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Næstved Bibliotek og Borgerservice åbner endnu en gang posen op for en lang 
række oplevelser og aktiviteter for alle borgere i Næstved Kommune.

Vi er det eneste offentlige rum, hvor borgere har mulighed for at opholde sig eller 
mødes uafhængigt af alder, social status og religiøs overbevisning. Det kan være for 
at drikke en kop kaffe og læse avisen eller for at søge ny viden. Det væsentlige er, at 
alle føler sig velkomne og set, hørt og forstået. Det arbejder vi på igennem forskellige 
tiltag i form af stadigt flere samarbejder, både med kommunens foreninger og 
institutioner og med ”helt almindelige” borgere, der er kommet til os og har ønsket 
at bruge vores rum til at sprede et budskab. Det er netop det, vi har givet hinanden 
håndslag på, at vi vil; være Borgernes hus! 

Ikke mindst der, hvor vi kan støtte og facilitere vores borgere i at tage aktivt del i 
medborgerskabet, hvor der er plads til at udvide vores horisont, være nysgerrige 
og forhåbentlig opnå nye indsigter. Det kan gøres på mange måder og med mange 
forskellige udgangspunkter, f.eks. ved at sætte fokus på vores miljø, hvordan vi 
udnytter naturens ressourcer ved at afholde en genbrugsdag på biblioteket, eller ved 
at starte en studiegruppe med fokus på grøn omstilling. Det er et par af de initiativer, 
der er blevet til i samarbejde med aktive medborgere.

I den mere klassiske del af vores bibliotekariske virke har vi i denne sæson, bl.a. valgt 
at sætte fokus på billeder i litteraturen. Der er en række arrangementer, hvor der vil 
være spot på udvalgte illustratorer og deres udtryksform. Derudover vil vi gennem, 
f.eks. guidet fælles læsning tale om de billeder, der skabes for vores indre blik, når vi 
læser.

Ud over de litterære arrangementer er der også et bredt udvalg af musikalske 
oplevelser, lige fra koncerter, både for børn og voksne, til musikquiz for de ægte 
musiknørder. Og en hel masse mere, som I kan opleve i alle vores forskellige huse 

i Næstved, Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø og Korskilde. 
Her er der søde og rare og ikke mindst kyndige og 
professionelle medarbejdere, der er parate til at hjælpe.

Velkommen på biblioteket til en ny sæson!

Stine Brandt Hermannsson
Afdeling Bibliotek

FORORD
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Det stærke ved sproget er dets 
evne til at skabe billeder. Vi 
kender det nok alle sammen, 
at når vi læser en roman, så har 
vi mennesker en stærk evne til 
at forestille os, hvordan vores 
hovedperson ser ud og hvilke 
omgivelser vi befinder os i. 
Nogle gange er beskrivelserne så 
stærke, at vi ligefrem kan lugte 
og føle varmen fra f.eks. en gade 
i Indien.

Billedsproget er særlig stærkt 
i noveller, kortprosa og lyrik. 
Det vil bl.a. komme til udtryk i 
vores guidede fælles læsninger 
i Fuglebjerg i løbet af den kom-
mende sæson. Derudover vil 
der på vores ”Bøf, Bog og Bif”-
arrangementer i Glumsø selvsagt 
også være fokus på billeder i 
forbindelse med overgangen fra 
bog til film.

I børnelitteraturen har illustrato-
rerne en særlig opgave, når de 
via deres tegninger understøt-
ter børnenes evne til at forstå 
litteraturens billedsprog. Vi har 
derfor valgt at hylde en af de 
illustratorer, der har haft stor 

betydning i børnenes univers de 
seneste år. Jakob Martin Strid 
tilføjer børnebøgerne en ekstra 
dimension, når illustrationerne 
fortæller en sideløbende historie. 
Fra slutningen af februar og frem 
til påske vil I kunne opleve Strids 
univers folde sig ud på bibliote-
kerne i Næstved  Kommune. Børn 
og barnlige sjæle kan fordybe sig 
i oplæsninger, filmfremvisninger, 
konkurrencer og meget mere, alt 
sammen centreret om Strids fan-
tastisk fabulerende billedunivers.

Per O. er en anden illustrator, 
som har formået at skabe illu-
strationer, der er tro mod bøger-
nes beskrivelser. Han har lavet 
forsiderne til de oprindelige dan-
ske udgivelser af Harry Potter-
bøgerne. I kan møde Per O. den 
1. februar, hvor han fortæller om, 
hvordan illustrationerne er ble-
vet til, og hvad man skal passe 
på, når man arbejder med et så 
 elsket univers.

Vi glæder os til at dele littera-
turens billeder med jer i den 
 kommende sæson. 

    Litteraturens billedsprogFORÅRETS TEMA
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Torsdage: Den 11. januar, 
den 8. februar, den 8. marts 
og den 12. april kl. 13.00 - 
15.00 på Glumsø Bibliotek 

SKRIV DIN  
LIVSHISTORIE
Fortsat workshop-række i 
livshistorie

Er du i gang med at skrive og 
har lyst til at komme med i en 
skrivegruppe? Vi arbejder med 
forskellige emner inden for 
barndom, ungdom, voksenliv 
og alderdom (nutiden). Vi ser 
på billeder og ting fra ”gamle” 
dage samt hører musik. Vi 
skriver fra gang til gang og 
læser højt for hinanden.

Gratis, men der betales 20 kr. 
for kaffe og kage hver gang.
Tilmelding til Vibeke Sølling, 
tlf. 5588 4123, mail:  
visje@naestved.dk. Der er et 
begrænset antal pladser.

