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HELENE STRANGESVEJ 1, 4840 NØRRE ALSLEV  
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SAKSKØBING BIBLIOTEK 
RÅDHUSGADE 6, 4990 SAKSKØBING 
TLF: 5473 1720 
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DOSSERINGEN 3, 4850 STUBBEKØBING 
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WWW.GULDBIB.DK 

20
17

.0
6.

13
. 

- 
 L

S
H

N
 

KULTUR- 
OPLEVELSER 
 



 3 

VELKOMMEN TIL OPLEVELSER PÅ 
GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2017 
 
Vi byder på et væld af spændende oplevelser i den kommende 
sæson og ”MEGET MERE END DU TROR”. 
Efterårsprogrammet for voksne byder på en masse spændende tilbud, og 
der er bestemt noget at glæde sig til. Vi er meget glade for at kunne 
invitere dig med til at opleve det. 
 
BILLETSYSTEM 
Køb din billet via guldbib.dk og print billetten hjemmefra.  Eller køb billet 
på biblioteket i den betjente åbningstid. Købte billetter refunderes ikke.  
 
Billetsystemet lukker for salg oftest 1 time før arrangementet starter. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at arrangementet er udsolgt. Eventuelt reste-
rende billetter sælges ved indgangen (kontantsalg eller MobilePay). Husk 
at vise din billet ved indgangen. Alle billetter i voksenprogrammet kan 
købes fra mandag den 14. august. Billetprisen ser du under det enkelte 
arrangement.  
 
VENTELISTE 
Er arrangementet udsolgt, kan du ofte skrive dig på venteliste, hvor 
”først til mølle-princippet” gælder. Du kan ikke regne med at have en 
fast plads på ventelisten. 
 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Er du medlem af vores Biblioteksklub, kan du få rabat på nogle af vores 
arrangementer, og der er særlige VIP-arrangementer kun for medlem-
mer. Du kan også købe billetter før alle andre. Det er gratis at blive med-
lem af Biblioteksklubben. 
 
GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE PÅ DE SOCIALE MEDIER 
Du kan ”synes godt om” Guldborgsund-bibliotekerne på Facebook og få 
nyheder og inspiration direkte på din væg. Følg os også på Instagram og 
Twitter. 
 
FOTOS 
Vi tager ofte billeder til Facebook m.v. under vores arrangementer. Øn-
sker du ikke at blive fotograferet, så giv os blot besked. 
 
ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Der er kun adgang via trappe til Salen, 1. sal i Rosenvænget 17, Nykø-
bing F. 
 
 

SE HELE PROGRAMMET PÅ WWW.GULDBIB.DK 
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LÆSEKLUBBER 
KRIMIKLUBBEN OG KLASSIKERKLUBBEN 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
 
Del dine læseoplevelser med andre i en ny læseklub. 
 
Har du lyst til at være med i en læseklub, hvor der nogle afte-
ner i efterårets løb diskuteres forskellige romaner? 
Kom til et orienteringsmøde tirsdag den 22. august kl. 18.30 i 
Glassalen på Hovedbiblioteket, og hør om de nye læseklubber, 
eller tilmed dig direkte til den klubansvarlige. 
 
Krimi-klubben 
Hvor krimilæsere mødes og diskuterer gode krimier.  
Klubben mødes: 
Mandag den 18. september kl. 19.00 
Mandag den 23. oktober kl. 19.00 
Mandag den 20. november kl. 19.00 
Mandag den 18. december kl. 19.00 
Klubansvarlig: Bibliotekar Lene Hedengran,  
lhj@guldborgsund.dk 
 
Klassiker-klubben 
Læs, genlæs og diskuter nogle af de store klassikere.  
Klubben mødes: 
Onsdag den 27. september kl. 19.00 
Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 
Onsdag den 22. november kl. 19.00 
Onsdag den 20. december kl. 19.00 
Klubansvarlig: Bibliotekar Anne Tove Haugbølle, 
atha@guldborgsund.dk 
 

Biblioteket udarbejder en læseplan og sørger for at bestille 
den bog hjem, der skal læses og diskuteres. Den klubansvarli-
ge bibliotekar deltager i det første møde for at sætte jer godt  
i gang. 

Man tilmelder sig hele forløbet. 
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NOVELLELÆSNING 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
 
Vi læser noveller i fællesskab og taler om dem. 
Klubben mødes: 
Torsdag den 14. september kl. 10.00 - 11.30 
Torsdag den 12. oktober kl. 10.00 - 11.30 
Torsdag den 16. november kl. 10.00 - 11.30 
Torsdag den 21. december kl. 10.00 - 11.30 
Klubansvarlig: Bibliotekar Dorte Tissot Hansen, 
dth@guldborgsund.dk 
Tilmelding: Senest den 7. september på mail 
dth@guldborgsund.dk. Der er begrænset antal pladser.  
Man tilmelder sig hele forløbet. 
 
 
DR ROMANKLUBBEN 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
 
Vi debatterer en ny dansk roman hver gang vi mødes. Bøger-
ne er udvalgt af Danmarks Radio og læses på mange bibliote-
ker landet over. Til slut stemmer vi om, hvilke tre romaner, 
der skal indstilles til DR-Romanprisen 2018, som uddeles i juni 
2018. 
 
Klubben mødes: 
Fra december til maj, i alt seks onsdage kl. 16.30-18.00 
Klubansvarlig: Anne Tove Haugbølle, atha@guldborgsund.dk 
Tilmelding: Senest onsdag den 1. november på mail 
atha@guldborgsund.dk eller telefon 5473 1600. Der er be-
grænset antal pladser. Man tilmelder sig hele forløbet. 
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ART NORDFALSTER UDSTILLER KUNST 
Juli – august – i den betjente åbningstid 
Stubbekøbing Bibliotek 
 
Medlemmer fra foreningen ART Nordfalster står for bibliotekets 
sommerudstilling. ART Nordfalsters formål er at vise den idé-
rigdom og aktivitet, som kunstnere og kunsthåndværkere læg-
ger for dagen bag de normalt lukkede døre på Nordfalster. For-
eningen arbejder for at gennemføre arrangementer, hvor for-
eningens medlemmer kan vise, hvad de arbejder med.  
 
 
DANMARKS VETERANER - LOKALFORENINGEN 
LOLLAND FALSTER & MØN UDSTILLER 
28. august  -  15. september 
Hoved biblioteket 
 
Udstillingen viser et udsnit af det danske bidrag til FN-styrken i 
Mali, hvor Danmark havde chefposten i to år (2015-2016) og 
havde et lille bidrag på 50 FN soldater - herunder Jærgerkorp-
set - i en kortere periode i 2016. FN-Styrken hedder: The Uni-
ted Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 
Mali (MINUSMA). 
 
 
FOREDRAG: ”DANMARKS INTERNATIONALE IND-
SATS HER OG NU” 
V/ PER AMNITZBØL RASMUSSEN,  
PENSIONERET CHEFSERGENT 
Onsdag den 30. august kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
 
Per Amnitzbøl Rasmussen fortæller om de missioner, som Dan-
mark lige nu deltager i rundt om i verden. 
 
Anledningen er Veteranernes Flagdag den 5. september.  
Vi kommer rundt om missionerne i bl.a. Afghanistan, Irak, Ko-
sovo og Mali, med små afstikkere til Korea, Sydsudan og Palæ-
stina. Per fortæller også lidt om arbejdet for vores veteraner, 
når de vender hjem igen. 
Indlæggene afsluttes med debat og drøftelse af Danmarks rolle 
i verden fremover. 

AUGUST 
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STU-ELEVER FRA SKOLECENTRET LINDERSVOLD 
UDSTILLER KUNST 
1. -  26. september 
Hovedbiblioteket 
 
Udstillingen er et kunstprojekt lavet af STU (Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse) på Lindersvold i Faxe.  
Skolecentret rummer forskellige tilbud til børn og unge med 
særlige vanskeligheder og fungerer som højskole, hvor unge 
fra Europa og Asien forbereder sig til at blive frivillig i Afrika. 
Formålet med kunstprojektet var at udvikle den kreative tænk-
ning hos den enkelte STU-studerende ved at udtrykke sig gen-
nem kunst. En frivillig fra Syd-Korea, Eunjee Yoon, har stået i 
spidsen for projektet.  
 
 
MALERGRUPPEN IRIS UDSTILLER MALERIER 
September og oktober – i den betjente åbningstid 
Nysted Bibliotek 
 
Formanden Bente Bjørnsten skriver om Malergruppen IRIS: 
”Malergruppen ”IRIS” består af ikke-professionelle kunstnere, 
som på forskellig vis gennemført kortere eller længere kurser. 
Gruppen startede i år 2000. Formålet var at etablere en base 
for den fælles interesse i at udtrykke sig i billeder og for at 
støtte hinanden i at udvikle den enkeltes individuelle udtryk.  
Gruppen består pt. af 11 medlemmer som mødes og maler 
sammen en gang ugentligt i vinterhalvåret, tager på kunstmu-
seer eller besøger lokale kunstnere. En gang årligt holder vi en 
fællesudstilling. Resten af året udstiller de enkelte malere for-
skellige steder i lokalområdet”. 
 
 
BIRGIT GULDAGER UDSTILLER MALERIER 
September måned 
Sakskøbing Bibliotek 
 
Om sig selv siger Birgit Guldager: ”Jeg har altid boet i nærhe-
den af hav og smuk natur, både den barske i Vestjylland og 
den frodige på Lolland. Alle mine malerier er udtryk for mine 
oplevelser af naturens skønhed og kraft. De er mere eller min-
dre abstrakte, da det er fantasien, jeg bruger, men udgangs-
punktet er altid det samme.” 

SEPTEMBER 
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PALETTEN UDSTILLER KUNST 
September – i den betjente åbningstid 
Stubbekøbing Bibliotek 
 
Palettens udstilling er billeder malet ud fra et lille inspirations-
kursus/indblik vedrørende Cobra-billeder, som gruppen fik hos 
Galleri Finnermann v/ Finn Arnesen i Nykøbing F. Efterfølgende 
har alle arbejdet videre med denne stil og udstillingen består af 
de meget farverige resultater.  
 
Paletten blev stiftet i 2003 i den tidligere Stubbekøbing kom-
mune. Gruppen består p.t. af 15 medlemmer, der mødes på 
Stubbekøbing Skole hver mandag fra kl. 16-19. Interesserede 
er velkomne til at se ind. Gruppen arbejder med forskellige 
medier som collage, akryl, akvarel, pastelkridt og tegning som 
både kan være med blyant, kul eller tusch.  
 
