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Ørsted

17.01.23
21.02.23
07.03.23

Grenaa

Norddjurs Biblioteker byder 
velkommen til forårssæson 2023!

I uge 7 er der en masse tilbud til de ferieramte børn på alle vores bibliote-
ker. Kom og byg dit eget kæledyr, når bibliotekaren først læser højt af 
historien og inspirerer til, at du kan gå i gang med at bygge dit eget kæle-
dyr. Foråret byder også på gratis børneteater om at orientere sig i trafikken 
samt meget mere for børnene. Bladr programmet igennem og se, hvad der 
ellers kan friste. 

For det mere voksne publikum kunne et par nedslag være forårets fokus 
på tidens helt store digitale muligheder. Vi laver en formiddag om eReolen, 
hvor vi tilbyder hjælp til at komme godt i gang med de digitale litte-
raturtilbud på din egen smartphone. Der vil også være en introduktion til 
at komme i gang med at lave din helt egen podcast. Norddjurs Bibliote-
ker har nemlig indkøbt professionelt udstyr, der kan lånes, efter man har 
gennemgået introduktionen. 

Er der noget, der kan sætte gang i en god debat blandt os i Norddjurs, er 
det spørgsmålet om Kolindsunds fremtid. Skal det forblive vigtigt agerland 
som nu, eller skal vi tilbage til sø og måske nye rekreative formål? Nord-
djurs Biblioteker inviterer på foredrag og en tur i området efterfulgt af et 
skriveværksted, hvor du med guidning selv kan skrive videre på historien. 

Til slut vil jeg nævne, at alle er velkomne på Grenaa Bibliotek tirsdag 21. 
marts, hvor vi på en og samme gang fejrer Verdens Poesidag og holder 
fernisering på kunstværket Berlin, som Kulturpuljen i Norddjurs Kommune 
har gjort det muligt for os at erhverve. Hvad har kunstværket og poesien 
til fælles, og hvordan skal eftermiddagen i øvrigt forløbe? Få svaret – og 
meget mere inspiration – i det program, du holder i hånden! 

Velkommen på biblioteket. 

Lars Lerche, Biblioteksleder, Norddjurs Biblioteker

Auning Ørum

17.01.23
21.02.23
07.03.23

18.01.23
22.02.23
08.03.23

18.01.23
22.02.23
08.03.23

Højtlæsning for de mindste. 

Kom på biblioteket til 30 minut-
ters højtlæsning, når børnebib-
liotekaren læser højt. Bøgerne 
vil passe til børn i alderen 3-6 
år, og billederne fra bogen vises  

      på en storskærm samtidig. 

Det er oplagt at tage med børnehaven herhen, men du er også meget vel-
kommen til at komme med forældre, bedsteforældre eller hvem du nu end 
kan lokke med.

Efter højtlæsningen er der mulighed for at lege på biblioteket og spise 
madpakker.

Alle dage kl. 10.00. Gratis.

Even      yrtid
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Forsidefoto: Dyt, båt og kling klang - Børneteater 15.02.23



Musikcafé
Endnu en sæson med musik-
caféer. Alle er velkomne til 
at deltage i musikcaféerne, 
det kræver ingen specielle 
forkundskaber. 

09.01.  

06.02. 

06.03. 

03.04. 

08.05. 

Kl. 19.00
Gratis. Ørsted

Musikhistorien fra år 
1500 - 1900
Carl Orff: Carmina Bu-
rana
Richard Wagner: liv og  
værk
Gennemgang af Puccinis 
opera, Manon Lescaut
Hits

Godt i gang med eReolen
Kom godt i gang med at læse 
e-bøger og lytte til lydbøger.
eReolen er bibliotekets samling af 
lydbøger og e-bøger, som du kan få 
adgang til på din computer, tablet 
eller telefon. Her finder du alt, lige 
fra romaner og biografier til rejse- og 
kogebøger. 
Denne formiddag sidder bibliotekar-
erne klar til at hjælpe dig i gang 
med at bruge eReolen. Over en kop 
kaffe og en småkage vil vi guide dig 
igennem eReolens mange forskellige 
muligheder og funktioner. 
NB: Medbring gerne egen telefon 
eller tablet.

Grenaa

18.01.23
Kl. 11.00-12.00
Gratis.

Podcastworkshop  
Kunne du tænke dig at prøve 
kræfter med vores nye, profes-
sionelle podcastudstyr?
Grenaa Bibliotek tilbyder en 
workshop i brugen og produk-
tionen af podcast. Forløbet 
handler om, hvad podcasts er, og 
hvordan man selv kommer i gang 
med at producere. Efter endt 
introduktion kan man booke 
podcastudstyret og prøve på 
egen hånd.