Mandage: Den 22. januar, 
den 26. februar og den 
23. april kl. 9.30 - 10.30 på 
Fensmark Bibliotek

SWING IND 
PÅ BIBLIOTEKET
Kom om lyt til en sjov og 
 fantasifuld historie. Oplev, 
hvad en god historie, sang, 
musik og leg kan betyde 
for både sprog, sanser og 
 motorik. Vi glæder os til at 
synge nye og gamle børne-
sange, danse og lege sammen 
med jer. Tag mor, far og dine 
bedsteforældre med. Arrange-
mentet er også for dagpleje- 
og børnehavebørn.

Aldersgruppe: 2-5 år.
Gratis. Tilmelding på  
www.naesbib.dk

Tirsdag den 23. januar kl. 
15.00 - 16.30 på Fuglebjerg 
Bibliotek. Herefter tirsdag 
eftermiddage i lige uger

FORTÆLLINGER OG 
FÆLLESSKAB
Guidet fælles læsning for 
voksne

Nu starter forårssæsonen i 
den åbne læsegruppe Skov-
sneppen.

Kan du lide at lytte til en god 
fortælling og har du lyst til at 
vende nogle af livets væsent-
lige emner i en lille gruppe, så 
er du meget velkommen.
Vi stopper op undervejs i for-
tællingen eller digtet, undres 
eller griner sammen over de 
billeder og det sprog, som 
ordene giver os, og som bli-
ver suppleret af vores egne 
 oplevelser og kommentarer.

Gratis. Bare mød op.

 
LITTERATURENS BILLEDSPROG 
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ARRANGEMENTER FOR BØRN OG UNGE

Fredage: Den 26. januar, 
den 23. februar og den  
23. marts kl. 15.00 - 15.45 
på Næstved Bibliotek

TID TIL NOVELLER
Kom og lyt til en god historie

Kom og vær med, når vi invi-
terer til højtlæsning for voksne 
over en kop kaffe.

Noveller kan på ganske få 
sider indeholde overraskende 
plots og give både store ople-
velser og stof til eftertanke. 

Har du selv lyst til at læse højt 
eller har du ideer til titler, er du 
meget velkommen til at kon-
takte os.

Jens Kryger jknie@naestved.dk
Ida Eriksen ideri@naestved.dk
Annette Barlebo Andersen 
anban@naestved.dk

Gratis. Bare mød op.

Torsdag den 1. februar  
kl. 19.00 - 20.30 på 
 Næstved Bibliotek

OM AT LAVE  
BOGOMSLAG TIL  
HARRY POTTER
Mød illustrator Per O.

Per O. er kendt som manden 
bag verdens bedste omslags-
illustrationer til Harry Potter 
bøgerne. Hans billeder er nået 
langt ud over landets grænser 
og er bl.a. blevet anvendt i 
hele Skandinavien, Frankrig 
og USA. I sit foredrag fortæller 
Per O., hvordan hans illustra-
tioner til bogomslag bliver til, 
om vejen fra uduelig tegner 
som dreng, til efterspurgt 
illu  strator og billedkunstner, 
og hvordan man kan bruge 
fantasi til langt mere end de 
fleste tror.

Aldersgruppe: Fra 12 år.
Pris: 20 kr. Billetter købes på 
www.naesbib.dk

Fra mandag den 12. februar 
til fredag den 16. febuar  
kl. 10.00 – 14.00 på 
 Korskilde Bibliotek 

LÆSECAMP PÅ  
KORSKILDE BIBLIOTEK
Med hemmeligheder og 
 konkurrencer

I vinterferien holder vi læse-
camp på Korskilde Bibliotek, 
hvor vi læser bøger og hyg-
ger - både sammen og hver 
for sig. Hver dag er der små 
overraskelser og konkurrencer. 
Fredag den 16. februar får vi 
besøg af en hemmelig gæst! 
Du kan komme alle dage eller 
bare nogle af dagene.

Læsecampen er gratis, men 
du skal tilmelde dig til de 
dage, du gerne vil komme.
Du skal købe billet til 20 kr. til 
fredag den 16. februar.

Aldersgruppe: 8-12 år.
Tilmelding og billetkøb på 
www.naesbib.dk

 
LITTERATURENS BILLEDSPROG 



7

Onsdag den 14. februar  
kl. 13.00 - 15.00 på Næstved 
Bibliotek

MARBLING ART 
Kom og prøv den mere 
end 1000 år gamle tyrkiske 
kunstform, Marbling Art, 
også kendt som vandmar-
morering. En farverig efter-
middag, hvor vi får besøg af 
Türkan Geyik, som har lært 
den ældgamle maleteknik 
i sit hjemland Tyrkiet. Hun 
fortæller om de forskellige 
materialer, der skal bruges, 
farver, pensler og papir. Der-
efter viser hun, hvordan man 
sætter farvedråber ned i et 
fad med vand og laver flotte 
mønstre. Alle får mulighed 
for at lave deres eget flotte 
billede. 

Aldersgruppe: 6 år og 
 opefter.
Pris: 20 kr. Billetter købes på 
www.naesbib.dk

Torsdage: Den 22. februar 
og den 5. april  
kl. 17.45 - ca. 22.00 i Café 
Rejseladen og Glumsø Bio

BØF, BOG OG BIF
Vi starter med spisning i Café 
Rejseladen for derefter at høre 
om bogen bag filmen, som 
vi efterfølgende ser i Glumsø 
Bio. Efter filmen er der tid til 
snak med inspiration fra et 
kort tema-oplæg. 

Spisning: 80 kr., ekskl. 
 drikke varer  
Biograf: 60 kr.  
Samlet pris: 140 kr. 
Der betales for mad, drikke og 
biografbillet på selve dagen. 
Priserne er baseret på tilmel-
ding før arrangementet.

Læs mere i pressen, på vores 
hjemmeside eller Facebook 
for yderligere information om, 
hvilken film, der bliver vist. 
 