 
FORFATTEREFTERMIDDAG:  
POUL JOACHIM STENDER: 
”STOP OP – FJUMREÅR FOR VOKSNE” 
Mandag den 4. september kl. 16.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Billet nødvendig 
 
Sognepræst og forfatter Poul Joachim Stender fortæller i sin 
nye bog ”Stop op - fjumreår for voksne” om, hvorfor alle over 
55 år burde tage et fjumreår - også pensionisterne.  
 
Problemet er, at vi fjumrer for lidt. Nogle synes, at betegnelsen 
fjumreår er frygtelig og ser helst, at årene bliver kaldt for dan-
nelsesår. Men hvorfor? Et fjumreår vil give nyt perspektiv og 
hjælpe til at finde ud af, hvad der er væsentligt og uvæsentligt 
for dig i livet. 
 
Til foredraget vil Stender komme med gode råd og vejledning 
til alle, der føler sig fristet til at holde et fjumreår. 
 
Bestil billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FLAGDAG 
FOR DANMARKS 
VETERANER 
TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 16.30 I NYKØBING F 
 
Guldborgsund Kommune, Guldborgsund-bibliotekerne og Danmarks Vetera-
ner markerer den årlige Flagdag for Danmarks Veteraner. 
 
Der vil være march gennem byen, tale og blomsterlægning ved mindeste-
nen i Bibliotekshaven med efterfølgende reception for indbudte veteraner i 
Glassalen på Hovedbiblioteket. 
 
Har du lyst til at komme og få en snak og markere dagen med os, er du 
meget velkommen til at kigge forbi. Du kan også se en udstilling på biblio-
teket. 
 
 

Vær med til at anerkende vores veteraners indsats 
- hejs Dannebrog den 5. september 
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SLÆGTSCAFÉ PÅ 
HOVEDBIBLIOTEKET 

FÅ HJÆLP TIL SLÆGTSFORSKNING 
PÅ HOVEDBIBLIOTEKET 
 
 
Den første tirsdag i hver måned kan du få hjælp til din slægtsforskning i 
Slægtscaféen på Hovedbiblioteket. 
 
Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Guldborgsund vil være til stede for 
at hjælpe dig. 
 
Mød op i lokalet ved siden af Glassalen: 
 
Tirsdag den 5. september kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag den 7. november kl. 14.00 - 16.00 
Tirsdag den 5. december kl. 14.00 - 16.00 
 
Se mere om  
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund her:  
slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk 
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KONCERT MED ”MELLEM TRÆERNE” 
Onsdag den 6. september kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 50 kr. (40 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Kom til en spændende koncertoplevelse, når bandet ”Mellem 
Træerne” gæster biblioteket. 
 
"Bandet ”Mellem Træerne” er en hyldest til naturen og til publi-
kum. Musikken og teksterne inviterer til mentalt at smide sok-
kerne og tage en tur på bare fødder gennem skovbunden, følge 
en sommerfugl fra busk til busk og trække vejret i takt med 
Moder Jord. De små historier mellem numrene gør det let at 
følge med og nyde rejsen - og musikken." Citat af Helle Ber-
tram. 
 
Bandet består af: 
Mark Ansbjerg: Guitar 
Henrik Sten Jensen: Guitar 
Susanne Schmidt: Vokal 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FOREDRAG: ”DANSK VESTINDIEN” 
V/ KIRSTINE KAMP ALBÆK FRA  
ARBEJDERMUSEET 
Torsdag den 7. september kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Billet nødvendig 
 
Rikke Lie Halberg taler om frihedskamp og lighedskamp i 
Dansk Vestindien før og efter 1848. 
 
Slaveriet i Dansk Vestindien blev afskaffet i 1848 efter et stort 
slaveoprør, men hvilke andre kampe kan spores i koloniens 
levetid fra 1672-1917?  
 
Med udgangspunkt i et bredt udvalg af kilder belyses mod-
stand, sabotage, flugt og oprør både før og efter slaveriets 
ophævelse i Dansk Vestindien. Foredraget tager udgangspunkt 
i en bred vifte af kildemateriale, som belyser de slavegjortes 
kamp for frihed før 1848, og den nye vestindiske arbejderklas-
ses kamp for lighed efter 1848. 
 
Kirstine Kamp Albæk kommer fra Arbejdermuseet og arbejder 
specifikt på udstillingen Stop Slaveri! samt i Skoletjeneste som 
underviser. 
 
Foredraget er støttet af Slots– og Ejendomsstyrelsens udvik-
lingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og 
er lavet i et samarbejde mellem Museum Lolland-Falster og 
Guldborgsund-bibliotekerne. 
 
Bestil billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
 
 
FOREDRAG: ”MARIA CALLAS 40 ÅR EFTER  
HENDES DØD, HVAD HUSKER VI I DAG?”  
V/ FLEMMING HANSEN 
Mandag den 11. september kl. 16.30 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
 
Fra 1950-1960 var Maria Callas stort set uden konkurrenter på 
de internationale operascener, især pga. det brede udvalg af 
roller, som hun mestrede fra Bellini til Wagner. Måske husker 
de fleste hende pga. ”skandalerne”, som i virkeligheden oftest 
var skabt af pressen. 
 
Flemming Hansen fortæller om Maria Callas’ historie suppleret 
med CD- og DVD-optagelser. 
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STRIKKECAFÉ  
Tirsdag den 12. september kl. 9.30 – 11.30 
Nysted Bibliotek 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
MÅNEDENS TEMA: NÅLEBINDING  
Medbring nålebindingsnål eller stor stoppenål uden spids og 
uldgarn.  
 
Du er selvfølgelig også velkommen til at tage dit eget håndar-
bejde med. 
 
Caféen drives af frivillige. 
 
 
DEBATCAFÉ: TÆNKEPAUSER 
Tirsdag den 12. september kl. 16.30 – 17.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
MÅNEDENS EMNE: ”SMERTE”  
Med udgangspunkt i Troels Staehelin Jensens bog diskuterer vi 
månedens emne. 
 
Baggrunden for debatcaféen er Aarhus Universitetsforlags serie 
”Tænkepauser”. Hver måned udgiver forlaget en ny bog på kun 
60 sider forfattet af nogle af landets klogeste hoveder og for-
midlet, så de fleste kan være med. Du kan få et gratis eksem-
plar af den pågældende bog, når du deltager i caféen, så længe 
lager haves. Du behøver ikke at have læst bogen, inden du 
deltager i caféen. 
 
Vi byder på kaffe og te. 
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ROCKLYTTEKLUBBEN 
Tirsdag den 12. september: Led Zeppelin 
Tirsdag den 10. oktober: Glamrock i 70’erne 
Tirsdag den 14. november: Producer Tony Visconti 
Tirsdag den 5. december: Årets bedste 
Kl. 18.30 - 20.30 
 
Hovedbiblioteket, Glassalen  
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
  
Holder du af at lytte til god musik, og vil du også gerne høre 
lidt om historien bag. Så kom i ROCKLYTTEKLUBBEN, hvor du 
kan læne dig tilbage og lytte til vores snak, cd’er og musik-
videoer - du kan også bidrage med din egen viden. 
 
Vi hører noget af den lidt mindre kendte musik, måske krydret 
med det helt uundværlige.   
Vi byder på en øl/sodavand og chips. 
  
SEPTEMBER MÅNEDS TEMA: LED ZEPPELIN 
Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones og John Bonham 
dannede i 1968 et pioneer-band indenfor hård rock. De kaldte 
sig Led Zeppelin. Deres første LP udkom i 1969 og det sidste 
album udkom i 2012. Ud af disse udgivelser var der kun ni al-
mindelige studio-album.  
 
Sammen med Deep Purple og Black Sabbath var de grundlæg-
gere af genren heavy metal / hård rock. Allerede fra første 
plade gjorde de opmærksom på sig selv, ”Dazed and Confused” 
lagde den grundlæggende lyd og blev senere fulgt op af sange 
som: ”Whole Lotta Love”, ”Immigrant Song”, ”Stairway to Hea-
ven”, ”No Quarter”, ”Kashmir”, ”Nobody’s Fault But Mine” og 
”All My Love”.  
 
Der er en uendelig række af klassikere at tage af. Derudover 
vælger vi selvfølgelig sange, som måske er knap så kendte, 
men bestemt stadig er et lyt værd. 
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FIND OS ONLINE 
FACEBOOK 
TWITTER 
INSTAGRAM 
MØD GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE ONLINE 
 
Følg os på Facebook, Twitter og Instagram, hvor vi holder dig opdateret 
med det, der sker på biblioteket. 
 
Hvis du ind i mellem ”Synes godt om” eller kommenterer på vores opslag 
på Facebook, sikrer du, at fremtidige opslag fra os hele tiden bliver vist på 
din væg. 
 
Du kan også abonnere på vores BEGIVENHEDER på Facebook, så får du 
automatisk en notifikation, når vi opretter nye arrangementer. 
 

ONLINE-TEAMET BYDER DIG VELKOMMEN TIL  
EN DIGITAL VERDEN FULD AF OPLEVELSER 

 
 FACEBOOK: Guldborgsundbibliotekerne 

TWITTER: @guldbib 
INSTAGRAM: @guldbib 
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”TUNESISK HÆKLEWORKSHOP” V/SYS FREDENS 
Onsdag den 13. september kl. 19.00 
Sakskøbing Bibliotek 
Pris: 40 kr. (30 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Grundteknikken i tunesisk hækling er en blanding af hækling 
og strikning. Resultatet ser nærmest vævet ud med en flot 
struktur.  
 
På dette kursus har du mulighed for at lære grundrækkerne, 
ret- og vrangmasker og variationer med disse masker. Derud-
over læres rundhækling med to farver og forskellige strukturer.  
 
Efter dette 3 timers kursus er du godt rustet til at kaste dig ud 
i spændende ting, du selv kan hækle. 
 
Der arbejdes efter Sys Fredens grundbog: ”Tunesisk hækling". 
Medbring gerne almindelig tunesisk hæklenål (hakkenål) og en 
dobbelt tunesisk hæklenål nr. 5 - 6 mm. Lyst uldgarn til pind 
nr. 4 - 5 mm og en kontrastfarve i samme tykkelse. Garn og 
hæklenåle kan også lånes på kurset. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FOREDRAG: ”MOD TIL FORANDRING”  
V/ GUSTAV SALINAS & MAGNUS HØJER 
Torsdag den 14. september kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 60 kr.  
 