Grenaa

25.04.23
Kl. 16-17
Gratis. 
Tilmelding nødvendig.

24.01.23
Kl. 15-16

28.02.23
Kl. 15-16

Auning

Historien om 
Lise Nørgaard
Foredrag v/ Lillian Hjorth-Westh.
Du ved sikkert, hvem Lise Nør-
gaard er, men hvor godt kender 
du hende egentlig? Foredrags- 
holder og højskolelærer Lillian 
Hjorth-Westh fortæller levende
og humoristisk om den nu 
105-årige journalist og forfatter.
Foredraget er arrangeret af 
Ældre Sagen Rougsø-Sønder-
hald og Norddjurs Biblioteker.

23.01.23
Kl. 15.00
Entré: 50kr.
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Auning

Motionsbanko med lit-
terær quiz
Kom på biblioteket, og nyd en 
dag med motion og hygge for 
hele familien. Du køber pladerne 
på biblioteket og får udleveret et 
kort over ruten. Når du har været 
turen rundt i Auning, tjekker 
vi pladerne, og hvis der er fuld 
plade, har du mulighed for at 
vælge imellem en masse spæn-
dende gevinster. Der er gevinster 
til både børn og voksne.  
Turen rundt i Auning er på ca. tre 
km. Se alle datoerne i kalenderen 
bagerst i programmet.

28.01.23 (første gang)
Kl. 10-13
Gratis.

Akut plejemor
Foredrag v/Helle Bisgård 
Haslund om at være akut pleje- 
mor.
Mange babyer i Danmark kom-
mer i klemme fra livets start og 
har brug for at blive anbragt i 
en plejefamilie.  Helle og hendes 
mand er godkendt plejefamilie 
og har de sidste tre år modtaget 
babyer, der skulle anbringes i en 
midlertidig periode. De har både 
hentet babyer på fødegangen 
og babyer, der har været få uger 
gamle. 
I samarbejde med Familie og 
Samfund.

25.01.23   
Kl. 19.00
Entré: 80kr. Ørsted

Bliv klogere på fire af de største internationale stjernearkitekter, der 
sparkede den modernistiske bølge i gang, og få indblik i, hvordan de på 

hver sin måde har bidraget til arkitekturhistorien.

Over to aftener hører vi om Frank Lloyd Wright, som tegnede det 
karakteristiske Guggenheim Museum i New York, Walter Gropius, som 
grundlagde Bauhaus-skolen og de to andre stjernearkitekter, Mies van 

der Rohe og Le Corbusier.

I samarbejde med Norddjurs Folkeuniversitet.

Fire mesterlige 
arkitekter

23.01.23 og 06.02.23   
Kl. 19.00
Entré: 50kr.

Arkitekturforedrag med lektor og 
arkitekt Lars Sand Kirk

Ørum

76
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Læsekredse er samtaler om bøger 
- og livet og verden

Kunne du tænke dig at mødes og 
snakke om dine læseoplevelser 
med andre? Læsekredse er for alle, 
der elsker god litteratur og gerne vil 
dele deres læseoplevelser. Du kan 
prøve dine egne indtryk og idéer af, 
og du får indblik i, hvordan andre 
opfatter den bog I har læst. Der er 
ingen facitliste, og man behøver 
ikke at vide en masse på forhånd. 
Men man skal have lyst til at 
snakke om det, man har læst og til 
at lytte og måske blive udfordret! 

Hvordan kommer du i gang?
Så snart to eller flere personer 
snakker sammen om de bøger 
de læser, ja, så er der i princippet 
en læsekreds! Spørg dig for i dit 
netværk - måske er der nogen, 
der allerede læser sammen og 
mangler en person mere. Måske er 
der nogen, der er parat til at være 
med, hvis du selv starter noget op. 
Biblioteket hjælper dig gerne med 
at komme i gang, hvis du ønsker 
at starte din egen læsekreds. Vi 
kan invitere til et opstartsmøde for 
alle interesserede. Her kan I aftale, 
hvad I kunne tænke jer: Hvornår 
og hvor tit skal I mødes? Hvad vil 
I læse? Vores bibliotekarer har 
masser af inspiration til gode bøger 
til læsekredse, og vi kan hjælpe 
med at fremskaffe dem i det antal 
eksemplarer I har brug for. 

Hvad vil I læse?

