetter kan købes på www.fof-vend-
syssel.dk eller 7025 5050 eller på Ska-
gens Bibliotek 9845 9200.

Foredraget er arrangeret i samarbejde 
med FOF Vendsyssel og Folkeuniversitet 
i Skagen.

Foredrag med biskop Hen-
ning Toft Bro

 
Biskop Henning 
Toft Bro vil for-
tælle om, hvad 
der rører sig i Fol-
kekirken nu og sit 
syn på folkekirken 
i fremtiden. Kom 
og mød Thyborøn 
drengen, der ef-
ter at have været 
fisker og havnear-
bejder, læste teo-

logi og nu er Biskop for Aalborg Stift. 
Kom også og mød folkesangeren og 
tekstforfatteren. I 12 år var han tilknyt-
tet Gruppen Tørfisk, og skriver stadig 
for gruppen. Hans mest kendte sang 
er den smukke ”Fugle letter mod vin-
den”. Henning Toft Bro har medvirket 
på mange musikalbums med Tørfisk. 
Han har desuden udgivet soloprojekter 
som salmer og viser, ligesom han har 
skrevet undervisnings- og forkyndel-
sesmateriale.  
 
 
Fri entré.

 
Manegen – Sæby Kulturhus:  
Torsdag den 15. november kl. 19.00

 
Gratis billetter kan hentes på Sæby 
Bibliotek eller reserveres på  
tlf. 9845 9300.

 
Foredraget er arrangeret i samarbejde 
med menighedsrådene i Sæby  og Vol-
strup.

Strikkecafé på  
Frederikshavn Bibliotek. 
Ved Susanne Jensen  
fra Strikkefeen

Vil du lære at strikke, 
blive bedre eller har 
du brug for inspira-
tion, så find strikke-
tøjet frem.  
Alle er velkomne - 
begyndere såvel som 
erfarne. Kom til nogle 
hyggelige timer med 

gensidig inspiration. 
Hver strikkecafé i efteråret vil have 
et tema, men har du bare lyst til at 
komme og strikke, er du mere end vel-
kommen.

Fri entré.   
Der kan købes kaffe og kage

Strikkecaféen er en åben gruppe, du 
behøver ikke at tilmelde dig - du mø-
der op de dage, du har tid og lyst.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 15. november kl. 19 – 21

Temaet er hæklede kanter/hæklede 
blomster.

Beaujolais!

 
Vi præsenterer ny-
ere litteratur om 
Frankrig, viser en 
fransk filmperle og 
nipper til den nye 
beaujolais. 

 
 

Entré: 50,- kr.

 
Biografen på Kappelborg:  
Tirsdag den 20. november kl. 19.30 
 
Billetter kan bestilles på tlf. 9845 9200 
eller købes på Skagens Bibliotek.
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Forfatteraften med  
Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik Thom-
sens forfatterskab 
bliver ofte betrag-
tet som et af de 
vigtigste i nyere 
dansk litteratur, 
og han formår at 
favne både æl-
dre kunstgreb og 
samtidens strøm-
ninger. Han debu-
terede i 1981 med 

sin første digtsamling City Slang. Denne 
blev næste år efterfulgt af Ukendt un-
der den samme måne (1982) og siden 
af Nye digte (1987), Hjemfalden (1991) 
og Det skabtes vaklen (1996). I 2011 kom 
Rystet Spejl. 
 
I årene 1985-1991 var han sammen med 
Erik Skyum-Nielsen redaktør for litte-
raturtidsskriftet Den Blå Port. Han har 
desuden siden 1995 været medlem af 
Det Danske Akademi og har igennem sit 
forfatterskab modtaget en lang række 
priser og legater. 
 
En lang række forfattere har behandlet 
Søren Ulrik Thomsens værker og liv, og 
i 1998 lavede Jørgen Leth portrætfilmen 
Jeg er levende - Søren Ulrik Thomsen. 
 
Oplev en levende digtoplæser! En skarp 
iagttager og en dygtig foredragsholder.

Entré: 75,- kr.

Frederikshavn Bibliotek:  
Torsdag den 22. november kl. 19.30 

Billetter kan købes eller reserveres fra 
den 8.november på Frederikshavn 
Bibliotek, tlf. 9845 9100.

Kommunikation med  
humoren som forløser  
Foredrag ved Karen-Marie 
Lillelund

Karen-Marie Lillelund taler om den 
kommunikation, der er grundlaget for 
arbejdsglæde, god stemning og der-
med for en positiv arbejdskultur. Den 
positive arbejdskultur er blandt andet 
kendetegnet ved, at der er let adgang 
til nye idéer, der kan forbedre hverda-
gen og bundlinjen. 