Gustav og Magnus sætter fokus på, hvordan man bedst muligt 
motiverer sig selv til at gøre sit bedste hver gang – specielt når 
man står overfor tilsyneladende umulige opgaver. 
 
Gustav, der har oplevet meget modgang i sit liv, tog i 2014 en 
beslutning om, at han gerne ville hjælpe, inspirere og motivere 
andre mennesker. Han uddannede sig til fitnessinstruktør, per-
sonlig træner og kostvejleder med fokus på vægttab, og mødte 
i 2016 Magnus. En 26-årig gut på 170 kg, der netop havde 
gennemlevet sit livs største krise og med en massiv overvægt, 
der bremsede alle hans drømme og visioner. 
 
Men hvordan motiverer man en mand, der på ingen måde tror 
på sig selv, vejer 80 kg for meget og lige er blevet forladt og 
føler sig ensom?  
 
Tag med på rejsen, hvor Gustav og Magnus taler om egne erfa-
ringer fra fortiden og de erfaringer, som de har gjort sig det 
seneste år, hvor Magnus har tabt sig 80 kg. En rejse der satte 
både engagement og evner på prøve for både Magnus og Gu-
stav. 
 
Gustav Salinas er en af Danmarks største realitystjerner siden 
det hele startede tilbage i 2008, han følges af over 200.000 
mennesker på Facebook samt over 180.000 på Instagram, 
hvor han promoverer sin virksomhed FitnessNu. Gustav er 
blandt andet uddannet personlig træner og kostvejleder og har 
bl.a. skrevet bogen ”Ta’ dit liv tilbage”. 
   
Magnus Højer Simonsen arbejder som lærer for børn med  
autisme.  
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
 
 

Fotograf: Flemming Gernyx  
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FOREDRAG: ”KAN MAN SPISE INSEKTER?”  
FOREDRAG OG SMAGSPRØVER 
V/ BUGLADY - NINA ASKOV  
Lørdag den 16. september kl. 12.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
For alle - både børn og voksne.  
Gratis. Billet nødvendig 
 
At spise insekter er oppe i tiden - derfor inviterer vi dig inden-
for til at blive klogere på denne nye spise. 
 
Kom alene eller tag børnene med, når Nina Askov, der er for-
fatteren bag bloggen, Buglady.dk og bogen ”Insekter på menu-
en - den nye trend i Europa” kommer på besøg og fortæller om 
insekter og byder på smagsprøver. 
 
Nina Askov er insektkok og selvudnævnt ambassadør for frem-
me af insektspisning i Danmark. I sit foredrag fortæller hun, 
hvorfor insekterne er blevet udråbt til at være fremtidens føde-
varer og hvordan vi håndterer dem. Bagefter er der selvfølgelig 
mulighed for at smage. 
 
Insekter er ren superfood, afsætter et minimalt aftryk på klima 
og miljø – og så smager de godt. Der er masser af gode grunde 
til at sætte tænderne i de små kræ. Men hvordan tilbereder 
man dem? Kan man få ungerne til at spise dem? Kan man blive 
syg af dem? Og hvad med dyrevelfærden? Disse spørgsmål vil 
blive besvaret i det spændende foredrag, der gør dig parat til 
at sætte insekter på menuen. 
 
Foredraget henvender sig både til børn og voksne. 
 
Bestil billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FILMAFTEN 
Mandag den 18. september kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 30 kr. 
 
AFTENENS DOKUMENTARFILM: BUGS 
Er insekter den nye superfood? Kan vi redde verden ved at 
spise insekter? FN har anbefalet insekter som en ressource til 
bekæmpelse af sult i verden. Kokke og gastronomer har sat 
fokus på insekternes smag og miljøforkæmpere og folkesund-
hedsforskere er begejstrede. 
 
I tre år har et hold af kokke og forskere fra Nordic Food Lab 
rejst verden rundt på et gastronomisk eventyr for at lære af de 
2 mia. mennesker, der allerede spiser insekter, og som betrag-
ter termitdronninger, honningmyrer, giftige gedehamse og 
langhornede græshopper som delikatesser. 
 
Gastronomernes og forskernes oplevelser og erfaringer rejser 
store spørgsmål. Vil industrielt producerede insekter være lige 
så appetitlige og gavnlige som dem fra bæredygtige økosyste-
mer og køkkener rundt om i verden? Og kan vi nogensinde 
forandre forbrugerens syn på insekter i den vestlige verden? 
 
Instruktør: Andreas Johnsen 
Længde: 1 time og 13 min 
Land: Danmark 
År: 2016 
Sprog: Engelsk med danske undertekster. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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KLASSIKERDAGEN 2017: TOVE DITLEVSEN 
VI MARKERER DAGEN MED MUSIK OG  
OPLÆSNING 
Tirsdag den 19. september kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 60 kr. inkl. et glas vin, øl eller vand  
(50 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Tove Ditlevsen ville være fyldt 100 år i 2017, og velfortjent er 
hun også udvalgt som Årets Klassiker.  
 
Oplev TINGGAARD TRIO’s fortællende koncert, som præsente-
rer et udvalg af Tove Ditlevsens digte sat i musik af bl.a. Steen 
Drost Nielsen, Jan Borre, Peter Søvad og Anne Linnet. 
Musikken afspejler Tove Ditlevsens teksters helt særlige sans-
ning af levet liv, kærlighed, smerte og skønhed. Trioens delika-
te trestemmige vokalarrangementer, akkompagneret af guitar 
og bas, spænder lige fra det bluesprægede over samba til sart 
a cappella sang.   
 
Imellem sangene læser en bibliotekar udvalgte prosastykker op 
fra Tove Ditlevsens forfatterskab, og Tinggaard Trio fortæller 
historien om hendes barske liv som kvinde, hustru, mor og 
digter. Et liv der fik en tragisk afslutning. 
 
Trioen består af: 
Gitte Tinggaard: Sang 
Jan Borre: Guitar, sang 
Peter Søvad: Kontrabas, sang  
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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 VIN & BØGER 
Torsdag den 21. september kl. 19.00 - 21.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 100 kr. inkl. vinsmagning, kiks og ost 
(90 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Med udgangspunkt i vin og bøger fra Frankrig vil Jes Jonigk fra 
Marius Mortensen Eftf. præsentere de vine, vi skal smage, og 
bibliotekarerne Dorte, Lene og Anders fra Guldborgsund-
bibliotekerne fortæller om fransk litteratur og franske forfattere. 
 
Ud over vin byder vi på ost og kiks. 
 
Arrangeret i samarbejde med Marius Mortensen Eftf. Og Guld-
borgsund-bibliotekerne. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket 
 
 
FORFATTEREFTERMIDDAG:  
PER NEDERGAARD HANSEN 
Tirsdag den 26. september kl. 16.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
 
Da forfatteren i februar 2013 blev ramt af en alvorlig blodprop i 
hjernestammen kom spørgsmålet om liv og død, vigtigheden af 
de nære ting i hverdagen, meget tæt på. På den baggrund 
skrev Per Nedergaard Hansen, der er organist ved Lindeskovkir-
ken i Nykøbing Falster Sogn, bogen ”De lyse timer”. 
 
Bogen falder i tre dele. Erindringsglimt fra barndom, ungdom og 
senere. Kronik om forfatterens egen musikalske baggrund og 
hans salmemelodier samt udpluk fra positiv-dagbogen.  
  
En rød tråd gennem bogen er det gamle ord om, at man skal 
tælle de lyse timer. Ind i den sammenhæng spiller vor kirkes 
tro på Bibelens Gud en rolle for forfatteren, og det kommer og-
så til udtryk i bogen. Per Nedergaard Hansens bog ”De lyse 
timer” er en åben, ærlig og personlig beretning.  
 
Hør Per Nedergaard Hansens personlige beretning, når han for-
tæller om og læser op fra bogen. 
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IT PÅ BIBLIOTEKET 
BOOK EN PC PÅ HOVEDBIBLIOTEKET 
Du kan gratis låne en computer på biblioteket. Der er mulighed for at be-
nytte printer eller scanner – se pris for print på guldbib.dk 
Computerne kan evt. bookes i forvejen, så du kan være sikker på at finde 
en ledig pc, når du kommer. Tidsbestillingen bliver automatisk annulleret, 
hvis du ikke har benyttet den inden for 15 min. PC-tider bookes på bibliote-
kets hjemmeside guldbib.dk Du kan også ringe eller skrive en mail. 
 
 
FÅ HJÆLP TIL IT 
Biblioteket hjælper gerne med hverdagens IT-problemer. Mange mindre 
ting kan ofte klares på stedet, når du møder op. På travle dage kan man 
ikke forvente at få længerevarende hjælp på tomandshånd ved pc’en. Hvis 
du gerne vil være sikker på, at personalet har tid til dig, er det en god idé 
at bestille en halv times IT-hjælp på forhånd.  
Ring til dit lokale bibliotek eller skriv en mail, så finder vi et passende tids-
punkt og en medarbejder til dig. 
 
 
LÆR MERE OM IT 
Du kan låne mange gode bøger og hæfter, der kan hjælpe dig i gang eller 
videre. Der er også magasiner og hjemmesider med bl.a. gode råd og tests 
af f.eks. programmer og udstyr.  
De danske biblioteker har lagt en række små, gratis kurser på hjemmesi-
den ekurser.nu. Der er kurser om næsten alt, hvad man kan få brug for om 
ipads, smartphones, e-bøger, offentlig selvbetjening og meget mere. Kur-
serne består typisk af korte videoer og trin-for-trin vejledninger. 
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LYTTEKLUBBEN DR KLUB KLASSISK 
Onsdag den 27. september 
Onsdag den 25. oktober 
Onsdag den 29. november 
Kl. 16.30 - 18.30  
 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
Holder du af klassisk musik, kan du igen i år dyrke den i fælles-
skab med andre i Guldborgsund-bibliotekernes Lytteklub. 
 
Lytteklubben laves i samarbejde med Danmarks Radio og biblio-
tekernes musiktjeneste BibZoom.dk 
 
Du behøver ikke at have speciel viden om klassisk musik, men 
bare have lyst til at lytte sammen med andre og snakke om 
musikken i hyggeligt og afslappet selskab. Bibliotekarerne intro-
ducerer musikken. 
 