Alt er sådan set muligt: I kan læse 
historiske romaner, slægtsromaner 
og aktuelle romaner. I kan også 
bevæge jer ud i krimier eller 
faglitteratur, f.eks. biografier. I 
kan indkredse de bøger, I vil læse, 
i fællesskab eller lade valget af 
bøger gå på omgang. Det vigtigste 
er, at de bøger, I vælger, har en 
vis tyngde, så der er noget at 
snakke om. Det kan være etiske 
problemstillinger, svære livsvalg, 
komplicerede familierelationer 
eller noget helt andet. Måske er der 
dele af bogen, du ikke rigtigt kan få 
hånd om. Et godt udgangspunkt for 
diskussionen kan faktisk også være 
de ting, man ikke helt forstår. 

Forberedelse - men ikke lektier!
Det kan godt være en fordel at 
forberede sig lidt inden et møde i 
læsekredsen. Du skal selvfølgelig 
have læst bogen. Måske har 
du taget lidt noter undervejs, 
måske har du læst om bogen eller 
forfatteren i aviser eller magasiner 
eller på nettet. Men husk - du 
har ikke lektier for. Det skal være 
en fornøjelse at være med i en 
læsekreds!

af Thomas Damm, Norddjurs Biblioteker

Fire gode bøger til læsekredse

Karin Smirnoff: Jeg tog ned til bror
Jana vender tilbage til sin 

hjemegn, og hun har masser af 
indre dæmoner med. Roman der 

gør et uudsletteligt indtryk.

Jens Vilstrup: Lalandia
To brødre kæmper deres kampe, 

men måske kan de stadig finde 
sammen? En rørende og velskrevet 

samfundskritisk bog.

Trude Teige: Mormor dansede i 
regnen

Tre generationer af kvinder og én 
mørk hemmelighed. En gribende 

roman om krig, hemmeligheder og 
kærlighed.

Valérie Perrin: Vand til blomster
Poetisk og smuk fortælling om den 

elskværdige Violette Toussaint. 
For læsere af store fortællinger om 

livet og døden.
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Nye digte, nye tekster og nye 
breve. Du får det hele og mere 
til, når Jens Andersen deler sin 
store viden og fascination med 
publikum.

Når ordene ikke rækker, rækker 
vi ud mod musikken, hvor pianist 
Kristian la Cour sidder klar med 
to buketter af Tove Ditlevsen 
sange fra en særproduceret Tove 
Ditlevsen-sangbog.

En aften med Tove Ditlevsen
Foredrag og fællessang

08.02.23   
Kl. 19.00
Entré: 50 kr. Grenaa

Forfatter Jens Andersen og pianist Kristian 
la Cour skildrer med ord og musik Tove 
Ditlevsens turbulente liv og forfatterskab.

Med udgangspunkt i sin nye, anmelder-
roste biografi tegner Jens Andersen et 
hudflettende ærligt portræt, der viser 
Tove Ditlevsen som hun faktisk var, og 
ikke som skiftende tider har ønsket at 
se og forstå hende. 

Bibliotekarerne anbefaler
Leder du efter din næste gode 
læseoplevelse? 
Vi præsenterer en håndfuld 
titler og anbefaler de bøger, 
som har gjort indtryk på os. Her 
vil der både være nye og gamle 
bøger, fiktionsbøger og fag-
bøger.
Kom og bliv inspireret over en 
kop kaffe. Alle er velkomne, 
hvad end du allerede læser 
meget, læser en gang imellem 
eller gerne vil i gang med at 
læse igen. 

31.01.23  
Kl. 16.30-17.00
Gratis.

Island - en rejse værd
Foredrag v/ Inge-Lise og Rene 
Pallesen.
Vil du vide mere om Island? Så 
kom og hør Inge-Lise og Rene 
Pallesen fortælle om deres oplev-
elser i Island. Undervejs vil de 
vise en stribe dejlige billeder, og 
der bliver også tid til fællessang.
Foredraget er arrangeret af 
Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald 
og Norddjurs Biblioteker.

Grenaa

21.02.23
Kl. 14.00
Entré: 35 kr. Auning
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14.02.23
Kl. 11.00
Gratis - husk billet. Auning

15.02.23
Kl. 10.00 - 12.00
Gratis.

Mange børn ønsker sig et kæledyr – nu kan de selv bygge et
Højtlæsning og kreativ udfoldelse med Jørgen Pingvin.
Jørgen Pingvin er en meget kreativ fyr. Han bruger saks, limpistol, karton 
og meget andet. Jørgen har en god fantasi, og en dag bygger han sig et 
kæledyr: hunden Arne.Børnebibliotekaren læser højt, når I skal høre Ras-
mus Bregnhøis billedbog Jørgen Pingvin bygger en hund, der hedder Arne. 
Efter oplæsning kan børnene bygge deres eget kæledyr. Vi har limpistoler, 
karton og mange andre materialer. I skal blot medbringe fantasien. Foregår 
på alle fire biblioteker.