Tilmelding på www.naesbib.dk

Fra mandag den 26. februar 
til onsdag den 28. marts på 
Næstved, Fensmark og  
Korskilde Bibliotek

JAKOB MARTIN STRIDS 
UNIVERS 
Vi dykker ned i forfatter og 
illustrator, Jakob Martin Strids 
fantastiske verden - ”Lille Frø”, 
”Mimbo Jimbo” og ”Lille Mad-
sen” og alle de andre. I perioden 
25. februar til 16. marts er der 
oplæsning for indbudte børne-
haver og indskolingsklasser. I de 
fire uger vil børnebibliotekerne 
være fyldt med ”Strid” for alle 
børn, bl.a. tegnekonkurrence, 
følekasser, malebøger m.m. 
og ikke mindst ”Find 10 pærer 
på biblioteket”. I dagene op til 
påske har vi måske en overra-
skelse!

Gratis. Bare mød op.



8

Lørdag den 10. marts  
kl. 11.00 - 11.50 på Næstved 
Bibliotek

DISSING OG LAS:  
”MIN MORMORS GEBIS”
En musikalsk fortolkning

Med ”Min mormors gebis” har 
Dissing og Las taget sine man-
ge års bandsamarbejde med 
ind i en generøs musikalitet og 
har søsat Strids skæve børne-
univers. Familiekoncerten kan 
opleves, som en del af ”Strids 
Univers”, hvor vi har fokus på 
hans børnebøger. Det bliver en 
formiddag med frække numre, 
eftertænksomme numre og 
numre spækket med detaljer 
og finurlige reallyde.

Aldersgruppe: 0-9 år.
Pris: 20 kr. Billetter købes på 
www.naesbib.dk 

Torsdage: Den 22. marts, 
den 19. april og den 24. maj 
kl. 13.30 - 16.00

BOGSNAK I NATUREN
Har du lyst til at være med i 
vores læseklub, hvor vi taler 
om bøger, mens vi går rundt 
om Glumsø Sø? Vores book-
walk er en god kombination af 
kultur, natur og sundhed.  

Vi mødes foran Glumsø Biblio-
tek, Torvet 1, 4171 Glumsø. 

Gratis, men der betales for 
kaffe og kage i Café Rejse-
laden.

Læs mere i pressen, på vores 
hjemmeside eller Facebook 
for yderligere information om, 
hvilke bøger, der skal læses. 

Tilmelding på  
www.naesbib.dk. Du kan til-
melde dig alle tre gange eller 
fra gang til gang. Der er et 
begrænset antal pladser. 

Lørdag den 7. april  
kl. 10.30 - 13.30 på Næstved 
Bibliotek

LAV BILLEDER  
TIL TEKSTER
Illustratorværksted for børn

Er du vild med at tegne og vil 
du gerne prøve at lave billeder, 
der passer til en tekst? Så kom 
og vær med til nogle hygge-
lige timer i vores illustrator-
værksted. Vi får besøg af  
Maria Wolder, der er undervi-
ser på Billedskolen Storstrøm. 
Hun kommer med ideer, gode 
råd, hjælp og vejledning til 
at digte jeres egne korte 
 tekster og efterfølgende lave 
illustrationer til teksten. Maria 
præsenterer også forskellige 
materialer og teknikker, som I 
kan gøre brug af undervejs.

Aldersgruppe: 7-12 år.
Pris: 20 kr. Billetter købes på 
www.naesbib.dk

 
LITTERATURENS BILLEDSPROG 



 

Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 - 21.00 på 
Næstved Bibliotek

FORFATTERAFTEN MED 
MERETE PRYDS HELLE
Merete Pryds Helle modtog i januar 2017 
Boghandlernes Gyldne Laurbær for 
 romanen ”Folkets skønhed”. Romanen er 
inspireret af hendes egen slægts historie. 
Den følger pigen Marie fra hendes op-
vækst på en gård på Langeland, til hun 
som voksen bor i eget parcelhus og teg-
ner et billede af Danmark fra 1930’erne til 
1970’erne.  Merete Pryds Helle fortæller om 
arbejdet med ”Folkets skønhed”, og om sit 
vidt  forgrenede forfatterskab i øvrigt.

Pris: 50 kr. Billetter købes på  
www.naesbib.dk

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 - 20.30 
på Næstved Bibliotek

FORFATTERAFTEN MED 
TINE HØEG
Tine Høeg debuterede i 2017 med den 
 anmelderroste og humoristiske roman 
”Nye rejsende”, der bl.a. foregår i Næst-
ved og handler om en umulig affære med 
en gift mand og om ikke at kunne finde 
fodfæste som voksen. Tine Høeg, som 
har fået årets debutantpris, vil læse op og 
fortælle om bogen, om sin skriveproces 
og sit forfatterliv. Hvordan skriver man en 
bog? Hvordan føles det at debutere, og 
hvilke projekter har hun gang i nu?

Pris: 50 kr. Billetter købes på  
www.naesbib.dk

9

Årets debutantpris



Torsdag den 22. februar  
kl. 19.00 - ca. 20.30 på  
Næstved Bibliotek 

BOGCAFÉ PÅ  
NÆSTVED BIBLIOTEK 
Mangler du også af og til et tip om en 
god bog eller har du læst noget, som 
andre ikke må gå glip af?

Kom og vær med til en spændende 
 aften, hvor vi snakker om gode bøger og 
interessante læseoplevelser.

Vi indleder med at fortælle om nogle 
bøger, som vi synes er værd at anbefale. 
Og så håber vi, at du også har lyst til at 
fortælle om et par bøger eller tre, som 
du mener andre bør læse. 

Du er naturligvis også velkommen til blot 
at komme og lytte og forhåbentlig blive 
inspireret.

Vi håber det kan blive den første af flere 
bogcaféer, hvor vi inviterer dig til at 
 deltage i både udformning og indhold.  

Vi byder på en kop kaffe.
Gratis. Tilmelding på www.naesbib.dk
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Vi er mange, der oplever glæden ved 

at læse, men ofte bliver vi ved med 

at læse noget, der ligner det, vi lige 

har læst.