Lytteklubben er et uforpligtende mødested for musikelskere og 
nysgerrige og bestyres af bibliotekarerne Annemette Schønberg 
Johnsen og Ingrid Hjorth Hansen. 
 
SEPTEMBER MÅNEDS TEMA: ROBERT SCHUMANN CELLOKON-
CERT I A MOL OP. 129 
Koncerten er skrevet på to uger i 1850, da Robert Schumann 
var blevet musikdirektør i Düsseldorff. Den nåede aldrig at blive 
opført, mens Schumann levede men blev først opført i 1860 i 
Leipzig  fire år efter hans død.  
 
Koncerten opføres i Konservatoriets koncertsal med mulig TV 
transmission fra DR den 12. oktober. 
 
Vi byder på kaffe, te og lidt sødt. 
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MALERIUDSTILLING: ”ARVESTYKKER” 
2. oktober – 19. november 
Sakskøbing Bibliotek 
 
Vi skruer for en periode tiden tilbage til dengang, hvor der i næ-
sten alle hjem hang malerier med dekorative guldrammer på 
væggene. Malerierne var ofte naturalistiske og af svingende kva-
litet. 
 
Mange af disse malerier har i en årrække været gemt væk på 
lofter og i kældre, fordi de ikke passer ind i vores moderne ind-
retning. 
 
Nu har en række fine malerier imidlertid fundet vej op af kælde-
rens dyb og kommer for en stund igen til ære og værdighed på 
bibliotekets vægge. Udstillingen rummer bl.a. et par værker af 
Thorbjørn Skeel Ankersen, som boede på Hasselø. 
 
 
KUNSTKLUBBEN ROK UDSTILLER KUNST 
Oktober – i den betjente åbningstid 
Stubbekøbing Bibliotek 
 
Kunstklubben ROK er startet i 2013 blandt morgenroere i Maribo 
Roklub, hvor aktive kreative folk fik lyst til at vise hinanden og 
verden omkring dem deres billedlige udtryk. Efterhånden er flere 
kunstnere kommet til og de er nu en lidt større gruppe med 
mange forskellige udtryk, der spiller billedligt godt med hinan-
den. Deres spektrum breder sig over maleri, grafik, keramik, 
assemblage og smykker. 

OKTOBER 
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BRUGER DU 
”ÅBENT BIBLIOTEK”  
DET ÅBNE BIBLIOTEK—EN SELVBETJENINGSLØSNING 
FOR DIG, DER GERNE VIL BRUGE BIBLIOTEKET FRA  
KL. 7-22 - OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG 
 
Luk dig ind i biblioteket uden for den betjente åbningstid, hvis du: 
 Er indmeldt i Guldborgsund-bibliotekerne 
 Er fyldt 15 år 
 Er under 15 år og biblioteket har registreret, at du har en skriftlig  

tilladelse fra forældre/værge til, at du lukker dig ind 
 Har dit sundhedskort eller lånerkort med eller taster dit CPR-nummer 

ved indgangsdøren  
 Har en 4-cifret PIN-kode - den får du hos personalet i den betjente åb-

ningstid 
 

Der er ”Åbne Biblioteker” både på Hovedbiblioteket,  
i Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Stubbekøbing og Væggerløse 

Model: Nikolaj D. Larsen
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FOREDRAG: ”DEN PERFEKTE PIGE - ALTID PÅ, 
MEN ER DU OK?”   
V/ CAMILLA SKOVGAARD 
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Billet nødvendig 
 
Camilla deltog i DR-dokumentaren "12-tals-piger" om de per-
fekte piger, da hun selv har været en af de perfekte piger og 
har skrevet om dette i bogen "Fucking (fantastiske) 20'ere!".  
 
Her fortæller hun bl.a. om, hvordan hun oplevede at få ondt i 
maven og gå rundt med en følelse af ikke at kunne få luft som 
følge af altid at ville være perfekt (have den perfekte krop, 
altid være PÅ, være den dygtigste i skolen, være den bedste 
veninde, have styr på fremtiden). Med andre ord så fik Camilla 
stress og angst af altid at skulle leve op til rollen som den per-
fekte pige. 
 
Siden DR-dokumentaren blev sendt er Camilla blevet kontaktet 
af mange unge piger, der ønsker at vide mere om, hvordan 
hun gav slip på idealet om det perfekte. Derfor holder Camilla 
nu foredrag om at være den perfekte pige og om at vinke far-
vel til hende. Hun har nemlig lært, at det ikke handler om at 
være perfekt, men om at have det godt. Dette budskab ønsker 
hun brændende at give videre til andre piger. 
 
Foredraget henvender sig til piger fra 15 år, men også til foræl-
dre og andre, der ønsker at forstå, hvad der rører sig blandt 
unge piger i dag. 
 
Bestil billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FOREDRAG: ” UPCYCLING, GENBRUG OG  
REDESIGN AF DINE LOPPEFUND” 
V/ LENE NISSEN 
Onsdag den 4. oktober kl. 19.00 
Sakskøbing Bibliotek 
Pris: 40 kr. (30 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Lene Nissen, forfatter til bogen "Kreative redesign af dine LOP-
PEFUND" og medvirkende i DR1 programmet ”Fra yt til nyt” 
kommer og fortæller om tendenser indenfor upcycling, genbrug 
og DIY. 
 
Der er en tydelig tendens til nøjsomhed og omtanke i tiden. Vi 
er efterhånden blevet klar over, at de håndværk, som tidligere 
fandtes, bliver der færre og færre, der kan udføre, og vi tyr til 
masseproducerede varer af ringere kvalitet. Dette gør også, at 
de håndlavede kvalitetsprodukter kommer i højere kurs, og vi 
gør mere for at bevare dem. Dette, og det at skabe unikke 
hjem der har personlighed, er noget af det mest trendy for 
tiden. Derfor er genbrug, loppemarkeder og upcycling blevet 
utrolig populært de seneste år. 
 
Kom og hør Lene Nissen vise og fortælle om masser af kreative 
løsninger hvis du har lyst til at give dig i kast med upcycling 
eller re-design.  
 
Se mere på blog.peekaboodesign.dk 
 
Køb din billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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ARGENTINSK TANGO, FOLKEMUSIK OG TAPAS  
Torsdag den 5. oktober kl. 18.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 250 kr. inkl tapas, musik, et glas vin, øl eller vand 
 
Kom til en aften ud over det sædvanlige, når vi byder på læk-
ker tapas fra Ejegod Slagteren, vin og koncert. 
 
BuchholtzStensgaardTANGO underholder med den fantastiske 
tangosanger Gabriel Amadeo Videla direkte fra Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Idéen til dette triosamarbejde opstod under Kai Stensgaards 
koncertturne i Argentina i 2010, og det har siden ført til flere 
turneer i Sydamerika og Danmark. Gabriels fantastiske sang-
stemme, blandet med BuchholtzStensgaardTANGO duoens vir-
tuose spil, gør denne koncert til en enestående og smuk ople-
velse.  
 
Koncerten byder selvfølgelig på traditionelle argentinske tango-
er af Carlos Gardel og tango nuevo af Astor Piazolla. På pro-
grammet er også musik fra Sydamerika og arrangementer over 
kendte harmonika og marimba værker.  
 
Gabriel Amadeo Videla, sang, guitar og cajun, er uddannet fra 
musikkonservatoriet i Buenos Aires. I Argentina er han kendt 
for sit arbejde med argentinsk folklore gennem sammenslutnin-
gen Folklorama, som har til formål at bevare og videreudvikle 
den argentinske folkloretradition. Han har givet mange koncer-
ter i Syd- og Nordamerika og har turneret i bl.a. i Norge, Dan-
mark, Tyskland, Frankrig, Spanien og Japan. 
 
Harmonikavirtuos Ib Buchholtz er kendt fra mange musikalske 
sammenhænge over hele landet. Han har gennem mange år 
været en ledende skikkelse og underviser ved Nordjysk Musik-
konservatorium. 
 
Marimba virtuos Kai Stensgaard har turneret det meste af ver-
den med sin marimbamusik. Han har skrevet mange stykker 
for marimba og udviklet en speciel spilleteknik, hvor han spiller 
med seks køller. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller kontakt biblioteket. 
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LITTERATURTIMEN  
Lørdag den 7. oktober: Pia Juul 
Lørdag den 14. oktober: Herbjørg Wassmo 
Lørdag den 21. oktober: Per Petterson 
Lørdag den 28. oktober: John Steinbeck 
Kl. 11.00 - 12.00  
 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op  
 
Deltag i LITTERATURTIMEN, hvor bibliotekaren læser højt og 
præsenterer dig for forskellige forfattere og deres værker.  
 
DAGENS FORFATTER: PIA JUUL 
Dorte Tissot Hansen læser op fra Pia Juuls forfatterskab. Pia 
Juul beskriver hverdagen i flere lag i form af underholdende  
og morsomme noveller, der også er fulde af tragiske elemen-
ter. 
 
Vi byder på kaffe, te og brød. 
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FOREDRAG: ”LILLYS DANMARKSHISTORIE”  
V/ PIA FRIS LANETH, PRISBELØNNET FORFATTER 
OG JOURNALIST 
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Billet nødvendig 
 
Kom til et lærerigt og spændende foredrag, når Pia Fris Laneth 
fortæller 150 års Danmarkshistorie som en sprudlende familie-
krønike i fire generationer sammen med kvindelivet i det dan-
ske samfund fra 1880 til 2000. 
 
Oldemødre med store børneflokke knokler hele livet for at hol-
de sulten fra døren, først som umyndigt tyende, siden som 
gifte koner uden stemmeret og forældremyndighed over de-
res børn. Mormoren fra en fattig, jysk landsby er på nippet til 
at dø i barselsseng, farmoren vokser op i et selvbevidst arbej-
dermiljø i et af Københavns brokvarterer og forsørger sine 
uægte børn med symaskinen, indtil hun finder sit livs kærlig-
hed.  
 
Forfatterens mor, Lilly, en drømmer fra et indremissionsk he-
desogn, bliver født i 1930 og kommer i ulykke som syttenårig. 
Hun foretager den lange rejse fra roemarkerne til velfærdsdan-
marks køkkenmaskiner og charterrejser. Hendes døtre uddan-
ner sig, de vælger traditionelle mandejob og er økonomisk 
selvstændige. Kort sagt masser af stolt kvindelig livskraft i en 
nærværende danmarksfortælling om kjolernes længde, lønnens 
størrelse, prævention, menstruation og kvindekamp for retten 
til at være statsborger, for frihed – og sjov.  
 