Dyt, båt og kling klang - Børneteater
En dag dumper der et brev ind ad brevsprækken – de tre er inviteret til fød-
selsdag. Men for at komme til fødselsdagsfesten skal de jo bevæge sig ud 
i trafikken, og det kan være farligt og besværligt, når man kun er vant til at 
være hjemme og spille musik.
Et brag af en koncert med trioen RUMLERIMs mange trafikhits, hvor vi 
møder Max & Antonette, Ole & Melanie og Split, som børnene kender fra 
Børnenes Trafikklub.

Lyssværd
Lav dit eget seje lyssværd, og bliv klar til duel! 
Så er der godt nyt til alle små Star Wars-fans! Sværdet laves af en såkaldt 
”pool noodle”, så den er dejlig blød og nem at slås med, uden at det gør rig-
tigt ondt. Tag en voksen med på biblioteket, så har vi alle materialerne klar 
til jer. Foregår på alle fire biblioteker.

14.02.23
Kl. 15.00
Gratis - husk billet.

13.02.23
Kl. 10.00 - 12.00
Gratis.

Grenaa

Vinterferie
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23.02.23   
Kl. 10.00-14.00
Entré: 200 kr. inkl. kaffe og frokost.

25.02.23   
Kl. 09.00-15.00
Entré: 75 kr. inkl. kaffe og frokost.

Kolindsund
før, nu og i fremtiden

FORMIDDAGSUNIVERSITET
Kolindsund: fra søslag til lokal debat

Kl. 10-11.30: Søslag på Kolindsund
Da Kolindsund i slutningen af 1800-tallet blev tørlagt og 

engarealerne pløjet, dukkede der sværd, økser og spyd frem 
af jorden. Mange af våbnene stammede fra begyndelsen af 

middelalderen og er formodentlig havnet i sundet, efter der blev 
udkæmpet voldsomme søslag der.

Foredrag v/  museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen

Kl. 11.30-12.30: Frokostpause

Kl. 12.30-14.00: Kolindsund – søen, der deler vandene 
Kolindsund er ikke kun fortællingen om den sø, der var engang. Det 

er også en historie om, hvordan landskabet er formet og modelleret 
af mennesker. Det er et debatemne, som ofte tages op i de lokale 

medier, for med tidens store fokus på biodiversitet og klima, taler 
flere for at få søen genskabt. 

Foredrag v/ museumsinspektør Tina Bjerregaard

Arrangeret i samarbejde med Museum Østjylland
og Norddjurs Folkeuniversitet

Vær med, når Museum Østjylland, Norddjurs Folkeuniversitet og 
Norddjurs Biblioteker dykker ned i Kolindsunds historie!

WORKSHOP
Skriv videre på Kolindsund

Kolindsund er en uafsluttet fortælling med en spændende forhistorie 
og en lige så spændende fremtid. Engang lå her en sø, hvor store 
søslag fandt sted, men i dag er området tørlagt og forvandlet 
til frugtbart agerland. Hvordan området skal se ud i fremtiden, 
afhænger af nutidens debatter og natursyn.

Nu kan du skrive videre på historien om Kolindsund, når vi tager ud 
på den tørlagte sø og bagefter mødes til skriveworkshop på Ørum 
Bibliotek med forfatter Henrik Majlund Toft. Henrik vil introducere til 
de forskellige fortællinger og undervise i, hvad der skal til for at skabe 
en god fortælling.

Bemærk: Begrænset antal pladser - hurtig tilmelding tilrådes!
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Rejs ind i historien

Tag med den danske opda-
gelsesrejsende Didrik Pining på 
farefulde ekspeditioner.
I 1427 tog de danske opda-
gelsesrejsende Didrik Pining 
og Henrik Pothorst på en eks-
pedition, der nåede Grønland 
og måske også Amerika. Men 
hvordan gør man sig klar til en 
så lang rejse? Og hvordan finder 
man vej, de steder hvor ingen 
har været før? 
Anbefales til børn fra 8 år. Alle 
lørdage i uge 10-15 i den be-
tjente åbningstid på Auning og 
Grenaa Bibliotek.

Strikkeforedrag med 
workshop
Hvis du elsker at strikke, så 
kender du måske Maja Bertz, der 
er den kreative hjerne bag strik-
kepodcasten Jaffelaf.
Maja Bertz vil i kombineret 
foredrag og workshop fortælle 
sin egen strikkehistorie: Hvordan 
det hele begyndte og tog fart, 
om etableringen af sin egen You-
tube-kanal og om samstrik, hvor 
hun hver måned strikker et par 
strømper af en dansk designer. 
Til workshoppen skal I selv med-
bringe materialer.