Mange har også oplevet, at når de 

deler læseoplevelsen med andre, så 

kan der åbne sig nye lag i fortællin-

gen. Og man får øje på bøger eller 

forfattere, som man ikke selv havde 

tænkt på at læse.

Hvordan gør bibliotekerne formid-

lingen af litteratur spændende og 

vedkommende, både for de garvede 

læsere, læsekredsdeltagere, ferie-

læsere og alle andre? Det er noget, 

som vi meget gerne vil blive bedre 

til. Og det vil vi gerne have dig til at 

hjælpe os med.

Blandt andet derfor inviterer vi alle 

til bogcaféen, som du kan læse om 

her på siden. Det sker dels for at 

formidle gode bøger og dels for at 

få ideer til, hvordan vi sammen kan 

gøre  formidlingen af litteratur bedre.

Læseglæde  
       skal deles!
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Lørdag den 10. februar  
kl. 10.00 - ca. 12.00 på 
Fensmark Bibliotek

FASTELAVNSFEST  
FOR DE MINDSTE
Har du lyst til at prøve at blive 
kattekonge eller –dronning? 
Så kom til vores fastelavnsfest, 
hvor der er aldersopdelt tøn-
deslagning (0-3 år samt 4-6 
år). Der serveres fastelavns-
boller, saftevand samt kaffe 
og te. Find dit flotteste ud-
klædningstøj frem og mød 
op til en festlig formiddag på 
biblioteket.

Tilmelding på www.naesbib.
dk. Tilmeldingsfrist er torsdag 
den 1. februar kl. 12.00
 

Lørdag den 21. april  
kl. 11.00 - 11.45 på Fensmark 
Bibliotek

FAMILIEKONCERT MED 
SILLE OG PALLE
Så skal der danses til en festlig 
blanding af vuggende samba, 
svedig funk, boblende bebop 
og blød bossa. De rutinerede 
musikere Sille Grønberg og 
Palle Windfeldt, som har dan-
net par i 25 år, har bl.a. været 
en del af børnejazzorkesteret 
Djanzz. Desuden står de bag 
musikken til Ramasjangpro-
grammet ”Rosa fra Roulade-
gade.” En festlig formiddag for 
danseglade børn.

Pris: 20 kr. Billetter købes på 
www.naesbib.dk  

Torsdag den 18. januar, 15. februar 

og den 15. marts kl. 10.00 – ca. 

10.30 på Glumsø Bibliotek (1½-3 år) 

Torsdag den 1. februar, den 1. marts 

og den 5. april kl. 10.00 – ca. 10.30 

på Glumsø Bibliotek (3-6 år)

BIBLIOBIFFEN   
Film for de mindste på 
 biblioteket

Bibliobiffen viser både film for 
de allermindste/dagplejebørn 
og for de lidt større.  
Kom til en hyggelig formiddag.

For de 1½-3 årige:
Torsdag den 18. januar: 
Rita og krokodille – fisketur, 
Snuttefilm – Simons and og 
Astons sten.

Torsdag den 15. februar: 
Rita og krokodille – pindsvinet, 
Snuttefilm - halløj lille abe og 
Astons gaver. 

Torsdag den 15. marts: 
Rita og krokodille – skovturen, 
Snuttefilm - alle må komme med 
og Prik og Plet - søen kalder. 

For de 3-6 årige:
Torsdag den 1. februar: 
Cirkeline - på med vanten og 
Dyrevenner – jeg stikker af. 

Torsdag den 1. marts: 
Cirkeline - Zigeunerne og 
 Dyrevenner  - min ven Lauge.

Torsdag den 5. april: 
Krig og kager og Dyrevenner - 
en fugledag.   

Aldersgruppe: 1½-3 år og 3-6 år. 
Gratis, men tilmelding en uge 
før forestillingen på:  
nstgl@naestved.dk eller på 
5588 4030. Husk at melde 
afbud, hvis I ikke kommer 
 alligevel. 

BØRN OG UNGE
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AUSCHWITZ- 
FOREDRAG OM 
 FOLKEDRAB 

Torsdag den 25. januar kl. 18.00 - 
19.00 på Næstved Bibliotek

I Auschwitz mistede 1,1 million mennesker 
livet under 2. verdenskrig. Der er også 
mange - omtrent 200.000 personer, som af 
forskellige grunde var i live og slap derfra, da 
krigen sluttede. De kaldes for de ”reddede” 
eller ”befriede”. Alligevel viser mange vid-
nesbyrd fra lejrene, at et kz-ophold er noget, 
man aldrig helt befries fra. Kasper Morville 
tager fat i nazismens forbrydelser og folke-
drab.
  
Gratis. Bare mød op.

12

Lørdag den 14. april kl. 10.00 – 14.00 
på Næstved Bibliotek

Er du tvivl om, hvad og hvordan du kan 
genbruge? Så kom på biblioteket, få ideer til 
genbrug i hjemmet og vær med til at gøre en 
forskel. 

Vi har inviteret organisationer og enkelt-
personer, der tænker genbrug og bæredyg-
tighed til gavn for os alle. 

Der vil være workshops for både børn og 
voksne i hele biblioteket. Så kom og få en 
masse gode tips og tricks til genbrug.  

Gratis. Bare mød op.

Genbrugsdag på  

       Næstved Bibliotek

VÆR MED TIL AT GØRE EN 
 FORSKEL
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Torsdage: Den 25. januar, 
den 22. februar og den  
22. marts kl. 19.00 – 21.00 
på Glumsø Bibliotek

GØR GLUMSØ  
GRØNNERE  
Studie- og handlingsgruppe 

Glumsø Bibliotek tilbyder at 
danne rammen om en faglitte-
rær læsegruppe, som vil arbejde 
for at gøre Glumsø grønnere i 
såvel et lokalt som i et globalt 
perspektiv.