Pia modtog LO’s store kulturpris og Kraka-prisen for denne 
levende fortælling om arbejder- og bondekvinders livsvilkår.  
 
Foredraget er  støttet af Slots– og Kulturstyrelsens Udviklings-
pulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og er 
lavet i samarbejde et samarbejde mellem Museum Lolland Fal-
ster og Guldborgsund-bibliotekerne. 
 
Bestil billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FABLAB 
GULDBORGSUND 
PRØV KRÆFTER MED DEN NYESTE TEKNOLOGI 
 
Kom og omsæt dine idéer til håndgribelige prototyper. FabLab’et indeholder bl.a.:  
 
 3D printere 
 CNC fræser 
 Laserskærer 
 Folieskærer 
 Varmepresser 
 Loddeudstyr 
 Symaskiner 
 Pc’er og software 
 
Man kan skrive til os på fablab@guldborgsund.dk 
Facebookgruppen: Fablab Guldborgsund 
Hjemmesiden: Fablabguldborgsund.net 
Åbnet mandag og torsdag fra 14.00 - 18.00, lukket på helligdage 

Børn og unge under 15 år, skal have en voksen med. 

 
BESØG OS I FABLAB GULDBORGSUND –  

FABLAB-TEAMET STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE, 
MEN DU SKAL SELV VÆRE DEN DRIVENDE KRAFT I PROCESSEN 
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STRIKKECAFÉ 
Tirsdag den 10. oktober kl. 9.30 – 11.30 
Nysted Bibliotek 
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
 
MÅNEDENS TEMA: NEVERKONT 
Medbring almindelige strikkepinde og garn. 
Du er selvfølgelig også velkommen til at tage dit eget håndar-
bejde med. 
 
Caféen drives af frivillige. 
 
 
ROCKLYTTEKLUBBEN 
Tirsdag den 10. oktober kl. 18.30 – 20.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
  
MÅNEDENS TEMA: GLAMROCK I 70’ERNE 
Hvis du voksede op i begyndelsen af 70’erne vil navne som: 
T.Rex, The Sweet, Slade, Sparks, Glitter Band og Mud sikkert 
sige dig noget. Vi vælger en masse af de hits og de kunstnere, 
som var rigtig store i denne glamrock-periode. Vægten vil især 
blive lagt på ovennævnte navne, specielt på T.Rex, men vi vil 
uden tvivl nå langt omkring i dette univers. 
 
Vi byder på en øl/sodavand og chips. 
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”FIND DINE RØDDER” – SLÆGTSFORSKNING FOR 
BEGYNDERE 
Onsdag den 11. oktober kl. 19.00 
Sakskøbing Bibliotek 
Gratis – billet nødvendig 
 
Igennem tiden er mange oplysninger om vores forfædre blevet 
registreret af myndighederne. Det er sket i forbindelse med 
dåb, konfirmation, vielse, begravelse, køb af ejendom, retssa-
ger m.m.  
 
Da det er forskellige myndigheder, der har foretaget disse regi-
streringer, kan man ikke finde alle oplysninger om en person ét 
sted, men er nødt til at søge mange steder. Meget kan findes 
på internettet, andet skal søges i arkiver.  
 
Har du lyst til at dykke ned i din egen slægt og finde ud af, 
hvilke historier og skæbner der gemmer sig i fortiden, så får du 
denne aften nogle redskaber til at komme i gang. 
 
Arrangementet er et samarbejde mellem Slægtshistorisk For-
ening Guldborgsund, Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv og Guld-
borgsund-bibliotekerne. 
 
Se mere på slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk og saxar-
kiv.dk 
 
Bestil din billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
 
 
LITTERATURTIMEN  
Lørdag den 14. oktober kl. 11.00 - 12.00  
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op  
 
Deltag i LITTERATURTIMEN, hvor bibliotekaren læser højt og 
præsenterer dig for forskellige forfattere og deres værker.  
 
DAGENS FORFATTER: HERBJØRG WASSMO 
Lene Hedengran læser op af den anerkendte norske forfatter 
Herbjørg Wassmos forfatterskab, der tager udgangspunkt i 
livet, som det har udspillet sig i Nordnorge, oftest set fra kvin-
deperspektivet. 
 
Vi byder på kaffe, te og brød. 
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GULDBORGSUND- 
BIBLIOTEKERNES 
BIBLIOTEKSKLUB 
BLIV MEDLEM I DAG 
 
 
Som medlem af Biblioteksklubben får du en masse fordele: 
 
 En mulepose i gave, når du melder dig ind. 
 Tilbud om spændende eksklusive arrangementer og udflugter via mail 
 Særlig rabat på nogle af vores øvrige arrangementer 
 Socialt samvær i et nyt netværk 
 Nyhedsbreve direkte på mail 
 Invitation til release på kommende arrangementsprogrammer, hvor vi 

ofte spiser sammen og hører musik eller hører om spændende emner 
 Du kan altid selv komme med ønsker og idéer i klubben 
 
Medlemskabet er personligt, og du får et medlemskort med et medlems-
nummer på, når du melder dig ind. 
 
Alle over 18 år kan blive medlem, du skal blot være meldt ind som låner på 
biblioteket og have en mailadresse. 
 
Tilmeld dig på guldbib.dk eller på dit lokale bibliotek. 
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LITTERATURTIMEN  
Lørdag den 21. oktober kl. 11.00 - 12.00  
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op  
 
Deltag i LITTERATURTIMEN, hvor bibliotekaren læser højt og 
præsenterer dig for forskellige forfattere og deres værker.  
 
DAGENS FORFATTER: PER PETTERSON 
Anne Otkjær læser op fra Per Pettersons forfatterskab, der 
fokuserer på indre, lavmælte familiedramaer, der udfoldes 
stille og stærkt. 
 
Vi byder på kaffe, te og brød 
 
 
DEBATCAFÉ: TÆNKEPAUSER 
Tirsdag den 24. oktober kl. 16.30 - 17.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
MÅNEDENS EMNE: ”HUMOR”  
Med udgangspunkt i Stefan Kjerkegaards bog diskuterer vi 
månedens emne. 
 
Baggrunden for debatcaféen er Aarhus Universitetsforlags 
serie ”Tænkepauser”. Hver måned udgiver forlaget en ny bog 
på kun 60 sider forfattet af nogle af landets klogeste hoveder 
og formidlet, så de fleste kan være med. Du kan få et gratis 
eksemplar af den pågældende bog, når du deltager i caféen, 
så længe lager haves. Du behøver ikke at have læst bogen, 
inden du deltager i caféen. 
 
Vi byder på kaffe og te. 
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LYTTEKLUBBEN DR KLUB KLASSISK 
Onsdag den 25. oktober kl. 16.30 - 18.30  
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
OKTOBER MÅNEDS TEMA:  
NIELS W. GADE: ”EFTERKLANGE AF OSSIAN” 
Gades gennembrudsværk er den flotte ouverture 'Efterklange 
af Ossian', eller 'Ossian-ouverturen', som den bare kaldes. 
Den blev skrevet til en konkurrence i København i 1840, men 
til Gades store held blev den udgivet i Tyskland. Det blev hans 
gennembrud. 
 
Ouverturen er uhyggelig, majestætisk og flot, når den frem-
maler sit Ringenes Herre-agtige sagnunivers. Ikke bare et af 
Gades bedste værker, men selve nøglen til hans europæiske 
berømmelse.  
 
Niels W. Gade har 200 års fødselsdag i 2017. 
 
 
FOREDRAG: ”HAN FIK MORDERNE TIL AT  
TILSTÅ” V/ TOM CHRISTENSEN 
Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 
Nørre Alslev Bibliotek 
Pris: 50 kr. (40 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben)  
 
Kriminalassistent Tom Christensen blev i 2010 pensioneret 
efter 40 år i politiet. De sidste 28 år som efterforsker på Rigs-
politiets Rejsehold, hvor han udelukkende var beskæftiget 
med drabssager, sager mod andre politifolk og andre mere 
komplicerede sager som fx Tøndersagen. Han har været med i 
efterforskningen af mere end 125 vanskelige drabssager bl.a. 
Mia-sagen i Ringsted og Ghazala-sagen i Slagelse.  
 
Tom Christensen er meget aktiv i sin pensionisttilværelse først 
og fremmest som foredragsholder, men også som konsulent 
for TV2s ”Station 2” og ”Nyhederne” i politi-relevante spørgs-
mål. Han har desuden i 2011 udgivet bogen ”Han fik morderne 
til at tilstå”, hvor han fortæller om et langt liv i politiets tjene-
ste og om, hvordan man vinder drabsmændenes tillid.  
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FILMAFTEN MED FOREDRAG OM FLYGTNINGE-
STRØMMEN 
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 40 kr. 
 
AFTENENS FILM: ”HÅBET BAG HEGNET”  
 
AFTENENS FOREDRAG:  
”FLYGTNINGENE: MILLIONER ER PÅ VEJ I VORES RETNING - 
OG DET STOPPER IKKE” V/ JOURNALIST THOMAS UBBESEN 
 
Der er rejst grænsehegn, udkommanderet hårdtslående politi-
soldater og indgået milliardaftaler med uappetitlige diktatorer i 
Afrika og Mellemøsten - alt sammen for at holde millioner af 
fattige og nødstedte væk fra vores rige og trygge del af ver-
den. Og det ser jo ud til at virke - vi hører i hvert fald næsten 
ikke mere om flygtningene i medierne.  
 
Men tag ikke fejl, de er der endnu, og mange, mange flere er 
på vej. Mød journalist og forfatter Thomas Ubbesen, der i flere 
omgange har rejst direkte i flygtningestrømmene, til et oplæg 
om, hvorfor det sker, og - ikke mindst - hvad vi kan og bør 
gøre, når hele den fattige verden øjensynligt vil hen til os. 
 
Thomas Ubbesen har gennem tre årtier dækket krige, konflik-
ter og naturkatastrofer over hele kloden for DR og er bl.a. for-
fatter til bogen "Good luck, Habibi - rejser i flygtningestrøm-
men".  
 