Bogguld og bogsalg
Find bogguld og gør en god han-
del.
Så er det tid til bogsalg på 
Grenaa Bibliotek igen. For at få 
plads til de nye titler på hylderne 
kasserer vi løbende i både vok-
sen- og børnematerialerne, så 
kom og gør et kup i bibliotekets 
betjente åbningstid. 
Den første uge, hvor der selvføl-
gelig er størst udvalg, koster bø-
gerne 10 kr stykket. Ugen efter 
sælger vi en hel pose for 20 kr.

06.03.23 - 18.03.23

27.02.23   
Kl. 18.30 - 21.30
Entré: 50 kr.

Musikaften: TV-2
Vi fejrer Danmarks lykkeligste 
orkester.
TV-2 er en institution i dansk 
musikliv, og Steffen Brandt har 
i mange år været vores største 
rockpoet med en ræv bag øret.
Vær med, når vi fejrer TV-2 ved 
at mødes og lytte til en stribe af 
deres bedste sange. Bibliotekar 
Thomas Damm er aftenens 
vært, og du kan være med til at 
bestemme hvilke sange, vi skal 
høre.

07.03.23   
Kl. 19.00
Entré: 30 kr.

Auning

Auning

Grenaa

Auning

Grenaa
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Børnene og bøgerne:
BOGglad-projektet vokser

I efteråret 2021 tog Norddjurs 
Kommune hul på BOGglad-
projektet, da vi fik tildelt 600.000 
kroner til at indkøbe bøger til 
kommunens dagtilbud, SFO’er 
og fritidsklubber. Det var et 
samarbejde mellem biblioteker 
og institutioner, der kombinerede 
bibliotekernes ekspertise inden 
for formidling og indkøb med 
institutionernes faglighed og 
forståelse af børnenes hverdag. 
Derfor havde vi et forår og en 
sommer med nye lækre bøger og 
glade børn.

Det første netværksmøde
Det tætte samarbejde mellem 
bibliotekarerne og institutionerne 
er fortsat i efteråret 2022, hvor 
vi i slutningen af november åb-
nede dørene for vores første 
netværksmøde i ”BOGglad Nord-
djurs”. Her var 35 fagfolk og 
ledere fra Norddjurs Kommunes 
pasningstilbud for de 0-12-årige 
børn med. Det var en dag, der 
havde til hensigt at stille skarpt 
på børns læselyst og læseglæde 
gennem dialog og faglige indslag.

Ro og fordybelse
De faglige indslag blev leveret af 
kompetente oplægsholdere, hvor 
pointerne bl.a. var, at de fysiske 
rammer for børns læseoplevelser 
spiller en stor rolle for deres evne 

til at finde ro og kunne fordybe 
sig. Samtidig er hvert barn dog 
forskelligt og har forskellige 
behov til de fysiske rammer. 
Det var også en pointe, hvordan 
især coronakrisen og de digitale 
løsninger har inspireret forlagene 
til at skabe fysiske materialer, 
der i højere grad med deres form 
og følelse inspirerer børnene til 
læsning, så fysiske og digitale 
bøger komplimenterer hinanden 
frem for at udkonkurrere hinanden.

Styrkelse af børns ordforråd
Sidst men ikke mindst handlede 
netværksmødet om, hvordan der 
er en sammenhæng mellem mindre 
børns ordforråd og deres karak-
tergennemsnit senere hen i deres 
skoleforløb. Gennem læsning og 
samtaler om de berørte emner 
skaber man grundlag for et større 
ordforråd, og derfor er børns 
læselyst så vigtigt. 

Der var gode dialoger hele 
eftermiddagen, og deltagerne 
gav udtryk for, at dagen var 
meget vellykket og havde givet 
blod på tanden til at komme 
tilbage til hverdagen og arbejde 
med alt det guld, der ligger i god 
børnelitteratur. Vi er glade for 
vores nye netværk i Norddjurs 
Kommune og ser frem til flere 
netværksmøder i fremtiden. 

af Emilie Bill Andersen, Norddjurs Biblioteker

Fakta om BOGglad-projektet

I finansloven for 2021 blev der 
afsat 25 millioner kroner til 
at styrke børns møde med lit-
teraturen. Derfor har Slots- og 
Kulturstyrrelsen oprettet puljen 
BOGglad, hvor biblioteker og 
kommuner har kunnet søge om 
nye bogsamlinger til  dagtilbud, 
SFO’er og klubber. Initiativet er 
målrettet børn fra 0 til 12 år.