Vi vil læse artikler, fagbøger 
og se film fra gang til gang. På 
baggrund af dette håber vi på 
en livlig og faglig debat. Alle er 
velkomne!  

Gruppens oplægsholder er 
Jakob Jespersen, formand for 
Grøn Omstilling Næstved. 

Gratis, men der betales 20 kr.  
for kaffe og kage hver gang.  
Tilmelding på www.naesbib.dk

Tirsdag den 16. januar  
kl. 19.00 – 21.00 på  
Fuglebjerg Bibliotek

FASTER THORA  
FORTÆLLER
Lokalhistorisk aften

Hør om livet i og omkring 
Fuglebjerg gennem næsten 
et århundrede. Thora Larsen, 
som levede fra 1881-1976, var 
søster til den navnkundige ba-
germester A.P. Larsen. Hendes 
erindringer findes på bånd. 
Slægtningene Ole Nyvang og 
Ingemann Larsen har brugt dem 
som baggrund for en video, 
hvor hun fortæller om sit liv. Vi 
skal se uddrag af videoen. Der 
bliver efterfølgende mulighed 
for at stille spørgsmål og kom-
mentere fortællingen. Afholdes 
i samarbejde med Fuglebjerg-
egnens Lokalhistoriske Forening, 
Borupris’ Venner.

Gratis. Tilmelding på  
www.naesbib.dk

Tirsdag den 16. januar  
kl. 19.00 – 21.00 på  
Næstved Bibliotek

AKTIVE LOKAL- 
DEMOKRATIER I  
NEPALS 
 BJERGLANDSBYER 
Kan vi lære noget af Nepal?

Henny Hansen og Jakob Jes-
persen fortæller om deres 
arbejde i Nepal med udvikling 
af demokratiske metoder og 
aktiviteter, der kan engagere 
alle i en landsby. Vores demo-
krati er 170 år gammelt, i Nepal 
er det kun nogle årtier. Nepal 
lærer, trods forskellene i vores 
lande, af os - og måske kan vi 
også lære noget af dem? Et 
ungt, lokalt og entusiastisk de-
mokrati, hvor alle borgere kan 
bidrage med ideer og få direkte 
indflydelse. Samarbejde mellem 
Levende Demokrati Næstved 
og  Næstved Bibliotek.

Gratis. Tilmelding på  
www.naesbib.dk

VOKSNE

Genbrugsdag på  

       Næstved Bibliotek
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Tirsdag den 6. februar  
kl. 19.00 – 20.00 på   
Næstved Bibliotek

TÆNK PÅ MILJØET
En hobbybiavlers 
 bekendelser

Der er krise i insektverdenen 
og i biodiversiteten. Er det 
noget, der angår eller skyldes 
os? Et let foredrag om, ikke 
bare bier og blomster; men 
også deres store betydning for 
vores hverdag og måske selve 
planetens liv. Jakob Grandjean 
fortæller om de problemer, 
der virkelig er, hvad de kan 
skyldes og ikke mindst lægger 
han op til diskussion om, hvad 
vi kan gøre. 

I samarbejde mellem Praktisk 
Økologi og Grøn Omstilling 
Næstved.

Gratis. Tilmelding på  
www.naesbib.dk

Tirsdag den 13. februar 
kl. 19.00 – 21.00 på 
Næstved Bibliotek

TÆNKSOMME 
TIRSDAGE
Borgerløn og fremtidens 
 økonomi

Fra at være et utopisk pro-
gram, bliver eksperimenter 
med borgerløn nu rullet ud i 
adskillige lande. Mange forud-
ser, at robotter og kunstig 
intelligens vil udrydde mange 
jobs i fremtiden. Borgerløn, 
som tidligere især var et ven-
strefløjsprojekt, udgør en sim-
pel løsning på problemet med 
teknologisk arbejdsløshed. Nu 
støtter flere og flere økono-
misk liberale forslaget. Ph.d. 
stipendiat Rune Møller Stahl 
fra Københavns Universitetet 
lægger op til debat, som sæd-
vanlig styret af Peter Schiøtt. 

Gratis. Tilmelding på  
www.naesbib.dk

Mandag den 19. februar  
kl. 19.00 – 21.00 på   
Næstved Bibliotek

FRIMURERIET OG  
DEN DANSKE 
 FRIMURER-ORDEN
Foredrag med Peter Duetoft

Peter Duetoft fortæller om 
frimureriets historie, de mest 
almindelige myter samt fri-
mureriets værdier og relevans 
i dagens Danmark. Han er nok 
kendt af mange for sit poli-
tiske virke, men han er også 
pressetalsmand i Den Danske 
Frimurerorden.

Foredraget arrangeres i 
 samarbejde med Sankt 
 Johanneslogen ”De to Nøgler” 
i Næstved.  

Gratis. Tilmelding på  
www.naesbib.dk

VOKSNE
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Tirsdag den 20. februar  
kl. 19.00 – 21.00 på 
 Næstved Bibliotek

TÆNK PÅ MILJØET 
Oplæg og debat om plastik-
forureningen – hvad kan vi 
gøre?

To unge forskere fra RUC for-
tæller om deres Plastfri Ros-
kilde Fjord projekt og generelt 
om plastikproblematikken 
med hensyn til forurening af 
vand- og jordmiljøet. Derefter 
vil der være debat mellem de 
fremmødte og de inviterede 
fra både Affald+, Grøn Omstil-
ling Næstved, Plasticchange, 
Cityforeningen m.fl.  

Gratis. Tilmelding på  
www.naesbib.dk

Torsdage: Den 22. februar 
og den 19. april  
kl. 19.00 – 21.00 i 
 UdviklingsHus Fuglebjerg

CAFÉMØDER I  
UDVIKLINGSHUSET  
Debat, dialog og videndeling 

Vi fortsætter cafémøderne i 
UdviklingsHuset. Mødernes 
indhold ligger endnu ikke fast, 
så du har mulighed for at være 
med til at vælge et tema.  