Når arbejdet foregår i en atmosfære 
hvor man har let til smil, kan man 
oven i købet minimere risikoen for at 
stressen sætter sig. Karen-Marie Lil-
lelund forholder sig muntert og kritisk 
til vores måde at kommunikere på. Hun 
hjælper os med at få øje på de sjove og 
opmuntrende hændelser i hverdagen, 
og med at ruske op i den automatiske 
kommunikation og erstatte den med 
nærvær. 

Kan man se det sjove i hverdagen, så 
kan man også blive det, der med et lidt 
slidt ord hedder omstillingsparat. Lad 
Karen-Marie Lillelund give et bud på, 
hvordan man skærper opmærksomhe-
den på god kommunikation og får hu-
moren med i købet - en ting er sikkert: 
Det bliver ikke kedeligt!

Entré: 150,- kr.

Det Musiske Hus, store sal:  
Onsdag den 5. december kl. 19.00  
(Bemærk tidspunktet)

Billetbestilling kun hos AOF på 7213 2301 
eller http://nord.aof.dk/

 
Foredraget er 
arrangeret i 
samarbejde  
med AOF.

Baser
Biblioteket er mere end bøger og 
blade. På nettet ligger en række digi-
tale tilbud, som biblioteket har købt 
dig gratis adgang til. Mange kan du 
søge i når og hvor du vil.

Library Press Display

Adgang til 1700 aviser fra 92 forskel-
lige lande på 48 forskellige sprog.

Dagens avis kan læses i sin helhed, 
og der er adgang til 60 dages arkiv.

Gyldendals røde ordbøger 

Online udgave af Gyldendals røde 
ordbøger. 

Indeholder: dansk-engelsk, engelsk-
dansk, dansk-tysk, tysk-dansk, 
dansk-fransk, fransk-dansk, dansk-
spansk, spansk-dansk, dansk-
svensk, svensk-dansk og klinisk 
ordbog.

MasterFILE Premier 

Artikelbase som indeholder artikler, 
mange i fuld tekst, fra ca 2560 tids-
skrifter. Mange populære tidsskrifter 
fx Time, Newsweek, National Geo-
graphic, Rolling Stone, andre er mere 
videnskabelige fx The Lancet.

Sådan finder du dem:
Start med at klikke ind på: 
bibl.frederikshavn.dk/web/arena/
netmedier

Vælg en af de mange e-resurser  og 
Login med dit lånernummer/CPR.nr. 
og din PIN-kode.
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Viden i tiden
Seniorsurf torsdag den 13.september kl. 10.00 – 14.00
Vi holder åbent hus for at få flere nye ældre til at stifte 
bekendtskab med internettet.
På dagen kan man prøve den digitale skattejagt, der er udviklet af  
Danmarks Radio, en quiz, som på en sjov måde viser forskellige  
hjemmesider, der kan være nyttige at lære at kende.  
 
Seniorsurfdagen afholdes både på Frederikshavn Bibliotek, Skagens Bibliotek  
og Sæby Bibliotek.

SENIORSURFDAG 
Hvad er NemID? Hvor er 
musen? Hvordan bestil-
ler man togbilletter? Kom 
og få fif, så du bliver mere 
fortrolig med internettet. I 
samarbejde med Ældresa-
gen

Fri entré.

 
Foyeren på Kappelborg: 
Torsdag den 13. september 
kl. 10.00-14.00 

IT-værksted
Driller teknikken? Biblioteket og Ældre Sagen starter et åbent IT-værk-
sted, hvor vi vil forsøge at hjælpe med  de problemer, der kan være 
med computere, mobiltelefoner, mp3-afspillere osv.
Du er velkommen til at medbringe f.eks. din bærbare computer, hvis 
det er den,  
der volder problemer.

Frederikshavn Bibliotek
Hver torsdag kl. 10.15 – 11.45 ( den 13. september - 29. november 2012)

IT-værksted



Internet for begyndere

Hvad er internettet, hvad 
kan man bruge det til og 
hvordan bruger man det? 
 
Det er tre gode spørgsmål, 
som vi på kurset vil finde 
svar på. 
 

Kurset er et begynderkur-
sus, men kræver at du kan 
bruge tastatur og  mus.

 
Frederikshavn Bibliotek  
Torsdag den 20. september  
kl. 10.15 – 12.00 eller 
 
 
Frederikshavn Bibliotek 
Fredag den 21. september 
kl. 10.15 – 12.00 
 

Det er gratis at deltage, 
men tilmelding er nødven-
dig.

 
Tilmelding på  
Frederikshavn Bibliotek   
tlf.: 9845 9100

  

Få styr på dine billeder 
med Picasa 

 
Introduktion til det gratis 
fotoprogam Picasa. 
Du kan bruge programmet 
til at holde styr på dine bil-
leder, lave fotoalbum på 
nettet, og du kan rette i 
dine fotos, f.eks. fjerne røde 
øjne, gøre billederne lysere 
mv.  