Foredraget ledsages af den tankevækkende dokumentarfilm 
"Håbet bag hegnet", der tager os med på rejsen og viser os 
tilværelsen for de tusinder af migranter, der årligt risikerer livet 
på turen fra Afrika mod Europa. 
 
Filmens længde: 55 min 
Instruktør: Estephan Wagner, Moritz Siebert og Abou Bakar 
Sidebé 
Produktion: Heidi Elise Christensen og Signe Byrge Sørensen 
for Final Cut for Real 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
 



38  

FOREDRAG OG STRIKKEWORKSHOP MED  
LENE HOLME SAMSØE 
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 
Stubbekøbing Bibliotek 
Pris 50 kr. (40 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Kom til en spændende aften med strik på programmet. Hånd-
strikdesigneren Lene Holme Samsøe har ladet sig inspirere af 
gamle strikkebøger, da hun lavede sin seneste bog, ”Kærlighed 
på pinde”. Strik i stil med det fra 1940-1970’erne er nemlig 
igen populært, hvis opskrifterne altså opdateres.  
 
Lene vil vise billeder fra de gamle opskrifthæfter og vise, hvor-
dan de kan omsættes til nutidig strik. Derefter vil der være en 
workshop, hvor der skal strikkes nogle af de nostalgiske møn-
stre. Medbring derfor pinde nr. 4, garn behøver du ikke at tæn-
ke på, da Sandnes Garn har lovet at sponsorere garn til alle. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
 
 
LITTERATURTIMEN  
Lørdag den 28. oktober kl. 11.00 - 12.00  
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op  
 
Deltag i LITTERATURTIMEN, hvor bibliotekaren læser højt og 
præsenterer dig for forskellige forfattere og deres værker.  
 
DAGENS FORFATTER: JOHN STEINBECK 
Anne Tove Haugbølle læser op fra John Steinbecks forfatter-
skab. Han regnes som en af de store amerikanske forfattere og 
hans værker kendetegnes især af en skarp kritik af samtidens 
levevilkår, beskrevet med stor lune og indsigt. 
 
Vi byder på kaffe, te og brød. 
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BOOK EN 
BIBLIOTEKAR  
BOOK EN BIBLIOTEKAR I ½ TIME OG FÅ HJÆLP 
TIL BIBLIOTEKETS DIGITALE TILBUD 
 
 Filmstriben 

 E-reolen (inkl. Netlydbog) 
 Online databaser / e-ressourcer 
 Bibliotekets hjemmeside & søgeside 

 Bibliotek.dk 
 
Henvend dig i voksenbiblioteket, send en mail eller ring på telefon  
5473 1600 for at booke en tid. 
 
Du kan også kontakte dit lokalbibliotek. 

 
VI STÅR ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! 
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Spil dansk uge  
 
 
HØJSKOLEAFTEN: SANGGLÆDE OG EFTERTANKE 
Mandag den 30. oktober kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 40 kr. (30 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
inkl. kaffe, te og kage 
 
Oplev eller genoplev højskolestemningen med sang og fore-
drag. Thomas Bjerre akkompagnerer selv på flyglet.  
 
Som højskolelærer og -entusiast deler Thomas Bjerre Højskole-
sangbogens skatte med bibliotekets gæster. Sangene bliver 
kommenteret, og han holder også et par kortere oplæg i bedste 
højskolestil. Emnerne bliver en overraskelse, for Thomas er 
optaget af mange forskellige ting.  
 
Der er lagt op til en hyggelig aften med sang og ord i fælleska-
bets tegn.  
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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Spil dansk uge 
 
 
SANGFORENINGEN BRAGE SYNGER DANSK 
Tirsdag den 31. oktober kl. 16.30  
Hovedbiblioteket, velkomstområdet 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
Sangforeningen Brage er måske Danmarks ældste mandskor 
og har fornylig fejret sit 150 års jubilæum.  
 
Vi har inviteret koret til at fejre Spil Dansk-ugen sammen med 
os - så kom og hør de velsyngende herrer underholde a cappel-
la med et dansk program, sammensat af korets dirigent Len-
nart Andersen Lindegaard. 
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LEKTIECAFÉ 
FOR DIG 

PÅ HOVEDBIBLIOTEKET 
I NYKØBING F 
 
HVER MANDAG OG TORSDAG 
MELLEM KL. 13.30 - 16.30 
 
ISÆR FOR UNGE OG VOKSNE, 
BØRN ER OGSÅ VELKOMNE 
(LUKKET I SKOLEFERIER) 
 
 
 
Du kan få hjælp til dit skolearbejde: 
Dansk, engelsk og tysk 
Matematik og fysik 
Andre alm. skolefag 
(Niveau: Fra folkeskole - gymnasium -  
Niveau A) 
Hjælp til breve m.m. 
 
I Lektiecaféen arbejder frivillige hjælpere 
med forskellige kompetencer. Hver gang 
kan du få hjælp til dansk. Det er ikke sik-
kert, at du hver gang kan møde en hjæl-
per til alle fag - men spørg endelig! 
 
Der er gratis te og kaffe til arbejdet! 
 
Prøven i dansk indfødsret 
Få hjælp til prøven i dansk indfødsret. Kursus starter ca. 2 måneder før 
prøven - spørg biblioteket om præcis dato og tilmelding. 
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VI MARKERER FAGBOGENS DAG  
 
FOREDRAG: ”DEN RUSSISKE REVOLUTION 1917” 
V/ ERIK KULAVIG, LEKTOR VED CENTER FOR 
KOLDKRIGSSTUDIER PÅ SYDDANSK  
UNIVERSITET 
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Billet nødvendig 
 
Sammen med Dansk Forfatterforening markerer vi Fagbogens 
Dag som en del af et landsdækkende arrangement. Da det i år 
er 100 året for den russiske revolution er det aftenens emne. 
  
Erik Kulavig tager os med på en udflugt tilbage i tiden og for-
tæller om Februar- og Oktoberrevolutionen. 
 
Nogle af de spørgsmål, der vil blive drøftet er: Hvordan ser 
revolutionerne ud i henholdsvis et politisk, historisk, socialhi-
storisk og et kulturhistorisk perspektiv? Var revolutionen i fe-
bruar en ægte revolution og oktober et bolsjevistisk statskup? 
Hvilken rolle spillede sovjetterne? Hvilke planer havde Lenin og 
Trotskij forud for revolutionen, og hvilken politik blev der fak-
tisk ført, efter de havde grebet magten? Hvilke konsekvenser 
fik revolutionen og den første tid derefter for Ruslands og Sov-
jetunionens videre udvikling?” 
 
Erik Kulavig har blandt andet skrevet bøgerne "Den russiske 
revolution 1917: Et folks tragiske kamp for frihed" og "Det røde 
tyranni: Stalin, magten og folket 1879-1953".  
 
Bestil billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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HENNING LYHNE C. UDSTILLER  
GRENSKULPTURER 
November - i den betjente åbningstid 
Nysted Bibliotek 
 
Henning Lyhne, der er født 1931 og forfatter til bogen ”Snit 
løs”, udstiller spændende og flotte grenskulpturer.  
Henning Lyhne C. fortæller: 
”Det er et dogme for mig, at skulpturen er én gren, med de 
krumninger og sidegrene, som den er groet med. Jeg sætter 
ikke andre grene på, den skal klare sig selv. Jeg aner en fugl, et 
dyr eller et menneske i den gren, som for andre bare er en dum 
gren. Jeg forenkler den: Saver overskydende sidegrene af og 
fjerner overflødigt ”fedt”, så form og rytme fremstår klart, så 
alle kan se figuren”. 
 
 
”SØLVVÆRKSTEDET" UDSTILLER HÅNDLAVEDE 
SØLV- OG STENSMYKKER M.V. 
13. november - 8. december 
Hovedbiblioteket 
 
Pensionister, uøvede som mere erfarne, mødes 1-2 gange om 
ugen på sølvværkstedet under Guldborgsund Seniorklubber. På 
værkstedet arbejdes der med sølv på mange forskellige måder. 
Der  slibes og skæres sten, ofte sten fra den danske natur. 
Det er en glæde, også i år, at kunne vise et udsnit af, hvad der 
arbejdes med på værkstedet. 
 
 
FOTOGRAFERNE MARIELYSTLIVE UDSTILLER  
FOTOS 
20. november – 7. januar 
Sakskøbing Bibliotek 
 
Bag Facebooksiden MarielystLIVE står de fire fotografer Poul-
Henrik Bergmann, Alex Christensen, Poul Hansen og Tom Wilk-
ki. De laver fotoreportager fra stort og småt på hele Lolland-
Falster, Bogø & Møn for at vise vores skønne natur og sevær-
digheder.  
 
På udstillingen kan du se et bredt udsnit af deres værker.  

NOVEMBER 
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INA ELAINE KJELDAL UDSTILLER MALERIER 
November – i den betjente åbningstid 
Stubbekøbing Bibliotek 
 
Ina Elaine Kjeldal maler med akryl - det passer til hendes tem-
perament, da det tørrer i det rette tempo. Hendes malerier er 
meget forskellige, da hendes stemning er udgangspunkt for de 
fleste af dem. Hun maler mest med lyse farver, som passer til 
hendes sind, der som regel er lyst, men med årene er der også 
kommet mere farverige billeder. Ina Elaine Kjeldal er autodi-
dakt, men har modtaget undervisning af Allan Axelsen, Henrik 
Skora, Karin Kaltoft og Finnermann.  
 
 
SAKSKØBING BIBLIOTEKS 110 ÅRS FØDSELSDAG 
Onsdag den 1. november 
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
 
Sakskøbing Bibliotek fylder 110 år. Det markerer vi med lidt 
godt til ganen. Hold øje med den lokale presse og guldbib.dk, 
hvor vi løfter sløret for dagens program, når vi nærmer os 
mærkedagen. 
 
”Biblioteket for Saxkjøbing og Omegn” blev oprettet i 1907 og 
havde i begyndelsen til huse på Hotel Saxkjøbing. Biblioteket 
førte derefter en lidt omskiftelig tilværelse, indtil det i 1923 
flyttede til sin nuværende placering i en nyopført bygning, som 
fik navnet ”Saxkjøbing Folkebibliotek og Ungdomshus”. En del 
af bygningen blev i mange år brugt som ungdoms- og menig-
hedshus. Det betød, at ikke blot mange biblioteksbrugere, men 
også mange søndagsskoleelever, kommende konfirmander, 
spejdere mm. har haft deres gang i huset i årenes løb.  
 