Gratis. Tilmelding senest 
 dagen før på biblioteket,  
tlf. 5588 4020 eller mail:  
nstfu@naestved.dk

 

Lørdag den 3. marts  
kl. 11.00 – 13.00 på  
Næstved Bibliotek

SENIORDANS 
Seniordans er en fornøjelig 
motionsform, hvor du får 
brugt langt de flest muskel-
grupper. Samtidig styrker 
det blodomløb og hjerte, 
så udover at det er sjovt og 
hyggeligt, er det også sundt. 
Derudover dyrkes der hygge-
ligt samvær med andre glade 
seniorer. Alle kan være med, 
uanset alder. Der er dans for 
både par og enlige. Og du kan 
sagtens komme alene. Der er 
altid nogen at danse med.

Gratis. Bare mød op.
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Torsdag den 8. marts  
kl. 14.00 – 16.00 i  
Sct. Jørgens Park 52, 1. sal

GOD LIVSKVALITET
Hold krop og sind i gang

De fleste kan nikke genken-
dende til, at oplevelser fyldt 
med glæde og tilfredshed 
giver livskvalitet. Maria Louise  
Jalksø fra ÆldreSagen, 
 Næstved anvender teknikker, 
vi alle kan lære for at opdyrke 
og vedligeholde følelserne 
af glæde og tilfredshed. Hun 
forklarer, hvad der sker i 
hjernen og hvordan vi giver 
vores hjerner de bedste vilkår 
ved at træne både krop og 
sind.  ÆldreSagen, Næstved 
i samarbejde med Næstved 
Bibliotek.

Pris: 25 kr. Tilmelding kun til 
ÆldreSagens kontor,  
tlf. 5572 3800 

Torsdag den 22. marts  
kl. 19.00 – 21.00 på 
 Fuglebjerg Bibliotek

NÆSTVED KUNSTBY, 
BYGGET PÅ LOKAL 
GRAFITTIKULTUR
Sporsætterarrangement 

Vi får besøg af en af idema-
gerne bag byrumsprojektet 
Næstved Kunstby, Claus 
Pedersen, CMP ONE. Han er 
kendt fra det unikke og selv-
organiserede graffitimiljø, 
der gennem mere end 30 år 
har givet Næstved en særlig 
status inden for internatio-
nal hiphop- og graffitikultur. 
Claus er ophavsmand til en 
af de flotte gavle i Næstved. 
Troubadouren Flemming Fugl-
sang præsenterer aftenens 
sporsætter og krydrer aftenen 
med musikalske indslag.

Pris: 50 kr. Billetter købes på 
www.naesbib.dk 

Tirsdag 10. april  
kl. 19.00 – 21.00 på  
Næstved Bibliotek 

TÆNKSOMME 
TIRSDAGE
Fake News

Fake News er et begreb, som 
de senere år har bredt sig, 
men hvad er det egentlig? 
Hvorfor er begrebet dukket 
op, hvordan skelner man mel-
lem ægte og falske nyheder, 
og hvordan sikrer medierne 
sig, at de kun formidler de 
ægte nyheder? 

Læs mere i pressen, på vores 
hjemmeside eller Facebook 
for yderligere information om 
aftenens oplægsholder.  

Gratis. Bare mød op. 

VOKSNE



Kurts Quizklub genopstår 
med fire planlagte musikquiz-
aftener på Næstved Bibliotek i 
vinter- og forårsmånederne.

Sidste vinter tog vi i kom-
pagniskab med Grønnegade 
Kaserne Kulturcenter hul på at 
skabe en tradition med musik-
quizzer i Næstved. Efter to liv-
lige og velbesøgte quiz aftener 
i Grønnegade Kasernes foyer, 
måtte quiz-skydningen dog 
midlertidigt indstilles. Nu er 
alle mand oven vande igen 
og klar med bygevis af skarpe 
spørgsmål om rock og alle 
afskygninger af populærmusik 
fra 1950’erne og frem til i dag.

På quizpodiet i bibliotekets 

lounge vil der den første gang 
torsdag den 18. januar kl. 19 
sidde, Kurt Baagø, musik-
journalist med et 62 år langt 
liv i bagagen som musikelsker, 
kender og journalist. Som 
journalist har han været mere 
end 30 år i DR med tjeneste-
sted hos P4 på Vadestedet 
i  Næstved. Ved sin side får 
Baagø, bibliotekets unge 
kulturformidler Lars Ovesen 
til at sørge for, at ikke alle 
quizspørgsmålene bliver om 
1960’erne og 70’erne, til at sty-
re teknikken og hjælpe med at 
rette svarark og tælle points 
fra quizholde ne.

Musikquiz er en holdsport. Der 
skal være tre eller højst fire på 

hvert quizhold. Det er også 
muligt at komme som løsgæn-
ger, så sætter vi hold sammen 
af de løse fugle, uanset hvad, 
så tilmelder I jer på mailadres-
sen: larov@naestved.dk

Som noget nyt kan vi til 
denne sæson offentliggøre et 
sam arbejde med Næstveds 
Konge bryg. Så mon ikke der 
bliver mulighed for at nyde en 
kølig pilsner til at smøre den 
tørre quizhals?  

Og hvad kan man så vinde? 
Først og fremmest æren og 
håneretten, men vi finder fra 
gang til gang på én eller form 
for musikpræmie til aftenens 
sejrrige hold. 