Medbring dit kamera, så du 
kan arbejde med dine egne 
billeder . 
(husk kabel til pc’en) 

Frederikshavn Bibliotek  
Onsdag den 26. september 
kl. 10.15 – 12.00 eller

 
Frederikshavn Bibliotek 
Torsdag den 27. september  
kl. 10.15 – 12.00 

Det er gratis at deltage, 
men tilmelding er nødven-
dig. 
 
Tilmelding på  
Frederikshavn Bibliotek  
tlf.: 9845 9100

NemID og selvbetjening på 
nettet 

”Det skal være nemmere at 
være på nettet i Danmark”. 
Hør om NemID, borger.dk og 
selvbetjening på nettet.  

Frederikshavn Kommunes 
Biblioteker og Borgerservice 
giver svar på disse spørgs-
mål.  
 
Kurset er arrangeret i sam-
arbejde med 

Frederikshavn Bibliotek 
Onsdag den 21. november  
kl. 10.15 – 12.00 eller  

Frederikshavn Bibliotek 
Torsdag den 22. november  
kl. 13.00 - 14.30 eller

Frederikshavn Bibliotek 
Fredag den 23. november  
kl. 10.15 - 12.00     
   

Det er gratis at deltage, 
men tilmelding er nødven-
dig.

Tilmelding på  
Frederikshavn Bibliotek   
tlf.: 9845 9100
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Facebook for absolutte  
begyndere

På dette kursus vil vi give 
en generel præsentation af 
facebook -  hvad er det og 
hvad kan man bruge det 
til?  Vi vil hjælpe med at 
navigere rundt på siden, og 
præsentere de mest anven-
delige værktøjer. 

Vi hjælper gerne med at 
oprette profiler, men man 
er også velkommen til at 
komme og være med ”på 
en kigger”.  Har man en 
bærbar pc derhjemme, må 
man meget gerne tage den 
med, men det er ikke et 
krav.

Det er gratis at deltage i 
kurset, men det er nødven-
digt med tilmelding, da vi 
kun har et begrænset antal 
pladser på holdene. 

Tilmelding på Sæby Biblio-
tek, tlf. 98459300 fra tors-
dag den 20. september.

Sæby Bibliotek: 
Torsdag den 4. oktober  
kl. 10.00 – 12.00

Sæby Bibliotek: 
Torsdag den 11. oktober  
kl. 10.00 – 12.00
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IT-værksted



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
E-mail: post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk 

 
FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK
Parallelvej 16,  
9900 Frederikshavn
Tlf.: +45 9845 9100 
Telefax: +45 9843 3241
E-mail: bibl@frederikshavn.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag     kl. 10.00 - 18.00
Lørdag  kl. 10.00 - 13.00 

SÆBY BIBLIOTEK
Rådhuspladsen 1, 
9300 Sæby
Tlf. +45 9845 9300
Telefax: +45 9844 3809
E-mail: saebybib@frederikshavn.dk

Åbningstider med personlig betjening:
Mandag, tirsdag   kl. 10.00 - 17.00 
Onsdag  SELVBETJENING 
Torsdag   kl. 10.00 - 17.00 
Fredag    kl. 10.00 - 14.00 
Lørdag    kl. 10.00 - 12.30

Åbningstider i det åbne bibliotek:
Alle ugens dage  kl. 07.00 - 21.00 

ØSTERVRÅ BIBLIOTEK
Vrængmosevej 2, 
9750 Østervrå
Tlf.: +45 9895 1788 
 
Åbningstider:
Mandag  kl. 14.00 - 17.00 
Torsdag  kl. 15.00 - 19.00

SKAGENS BIBLIOTEK
Kulturhus Kappelborg  
Skolevej 5
9990 Skagen
Tlf. +45 9845 9200
Telefax: +45 9844 5362
E-mail: biblioteket.skagen@frederikshavn.dk

Åbningstider med personlig betjening:
Mandag, tirsdag   kl. 10.00 - 17.00 
Onsdag  SELVBETJENING 
Torsdag   kl. 10.00 - 17.00 
Fredag  og lørdag  kl. 10.00 - 14.00 

Åbningstider i det åbne bibliotek:
Alle ugens dage   kl. 8.00 - 22.00

ÅLBÆK BIBLIOTEK
Gårdbovej 6, 
9982 Ålbæk
Tlf.: +45 9845 9500  

Åbningstider:
Tirsdag  kl. 14.00 - 18.00
Fredag  kl. 10.00 - 14.00

 
 
 
BOGBUSSEN 
Du kan hente køreplanen i bogbussen og på 
biblioteket eller du kan se den på bibliotekets 
hjemmeside: www.bibl.frederikshavn.dk 