Vi håber, at mange både tidligere og nuværende brugere har 
lyst til at fejre fødselsdagen sammen med os. 
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FORFATTERAFTEN: MERETE PRYDS HELLE 
Torsdag den 2. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 50 kr. (40 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Merete Pryds Helle fortæller om arbejdet og livet bag romanen 
”Folkets skønhed”, om at tage tilbage til daglejerhuset i Øster-
skov på det sydøstlige Langeland, og om udfordringerne med at 
skrive romanen, som henter inspiration i Meretes egen op-
vækst. Merete Pryds Helle har skrevet romanen på sin mors 
historie og er et autentisk billede på den familie, som moren 
Marie voksede op i.  
 
Romanen, der er en socialrealistisk slægtsroman, handler om 
livet i en fattig landsby på Langeland i 1930’erne og under kri-
gen, hvor vold og misbrug er dagligdag og børneflokken vokser. 
Romanen munder ud i en dannelsesroman om den lille fattige 
Marie, som drager til København for kærligheden, men aldrig 
river sig fri fra sit ophav og sin familie. 
 
Romanen vandt prisen ”De gyldne laurbær” i begyndelsen af 
året. 
 
Arrangementet er Støttet af Statens Kunstfond. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FOREDRAG: ”GALE TIP TIL GENIALE BØGER” 
Tirsdag den 7. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
 
Gratis, men du skal have et deltagernummer for at delta-
ge. Du får deltagernummer til dette arrangement på en 
af følgende måder: Ring til PsykInfo: Tlf. 7025 0260, 
skriv en mail til: psykinfo@regionsjaelland.dk eller SMS 
til PsykInfo: Tlf. 2178 3833 
 
Der findes mange slags bøger: Spændende kriminalromaner, 
romantiske tårepersere og tykke, tunge fagbøger. Og så findes 
der de bøger, der ændrer menneskers liv. 
 
Til dette arrangement kan du høre en række ambassadører fra 
EN AF OS fortælle om bøger, der har forandret deres liv. De 
har alle psykisk sygdom tæt inde på livet og har hver især sær-
lige oplevelser med bøger, der har været litterære vendepunk-
ter i deres egen sygdomshistorie eller i deres forståelse af de-
res pårørendes sygdomshistorie. 
 
Kom og hør, hvilken forskel bøger kan gøre og bliv inspireret af 
”Gale tip til geniale bøger”, når vi i samarbejde med PsykInfo 
og EN AF OS sætter fokus på litteratur og psykisk sygdom. 
 
 
FOREDRAG: ”GRØNLAND” V/ KLAUS MØLLER 
Onsdag den 8. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 40 kr. (30 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Tag med på en rejse fra Disko til Qaanaaq og fra Østkysten til 
Nuuk, når Klaus Møller, der har opholdt sig 12 år i Grønland, 
fortæller om sine personlige oplevelser, stederne, naturen, 
menneskene og den grønlandske kultur. 
 
Klaus Møller har skrevet bogen ”Tumit – spor i mig af Grøn-
land”, som indeholder 64 digte, hvor indhold og sprog er til at 
forstå for alle. Klaus læser også nogle af digtene op og viser 
billeder fra Grønland, både de smukke akvareller, Jette Jørgen-
sen har tegnet til bogen, og nogle af sine egne fotos. 
 
Tag med på en spændende rejse til det magiske Grønland. 

Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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FOREDRAG: ”ENSOMHED – KEDSOMHED – LANG-
SOMHED” V/ JØRN HENRIK OLSEN, FORFATTER, 
BILLEDKUNSTNER, CAND.THEOL., PH.D. 
Torsdag den 9. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 50 kr. 
 
Jørn Henrik Olsen er humoristisk ekspert i så alvorlige emner 
som ensomhed, kedsomhed, vemod og andre af livets - tit ta-
buiserede - emner. Dem præsenterer han med dybde og  
el-egance - og ikke mindst ud fra sjove og skæve vinkler. For  
et lille år siden udgav han bogen Den blå ild: ”Ensomhedens 
længsel og skønhedens smerte” (Vita Nuova Publisher).  
 
Med indsigt og vid har han i 10 essays belyst eksistentielle fø-
lelser og spørgsmål, som de fleste mennesker kender til. Fore-
draget ligger lige i kølvandet af mange års forskning i disse 
spørgsmål. Den moderne uro, rastløshed og tomhed er et kendt 
problem.  
 
Mange menneskers oplevelse af ensomhed og kedsomhed ind-
går også i det brogede billede af det moderne liv. Hvordan kan 
ensomhed og kedsomhed også blive stedet for noget godt og 
livsbekræftende, der lukker op til fornyelse, kreativitet og øget 
livsmening? Hvad gør vi konkret, når livet bliver hæsblæsende, 
og vi mister forbindelsen til os selv og ikke kan falde til ro midt 
imellem livets valgmuligheder? Hvordan slipper vi ud af livets 
hamsterhjul?  
 
Foredraget holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet i  
Nykøbing F. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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”BOGFORUM” I BELLA CENTER, KØBENHAVN 
Lørdag den 11. november 2017 kl. 8.30 - 18.30 
Pris: 400  kr.  
(380 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Tag med Guldborgsund-bibliotekerne til årets store bogmesse 
”BogForum”. 
 
Her er der mulighed for at vælge frit fra programmet og høre 
lige netop dine yndlingsforfattere fortælle, læse op eller blive 
interviewet. Du kan også købe bøger og få dem signeret eller 
gå på madscenen og se, hvordan retterne i kogebøgerne bliver 
til. Der er også rig mulighed for at spise frokost, deltage i kon-
kurrencer eller bare gå rundt og nyde og opleve den helt særli-
ge stemning der er, når så mange bogfolk samles under sam-
me tag. 
 
Vi sørger for at gøre dig klar til at indtage BogForum undervejs 
i bussen, hvor vi vil fortælle lidt om alt det, du kan opleve på 
messen.  
 
Praktisk info: 
Kl. 8.30: Afgang fra Cementen i Nykøbing F. 
Kl. 16.30: Afgang fra BogForum 
Kl. 18.00: Hjemkomst på Cementen i Nykøbing F. 
 
Du får: Bustransport T/R, entré til BogForum, kaffe/te med 
formiddagssnack samt en overraskelse. 
 
Turen bliver kun gennemført ved nok tilmeldte. Køb billet  
senest tirsdag den 7. november på guldbib.dk eller på biblio-
teket. 
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NORDISK BIBLIOTEKSUGE - HØJTLÆSNING 
Mandag den 13. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
ÅRETS TEMA: ”ØER I NORDEN” 
I samarbejde med Foreningen Norden markerer vi Nordisk Bibli-
oteksuge med højtlæsning, og vi inviterer dig til at tage med på 
øhop i den nordiske litteratur med temaet Øer i Norden.  
 
I forbindelse med Finlands 100-års jubilæum i 2017 ønsker 
Nordisk biblioteksuge at sætte den finske litteratur i fokus og 
årets udvalgte højtlæsningsbøger er derfor alle skrevet af finske 
forfattere. 
 
Mere end 2.000 forskellige steder i Norden samles man på sam-
me tidspunkt og lytter til den samme nordiske tekst, der læses 
højt på de respektive sprog. 
 
Vi byder på kaffe, te og kage. 
 
 
STRIKKECAFÉ 
Tirsdag den 14. november kl. 9.30 - 11.30 
Nysted Bibliotek 
 
MÅNEDENS EMNE: TUNESISK HÆKLING/HAKNING 
Medbring hækle- eller hakkenål og garn. 
 
Du er selvfølgelig også velkommen til at tage dit eget håndar-
bejde med. 
 
Caféen drives af frivillige. 
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ROCKLYTTEKLUB 
Tirsdag den 14. november kl. 18.30 – 20.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
MÅNEDENS TEMA: PRODUCER TONY VISCONTI 
Hvad har navne som David Bowie, Pink Floyd, Paul McCartney, 
T.Rex og Morrissey tilfælles? De har på et eller andet tidspunkt 
i deres musiker-liv benyttet sig af produceren Tony Visconti. Vi 
vil give smagsprøver på en stor del af de ”kunder” som Visconti 
har produceret for. Et rigt udbud af rock fra den fineste skuffe. 
 
Vi byder på en øl/sodavand og chips. 
 

 

 

 

KONCERTFOREDRAG:  
JOHNNY CASH V/ DENNIS LYDOM 
Onsdag den 15. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 50 kr. (30 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Kom til en berigende aften, hvor omdrejningspunktet er Johnny 
Cash’ liv og musik.  
 
Dennis Lydom spiller og synger essentielle Johnny Cash sange 
akkompagneret af eget guitarspil krydret med spændende for-
tællinger og anekdoter fra hans liv.  
 
Historien bliver fortalt fra ende til anden, og musikken tager 
udgangspunkt i hele Johnny Cash’s karriere fra 1955 frem til 
efter hans død i 2003. 
 
Dennis Lydom har altid haft en fascination af “The Man In 
Black” og har gennem årene lavet stor research omkring John-
ny Cash og mødt flere fra hans familie og vennekreds. Dennis 
er desuden forsanger i trioen Johnny Horsepower - et dansk 
Cover af 50'ernes Johnny Cash & The Tennessee Two, som har 
stor succes i hele Europa.  
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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DEBATCAFÉ: TÆNKEPAUSER 
Tirsdag den 21. november kl. 16.30 - 17.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
MÅNEDENS EMNE: ”VALG” AF JØRGEN ELKLIT 
Med udgangspunkt i Jørgen Elklits bog diskuterer vi månedens 
emne. 
 
Baggrunden for debatcaféen er Aarhus Universitetsforlags serie 
”Tænkepauser”. Hver måned udgiver forlaget en ny bog på kun 
60 sider forfattet af nogle af landets klogeste hoveder og for-
midlet, så de fleste kan være med. Du kan få et gratis eksem-
plar af den pågældende bog, når du deltager i caféen, så længe 
lager haves. Du behøver ikke at have læst bogen, inden du 
deltager i caféen. 
 
Vi byder på kaffe og te. 
 