98 projekter fra 78 kommuner 
samt Sydslesvig har fået til-
sagn fra BOGglad-puljen. Til-
skuddene går udelukkende til 
indkøb af bøger til bogsamlinger 
i vuggestuer, dagplejer, børne-
haver, SFO’er og klubber. De 
titusindvis af nye bøger nåede ud 
til knap 100.000 børn i løbet af 1. 
halvår 2022.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen



Tom Buk-Swienty: Safari 
fra helvede

Tag med Tom Buk-Swienty på 
safari, og hør ham fortælle om 
sin seneste bog. 
Safari fra helvede er den utrolige 
fortælling om 30 sønderjyder, 
der under 1. Verdenskrig blev 
sendt på en hemmelig mission til 
kolonien Tysk Øst-
afrika (Tanzania) forklædt som 
danske sømænd. 
I samarbejde med FOF og Grenaa 
Gymnasium.
Obs. foregår på Grenaa Gymna-
sium.

Kaffe & historier
Vi fortsætter en hyggelig tradi-
tion med oplæsning og sang.
Selvom det stadig er mørkt 
udenfor, nærmer foråret sig. 
Lad os udnytte det sidste af den 
mørke tid og krybe sammen om 
de gode fortællinger på bibliote-
ket, mens der serveres kaffe og 
småkager. 
Der bydes på både gamle og nye 
fortællinger oplæst af Christian 
Eiming, mens Rene Pallesen 
synger for, så vi kan få varmet de 
slidte vinterstemmer op, inden vi 
går foråret i møde.

14.03.23  
Kl. 10.00
Gratis.

16.03.23
Kl. 19.00
Entré: 195 kr.

Den 21. marts er Verdens Poesidag. 
Samtidig er det 130 år siden, digteren 
Emil Bønnelycke blev født. Det 
fejrer vi med digtoplæsninger og et 
kunstværk, som trækker Bønnelycke 
ind på Grenaa Bibliotek anno 2023!

Mød Kamilla Jørgensen, der fortæller 
om sit værk med titlen Berlin, og lyt til 
digtoplæsninger af Peter Laugesen og 
Mads Mygind. 

Har du selv mod på at skrive, byder 
vi velkommen til workshoppen Skriv 
som Bønnelycke.

Arrangementer er støttet af 
Kulturpuljen i Norddjurs.

Program 

Kl. 13.30-16: Workshop
Skriv som Bønnelycke v/ Mads 
Mygind. Gratis, men kræver tilmelding 
til tho@norddjurs.dk

Kl. 16.30: Fernisering
Åbningstale v/ Allan Gjersbøl 
Jørgensen, Formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget

Kamilla Jørgensen fortæller om 
baggrunden for sit værk

Kl. 17.00: Digtoplæsning
Peter Laugesen og Mads Mygind

Kl. 17.30: Tak for i dag!

Verdens Poesidag 2023
Workshop, kunstværk
og oplæsning

21.03.23   
Kl. 13.30-17.30
Gratis. Grenaa

Auning
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Verdens Poesidag UNESCO opfordrer til, at vi bruger 
Verdens Poesidag til at hylde 
digterne med digtoplæsninger, 
og at vi fremmer digtlæsning, 
digtskrivning og digtundervisning. 
Desuden opfordres til at fremme 
sammenhængen mellem poesi 
og andre kunstarter. Alt det har 
vi forsøgt at imødekomme, når vi 
fejrer Verdens Poesidag med tre 
digtere fra Aarhus og en kunstner 
med nær tilknytning til Norddjurs.
 
En hyldest til digterne 
Vi har valgt at hylde aarhusianske 
Emil Bønnelycke, fordi han var en 
pioner indenfor dansk litteratur 
med et kosmopolitisk udsyn. I 
1917 lavede han digtet New York, 
hvor han tegnede byens berømte 
skyline med ord som konkret 
materiale. Året efter lavede han 
det ordløse digt ”Berlin”, som 
alene består af vandrette streger. 
Bønnelycke var en af de første 
danskere til at bruge sproget 
som konkret materiale, hvilket 
skabte sensation i samtiden. Det 
sensationelle blev i øvrigt hjulpet 
godt på vej af Bønnelycke selv, 
der altid havde blik for drama: 
Engang tog han en pistol med til 
en digtoplæsning og fyrede den af! 

Kunstneren Kamilla Jørgensen 
bidrager til hyldesten af 
Bønnelycke. Hun arbejder på en 
måde, som kan føres tilbage til 
Bønnelycke, idet hun foretager 
konkrete oversættelser mellem 
litteratur og andre æstetiske 
udtryksformer. Hun har bl.a. lavet 
uret KNALV KNOLV på Grenaa 
Havn og så har hun designet det 

store kunstværk ”Berlin”, som 
er en konkret oversættelse af 
Bønnelyckes grafiske digt. Værket 
hænger permanent på Grenaa 
Bibliotek. 