17
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Torsdage: Den 18. januar, 
den 22. februar, den  
22. marts og den 19. april 
kl. 19.00 – ca. 22.00 på 
 Næstved Bibliotek

KURTS QUIZKLUB  
Vi afholder fire planlagte 
musikquiz-aftener i vinter og 
forårsmånederne. Journalist 
og musik-orakel Kurt Baagø 
og kulturformidler Lars Ovesen 
står klar med bygevis af skarpe 
spørgsmål om rock og alle 
 afskygninger af populærmusik 
fra 1950’erne og frem til i dag. 
Der skal være højst fire på hvert 
quizhold. Det er også muligt at 
komme som løsgænger, så sæt-
ter vi holdene sammen. Gå ikke 
glip af dette fantastiske arran-
gement, hvor vinderne har den 
totale håneret. Alle er velkomne. 

Gratis. Tilmelding til  
larov@naestved.dk 

Onsdage: Den 7. februar og 
den 4. april kl. 19.00 – 21.30 
på Næstved Bibliotek 

FIND DINE GAMLE  
PLADER FREM 
Lytteklub

Tag et par af dine gamle plader 
med og fortæl, hvad de betyder 
for dig, inden vi sætter dit ynd-
lingsnummer på pladespilleren. 
Temaer og evt. årstal for musik-
ken aftales fra gang til gang. Vi 
kan evt. skaffe musikken, hvis 
du ikke længere har pladen.
 
Gratis, men der betales 20 kr. 
for kaffe og kage hver gang. 
Tilmelding på  
www.naesbib.dk 

Der er et begrænset antal 
 pladser. 

Torsdag den 8. februar  
kl. 19.00 – ca. 21.00 på 
Næstved Bibliotek

KØLIGST AF ALLE 
 KATTE 
Høxbroe - Langkilde - 
 Anderson 

Høxbroe, Langkilde og Ander-
son var i efteråret aktuelle 
med albummet ”Køligst af alle 
katte”. Et univers af Høxbroes 
beat-poesi og spokenword tilsat 
Langkildes eksplosive beats, 
der benytter sig af reggae, 
dub, electronica og hip hop-
elementer, samt en god portion 
helte-guitarsoloer. Som rosinen 
i pølseenden har vi Andersons 
sublime tangentspil, der både 
overrasker og imponerer.  

Pris: 50 kr. Billetter købes på 
www.naesbib.dk  
 

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
MUSIK



Lørdag den 24. februar  
kl. 12.00 – 13.00 på 
 Næstved Bibliotek

SINGING WITH SASSY  
”Singing with Sassy”, som lyder 
det borgerlige navn Savera 
 Hassan, har spillet musik de 
sidste seks år. Siden 2011 har 
Savera spillet guitar og skrevet 
sine egne sange i sin hjemby, 
Solrød Strand. I 2015 valgte hun 
som 19 årig at flytte til London 
og deltog bl.a. i Open Mic UK, 
hvor hun nåede hele vejen til 
semifinalen. I øjeblikket laver 
hun videoer til YouTube, hvor 
hun synger både covers og selv-
skrevne engelske sange. Hendes 
stil er i den poppede ende, men 
med et følsomt touch.

Gratis. Bare mød op.

Lørdag den 3. februar
Lørdag den 5. maj

Begge gange kl. 12.00 – 13.00

Musiker Rasmus Hedeboe indbyder publikum til et 
indblik i de valgte kunstneres musikalske univers.

Læs mere i pressen, på vores hjemmeside eller 
Facebook for yderligere info om, hvem der bliver 
Rasmus Hedeboes musikalske gæster.

Gratis. Bare mød op.

Middagsmusik på  

       Næstved Bibliotek
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SELVBETJENINGSLØSNING  
TIL ANSØGNING OM DANSK PAS
Har du set vores nye selvbetjeningsløsning til 
 ansøgning om dansk pas?

Selvbetjeningsløsningen gør det nemt for dig at 
søge om et dansk pas elektronisk. Du kan samtidig 
anvise betalingen for passet. Beløbet bliver dog 
først trukket fra dit betalingskort efter dit person-
lige fremmøde i Borgerservice.

Du skal altid møde personligt op i et af vores 
 Borgerservicecentre for at ansøge om et pas, men 
selvbetjeningsløsningen gør det nemt for dig og 
letter ekspeditionen.

Du finder selvbetjeningsløsningen på vores 
 hjemmeside www.naesbib.dk.

Selvbetjeningsløsningen kan også bruges ved an-
søgning om pas til børn. Forældremyndighedens 
indehaver(e) skal udfylde en samtykkeerklæring. 
Det gør du med din NemID i den nævnte selv-
betjeningsløsning. Dit barn skal møde personligt 
i Borgerservice ved bestillingen af passet. Hvis 
samtykkeerklæringen ikke er udfyldt elektronisk, 
skal forældremyndighedens indehaver(e) møde 
personligt op i Borgerservice. 

Ved fornyelse af dit pas, skal du medbringe det 
sidst udstedte pas. Fremgår dit personnummer 
ikke her, skal du medbringe yderligere dokumenta-
tion af personnummeret, f.eks. dit sundhedskort.

Har du ikke noget pas i forvejen, skal du med-
bringe din originale dåbs- eller navneattest samt 
billedlegitimation. Fremgår personnummeret ikke 
af attesten eller den medbragte billedlegitimation, 
skal du medbringe yderligere dokumentation af 
personnummeret, f.eks. dit sundhedskort.

På Næstved Bibliotek kan du få taget et foto til dit 
pas.

Du skal bestille tid til pas, hvis du benytter 
 Næstved Bibliotek og Fenmark Bibliotek.  

Du bestiller tid til pas samt udfylder selvbe-
tjeningsløsningen på www.naesbib.dk under 
 menupunktet ‘bestil tid’. 
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TILMELDING OG BILLETTER

TILMELDING OG BILLETTER
Du kan købe billetter til bibliotekets 
 arrangementer via vores hjemmeside  
www.naesbib.dk. Alle billetter sættes til  
salg, når kataloget udkommer eller senest  
14 dage før de enkelte arrangementer. 