FOREDRAG: ”BLIV BEDRE TIL AT LEVE MED DINE 
FØLELSER I STEDET FOR IMOD”  
V/ BENT BREITENSTEIN, PSYKOLOG OG HEALER 
Onsdag den 22. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 30 kr. (20 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Foredraget tager udgangspunkt i et udbredt problem, som 
mange tumler med. Vi har typisk lært, at hvis noget ikke funge-
rer, skal vi kæmpe hårdere. Hvis det heller ikke virker, skal vi 
kæmpe endnu hårdere. Det virker somme tider, men ikke i for-
hold til uønskede følelser, som vi ønsker at fjerne, kontrollere 
eller skjule. Tværtimod er der en klar tendens til, at jo mere vi 
kæmper, jo mere forstærkes problemet og jo mere bliver der at 
kæmpe imod.  
 
Bent Breitenstein anskueliggør, hvordan det er muligt at leve 
med sine følelser, blive venner med dem og skabe et bedre liv. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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LYTTEKLUBBEN DR KLUB KLASSISK 
Onsdag den 29. november kl. 16.30 - 18.30  
Hovedbiblioteket / Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
 
NOVEMBER MÅNEDS TEMA: JOHANN SEBASTIAN BACH:  
JULEORATORIET 
Bachs Juleoratorium er et af hans mest berømte og oftest op-
førte kirkelige værker. Juleoratoriet er skrevet som seks for-
skellige kantater til seks sammenhængende søndage i juleti-
den. 
 
De første tre dele opføres i DR koncerthuset den 30. november 
- 1. december. De sidste tre dele bliver opført den 11.-12.  
januar med samme kunstnere. 
 
 
 
 
 
FILMAFTEN 
Torsdag den 30. november kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 30 kr. 
  
AFTENENS FILM ER EN OVERRASKELSE 
Aftenens program er indtil videre en overraskelse. Vi holder en 
aften ledig til en af efterårets premierer eller en anden god 
dokumentarfilm. Når programmet er fastlagt, bliver det annon-
ceret på guldbib.dk, Facebook og i lokalpressen. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket.  
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LÅN BRÆTSPIL 
PÅ BIBLIOTEKET 
DU KAN NU OGSÅ LÅNE BRÆTSPIL PÅ BIBLIOTEKET 
 
Vi har ca. 40 brætspil til alle aldre, og vi får hele tiden nye - både de gamle 
klassikere som Rummikub og Settlers, men også nogle af de nyere spil som 
fx Stone age. 
 
Du finder spillene i voksenudlånet på Hovedbiblioteket. Du kan også reser-
vere dem med afhentning på dit lokalbibliotek.  
 
For at låne spillene skal du være fyldt 15 år og være oprettet som låner på 
Guldborgsund-bibliotekerne. Udlånsperioden er 30 dage, så du har god tid 
til at lære spillet.  
 
Du kan også udfordre vennerne eller familien i en dyst på biblioteket. 
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ELNA ZØLNER UDSTILLER KUNST  
December – i den betjente åbningstid 
Nysted bibliotek 
 
Elna Zølner, der er uddannet pædagog og lærer i billedkunst og 
formgivning, har igennem mange år arbejdet med billedudtryk 
- billedvæv, collage, blandteknik og tryk. Lige nu arbejder hun 
med akryl på lærred ud fra eventyrlige oplevelser. 
 
 
JAKOB ARTHUR ANDERSEN UDSTILLER FOTOS – 
HIMLEN SET FRA ØSTFALSTER 
December – i den betjente åbningstid 
Stubbekøbing Bibliotek 
 
Jakob Arthur Andersen er selvlært astrofotograf og har i mange 
år brugt utallige timer på at tage billeder af nattehimlen med 
sin stjernekikkert og kamera – billeder som han efterfølgende 
selv fremkalder. Motiverne er uden for denne verden og viser 
både eksploderende stjerner, stjernetåger og galakser langt, 
langt borte. Dog er det også meget jordnært, da mange af mo-
tiverne ligner det vi kender her fra jorden – kom og se de ube-
skriveligt smukke farver og formationer i f.eks. hestehovedtå-
gen, pelikantågen og heksehovedtågen. Lad dig forundres over 
det uendelige himmelrum.  
 
 
ROCKLYTTEKLUBBEN 
Tirsdag den 5. december kl. 18.30 – 20.30 
Hovedbiblioteket, Glassalen 
Gratis. Ingen tilmelding - bare mød op 
  
MÅNEDENS TEMA: ÅRETS BEDSTE 
Som der efterhånden er blevet tradition for, afslutter vi med to 
timer af årets bedste udgivelser. Sidste år hørte vi bl.a. Rolling 
Stones, Leonard Cohen, Wilco og P.J. Harvey. Hvem mon det 
bliver i år? Har du selv en ”årets favorit”, som du mener andre 
kunne have glæde af at lytte til, er du velkommen til at tage 
CDen med. Blot den opfylder betingelserne for, at det skal væ-
re rock og sangen/nummeret helst ikke skal være for langt. 
 
Vi byder på en øl/sodavand og chips. 

DECEMBER 
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JULEKONCERT: STRYGERORKESTRET 
“FORTISSIMO” UNDER LEDELSE AF ROBERTO FAL-
CONE SPILLER JULEN IND 
Torsdag den 7. december kl. 16.00 – 17.00 
Hovedbiblioteket, Velkomstområdet 
Gratis. Ingen tilmelding – bare mød op 
  
Kig forbi og kom i julestemning, når unge og voksne elever fra 
Nykøbing F Aftenskoler spiller festlige og julede musikstykker.  
 
 
DEBATCAFÉ OG FOREDRAG: TÆNKEPAUSER 
Tirsdag den 12. december kl. 16.30 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 30 kr. (20 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
MÅNEDENS EMNE: ”KARMA” AF MARIANNE QVORTRUP FIBI-
GER, LEKTOR, PH.D. RELIGIONSVIDENSKAB, INSTITUT FOR 
KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET 
 
Til denne måneds tænkepause kommer Marianne Qvortrup Fibi-
ger og fortæller om emnet KARMA. 
 
Karma – et østligt eller vestligt begreb? 
Karma er almindeligvis et begreb, som vi forbinder med de øst-
lige religioner såsom buddhisme, hinduisme, jainisme og sikhis-
me, men er i de senere år blevet en integreret del af det dan-
ske sprogbrug og dermed også symbol- og billedsprog. Det ved 
fx reklameverdenen, som flittigt benytter sig af begrebet for at 
sælge sine produkter.  
Det er en interessant rejse, som karmabegrebet har haft fra øst 
til vest og måske også tilbage igen. På den baggrund har Mari-
anne Q. Fibiger skrevet en lille Tænkepause om begrebet karma 
og om de forskellige betydninger, begrebet tillægges.  
 
Kom og vær med i diskussionen af månedens emne med ud-
gangspunkt i bogen. 
Baggrunden for debatcaféen er Aarhus Universitetsforlags serie 
”Tænkepauser”. Hver måned udgiver forlaget en ny bog på kun 
60 sider forfattet af nogle af landets klogeste hoveder og for-
midlet, så de fleste kan være med. Du kan få et gratis eksem-
plar af den pågældende bog, når du deltager i caféen, så længe 
lager haves. Du behøver ikke at have læst bogen, inden du 
deltager i caféen. 
 
Vi byder på kaffe og te. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket.  
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FOREDRAG: DU MÅ IKKE GRÆDE, FOR SÅ MISTER 
DU BLOD V/ NAGIEB KHAJA, JOURNALIST, FOR-
FATTER OG PRISVINDENDE DOKUMENTARIST 
Torsdag den 18. januar kl. 19.00 
Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 
Pris: 80 kr. (70 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben) 
 
Nagieb Khaja fortæller om, hvorfor unge mennesker i Danmark 
og Vesten bliver tiltrukket af radikale islamistiske miljøer.  
 
Nagieb forklarer den historiske baggrund for fænomenerne Al 
Qaeda og Islamisk Stat, og hvorfor de tiltrækker unge menne-
sker, som er opvokset i velfærdssamfund som Danmark. Nagi-
eb Khaja konkretiserer sine erfaringer med medvirkende fra 
hans bog ”Du må ikke græde, for så mister du blod” og viser 
videoklip fra sine ophold i Syrien, hvor han har tilbragt tid med 
både danske, britiske og andre vestlige jihadister. 
 
Som en af få journalister har han været med ude på slagmar-
ken sammen med de såkaldte Syrienskrigere fra Vesten. Se-
nest har Nagieb Khaja som den eneste dansker og som en af få 
journalister i verden rapporteret fra det oprørskontrollerede 
Syrien, og han har modtaget et væld af priser for sit arbejde. 
 
Arrangeret i samarbejde med Nykøbing F Aftenskoler og Guld-
borgsund-bibliotekerne. 
 
Køb billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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BORGERSERVICE 
PÅ BIBLIOTEKET 
BORGERSERVICE I NYKØBING F, SAKSKØBING OG 
STUBBEKØBING FINDER DU PÅ BIBLIOTEKET 
 

 
 
 

NYKØBING F 
(på Hovedbiblioteket) 
Kongensgade 43 
4800 Nykøbing F 
Telefon: 5473 1000 

Åbningstider: 
Mandag - tirsdag kl. 10.00 - 15.00 
Onsdag LUKKET 
Torsdag kl. 10.00 - 18.00 
Fredag kl. 10.00 - 13.00 
Her ekspederes pas og kørekort. 
 
Telefontider: 
Mandag - onsdag kl. 9.00 - 15.00 
Torsdag kl. 9.00 - 17.00 
Fredag kl. 9.00 - 12.00 
 

SAKSKØBING 
(på biblioteket) 
Rådhusgade 6 
4990 Sakskøbing 
Telefon: 5473 1000 

Åbningstider: 
Torsdag kl. 10.00 - 14.00 
Ingen ekspedition af pas og kørekort 
 
Telefontider: 
Mandag - onsdag kl. 9.00 - 15.00 
Torsdag kl. 9.00 - 17.00 
Fredag kl. 9.00 - 12.00 
 

STUBBEKØBING 
(på biblioteket) 
Dosseringen 3 
4850 Stubbekøbing 
Telefon: 5473 1000 

Åbningstider: 
Tirsdag kl. 10.00 - 14.00 
Ingen ekspedition af pas og kørekort 
 
Telefontider: 
Mandag - onsdag kl. 9.00 - 15.00 
Torsdag kl. 9.00 - 17.00 
Fredag kl. 9.00 - 12.00 

For mere information og oplysning om Borgerservice i Nysted, Nørre Alslev og 
Væggerløse kontakt BORGERSERVICE på telefon 5473 1000 
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