To nyere digtere
Peter Laugesen er vores 
anden store medhylder på 
Verdens Poesidag. Laugesen 
mixer ofte poesi med andre 
kunstarter, når han optræder 
med musikensembler eller når 
han arbejder med ordenes og 
sætningernes grafiske udtryk. I 
Laugesens tekstunivers kan alt 
indgå: de store abstrakter som 
liv og død, men også de mindste 
steder som et stykke undseligt 
natur ved Brabrand Sø. Som 
sådan er Laugesens digtning 
et pragteksempel på poesiens 
umådelige rummelighed og 
elasticitet. 

Digteren Mads Mygind hjælper 
os også med at hylde Bønnelycke. 
Mygind mestrer oplæsningens 
kunst med et iørefaldende beat, 
der har rødder i rapmusikken. 
Vellyden står at læse i alle ord i 
Myginds digte, hvor det helt nære 
fra hverdagen på Trøjborg blander 
sig med en større, bagvedliggende 
helhed. I Myginds skriveworkshop, 
virkeliggør han UNESCOs 
beskrivelse af poesiens evne til at 
åbne døre ind til andre mennesker, 
når han skriver: ”Der er plads til 
alle mennesker i litteraturen, fordi 
man skriver med de tanker og 
følelser – det temperament – man 
har i tilværelsen.”

Verdens Poesidag 21. marts er en årligt 
tilbagevendende mærkedag, som blev indstiftet 
af FN-organisationen UNESCO i 1999. 
UNESCO arbejder globalt med uddannelse, 
videnskab og kultur og har oprettet de såkaldte 
verdensarvslister for både kultur og natur. Alt, 
som havner på listerne, er bevaringsværdigt, 
fordi det anses for at have særlig værdi for hele 
menneskeheden. 

Poesi kan udtrykke alt  
Når UNESCO har sat poesi på den eksklusive 
liste og udråbt den 21. marts til Verdens 
Poesidag, hænger det sammen med poesiens 
evne til at udtrykke alt mellem himmel og 
jord: Alt, man kan forestille sig, erindre og sige 
indenfor en kulturs rammer, kan udtrykkes med 
poesi. Poesi kan favne alt. Et digt kan tilsættes 
musik, billeder, skulpturer, dans, teater osv. og 
stadig være et digt. Det er helt unikt.  

Et af de største undere, som poesien kan 
udtrykke, er måske Den Anden. Altså vores 
medmennesker. UNESCO formulerer det 
således, at ”poesien åbner døre ind til andre”. 
De skriver videre på www.unesco.org: “Poesiens 
magt er uden sammenligning. Poesi er en 
udtryksform, som åbner døre ind til andre. 
Dermed beriger poesi den dialog, der er 
grundlæggende for al menneskelig fremskridt, 
og som er mere nødvendig end nogensinde i 
disse urolige tider.” Vi kan ikke være mere enige!  

af Thomas Olesen
Norddjurs Biblioteker

2322



Syng med!

Fællessang for alle.
Vi synger foråret ind i selskab 
med pianist og højskolelærer 
Steffen Jonassen fra Hadsten 
Højskole. Alle kan være med – 
bare man har lyst til at synge!
Steffen sammensætter et 
varieret program af gamle og 
nye sange fra Højskolesangbo-
gen. Efterfølgende får deltag-
erne mulighed for at ønske 
deres egne favoritter.

19.04.23   
Kl. 19.00
Entré: 30 kr. Auning

Denne sæson sætter Rougsø Folkeuniversitet fokus på samfund 
og folkestyre gennem fem spændende foredrag.

12.01.23
Demokratiets aktuelle kriser – et overblik

V/ professor Mikkel Thorup, Aarhus Universitet

08.02.23 
Den tillidsvækkende Grundtvig

V/ lektor Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Aarhus Universitet

23.02.23
Med sprogdetektiven på arbejde:

hvordan sproget fælder kriminelle
V/ Mads Christiansen, konsulent, ph.d i sprogvidenskab 

08.03.23
Danmark som overvågningssamfund

V/ professor Peter Lauritsen, Aarhus Universitet

22.03.23
Den skjulte sandhed:

konspirationsteorier og alternative sandheder
V/ lektor Rikke Alberg Peters, HistorieLab

Foredrag ved
Rougsø Folkeuniversitet

Alle foredragene foregår på Ørsted Bibliotek og 
begynder kl. 19. Entré 70 kr. per foredrag.

Tilmelding og mere information på hjemmesiden
www.folkeuniversitetet-rougso.dk 

eller www.norddjursbib.dk

Bogsalg i Ørsted
Vil du gøre en god handel?
Foråret er lig med 
forårsrengøring, og løbende 
rydder vi ud i vores materialer 
i både børn og voksne. Derfor 
afholder vi bogsalg på Ørsted 
Bibliotek, hvor du kan komme 
forbi og se, om der er bogskatte, 
der bare venter på dig. 
Den første uge, hvor der er størst 
udvalg, koster bøgerne 10 kr 
stykket. Ugen efter sælger vi en 
hel pose for 20 kr.
I den betjente åbningstid.

Ørsted
18.04.23 - 28.04.23   
Kl. 13.00
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Kalender

Februar

Marts

09.01.
17.01.
17.01.
18.01.
18.01.
18.01.
23.01.
23.01.
24.01.
25.01.
28.01.
31.01.

19.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
15.00
19.00
15.00
19.00
10.00
16.30

Musikcafé - Musikhistorien fra...
Eventyrtid
Eventyrtid
Eventyrtid
Eventyrtid
Godt i gang med eReolen
Historien om Lise Nørgaard
Fire mesterlige arkitekter - del 1
Podcastworkshop
Akut plejemor
Motionsbanko med litterær quiz
Bibliotekarerne anbefaler

Ørsted
Auning
Ørum
Grenaa
Ørsted
Grenaa
Auning
Ørum
Grenaa
Ørsted
Auning
Grenaa

s. 4
s. 3
s. 3
s. 3
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 5
s. 7
s. 7
s. 10

Januar

29.06. 18.00 Motionsbanko med litterær quiz Auning s. 7

Juni

06.02.
06.02.
08.02.
13.02.
14.02.
14.02.
15.02.
21.02.
21.02.
21.02.

22.02.
22.02.
23.02.
25.02.
25.02.
27.02.
28.02.

19.00
19.00
19.00
10.00
11.00
15.00
10.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
9.00
10.00
18.30
15.00

Fire mesterlige arkitekter - del 2
Musikcafé - Carl Orff...
En aften med Tove Ditlevsen
Mange børn ønsker sig et kæle...
Dyt, båt og kling og klang
Dyt, båt og kling og klang
Lyssværd
Eventyrtid
Eventyrtid
Island - en rejse værd
Eventyrtid
Eventyrtid
Formiddagsuniversitet om Koli...
Skriv videre på Kolindsund
Motionsbanko med litterær quiz
Strikkeforedrag med workshop
Podcastworkshop

Ørum
Ørsted
Grenaa
Alle
Auning
Grenaa
Alle
Auning
Ørum
Auning
Grenaa
Ørsted
Ørum
Ørum
Auning
Auning
Grenaa

s. 6
s. 4
s. 11
s. 12
s. 12
s. 12
s. 12
s. 3
s. 3
s. 10
s. 3
s. 3
s. 14
s. 15
s. 7
s. 16
s. 5

06.03.
06.03.
07.03.
07.03.
07.03.
08.03.
08.03.

11.03.
11.03.

14.03.
16.03.
21.03.

25.03.

10.00
19.00
10.00
10.00
19.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
19.00
13.30
10.00

Bogguld og bogsalg
Musikcafé - Richard Wagner...
Eventyrtid
Eventyrtid
Musikaften om TV-2
Eventyrtid
Eventyrtid
Rejs ind i historien (5 lørdage)
Rejs ind i historien (5 lørdage)
Kaffe og historier
Tom Buk-Swienty: Safari fra hel...
Verdens poesidag 2023
Motionsbanko med litterær quiz

Grenaa
Ørsted
Auning
Ørum
Auning
Grenaa
Ørsted
Grenaa
Auning
Auning
Gymna..
Grenaa
Auning

s. 16
s. 4
s. 3
s. 3
s. 17
s. 3
s. 3
s. 17
s. 17
s. 20
s. 20
s. 21
s. 7

03.04.
18.04.
19.04.

25.04.
27.04.

19.00
13.00
19.00
16.00
18.00

Musikcafé - Puccini...
Bogsalg i Ørsted
Syng med!
Podcastworkshop
Motionsbanko med litterær quiz

Ørsted
Ørsted
Auning
Grenaa
Auning

s. 4
s. 24
s. 24
s. 5
s. 7

April

08.05.
25.05.

19.00
18.00

Musikcafé - Hits
Motionsbanko med litterær quiz

Ørsted
Auning

s. 4
s. 7

Maj
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Hvor ikke andet er angivet anvendes fotos fra Colourbox, 
Pixabay, Unsplash og pressefotos.



Scan QR-koden eller besøg www.norddjursbib.dk/vi-tilbyder/nyhedsbrev

Pst! Har du hørt det?

Gå ikke glip af Norddjurs Bibliotekers mange arrangementer og tilbud.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked direkte i din indbakke!