På hjemmesiden vil der under hvert arrange-
ment være et link til billet- og tilmeldings-
systemet Place2Book, hvor betalingen 
foregår. Bemærk, at du også skal tilmelde 
dig ved mange af vores gratis arrangemen-
ter. Du kan se ved det enkelte arrangement, 
om det kræver tilmelding. Du kan vælge at 
printe din billet/tilmelding, eller du kan få 
den tilsendt på mail eller SMS. Er der ud-
solgt, kan du skrive dig på venteliste. Hvis 
nogle springer fra, kan du være heldig at få 
en billet alligevel. 

Ikke alt er med i denne folder. Arrangemen-
ter og aktiviteter, som ikke er planlagt ved 
sæsonstart, annonceres løbende i pressen, 
på vores hjemmeside og Facebook.

FORTÆL OS VENLIGST, 

HVIS DU IKKE KOMMER 

TIL ET ARRANGEMENT 

ALLIGEVEL, SÅ EN 

ANDEN KAN FÅ DIN 

PLADS.  

SPØRG OS, HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP TIL BILLETBESTILLING. 

#NAESBIB

MØD OS PÅ DE SOCIALE MEDIER
facebook.com/naestved.bibliotek 
twitter.com/naesbib
instagram.com/naesbib/  
youtube.com/naesbib
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Torsdag 11. jan. kl. 13.00-15.00 GL Skriv din livshistorie 5

Tirsdag 16. jan. kl. 19.00-21.00 FU Faster Thora fortæller. Ved Thora Larsen 13

Tirsdag 16. jan. kl. 19.00-21.00 NÆ Aktive Lokaldemokratier i Nepals bjerglandsbyer 13

Torsdag 18. jan. kl. 10.00-10.30 GL Bibliobiffen. 1½-3 år 11

Torsdag 18. jan. kl. 19.00-22.00 NÆ KurtsQuizKlub. Ved Kurt Baagø og Lars Ovesen 18

Mandag 22. jan. kl. 09.30-10.30 FE Swing ind på biblioteket 5

Tirsdag 23. jan. kl. 15.00-16.30 FU Fortællinger og fællesskab. Skovsneppen 5

Tirsdag 23. jan. kl. 19.00-21.00 NÆ Forfatteraften med Merete Pryds Helle 9

Torsdag 25. jan. kl. 18.00-19.00 NÆ Auschwitz-foredrag. Ved Kasper Morville 12

Torsdag 25. jan. kl. 19.00-21.00 GL Gør Glumsø grønnere. Ved Jakob Jespersen 13

Fredag 26. jan. kl. 15.00-15.45 NÆ Tid til noveller. Kom og lyt til en god historie 6

Torsdag 1. feb. kl. 10.00-10.30 GL Bibliobiffen. 3-6 år 11

Torsdag 1. feb. kl. 19.00-20.30  NÆ Om at lave bogomslag til Harry Potter– mød Per O. 6

Lørdag 3. feb. kl. 12.00-13.00 NÆ Middagsmusik 19

Tirsdag 6. feb. kl. 19.00-20.00 NÆ Tænk på miljøet: Bier. Ved Jakob Grandjean 14

Onsdag 7. feb. kl. 19.00-21.30 NÆ Find dine gamle plader frem. Lytteklub 18

Torsdag 8. feb. kl. 19.00-21.00 NÆ Høxbroe – Langkilde – Anderson 18

Lørdag 10. feb. kl. 10.00-12.00 FE Fastelavnsfest 11

Mandag 12.-16. feb. kl. 10-14.00 KO Læsecamp med hemmeligheder og konkurrencer 6

Tirsdag 13. feb. kl. 19.00-21.00 NÆ Tænksomme Tirsdage. Borgerløn og fremtidens økonomi 14

Onsdag 14. feb. kl. 13.00-15.00 NÆ Marbling Art – mal på vand 7

Torsdag 15. feb. kl. 10.00-10.30 GL Bibliobiffen. 1½-3 år 11

Mandag 19. feb. kl. 19.00-21.00 NÆ Frimureriet og den danske frimur…. Ved Peter Duetofte 14

Tirsdag 20. feb. kl. 19.00-21.00 NÆ Tænk på miljøet: Plastik 15

Torsdag 22. feb. kl. 17.45-22.00 GL Bøf, Bog og Bif 7

Torsdag 22. feb. kl. 19.00-21.00   FU Cafémøde i Udviklingshus Fuglebjerg 15

Torsdag 22. feb. kl. 19.00-21.00 GL Gør Glumsø grønnere. Ved Jakob Jespersen 13

Torsdag 22. feb. kl. 19.00-22.00 NÆ KurtsQuizKlub. Ved Kurt Baagø og Lars Ovesen 18

Torsdag 22. feb. kl. 19.00-21.30 NÆ Læseglæde skal deles - Bogcafé 10

Fredag 23. feb. kl. 15.00-15.45 NÆ Tid til noveller. Kom og lyt til en god historie 6

Lørdag 24. feb. kl. 12.00-13.00 NÆ Singing with Sassy 19

KALENDER
TID STED ARRANGEMENT SIDE
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Mandag 26. feb. kl. 09.30-10.30 FE Swing ind på biblioteket 5

Mandag 26. feb.–28. marts FE / KO / NÆ Jakob Martin Strids univers 7

Torsdag 1. marts kl. 10.00-10.30 GL Bibliobiffen. 3-6 år 11

Lørdag 3. marts kl. 11.00-13.00 NÆ Seniordans i Loungen 15

Torsdag 8. marts kl. 14.00-16.00 NÆ God Livskvalitet. Hold krop og sind i gang 16

Lørdag 10. marts kl. 11.00-11.50 NÆ Dissing og Las: “Min mormors Gebis” 8

Torsdag 15. marts kl. 10.00-10.30 GL Bibliobiffen. 1½-3 år 11

Tirsdag 20. marts kl. 19.00-20.30 NÆ Forfatteraften med Tine Høeg 9

Torsdag 22. marts kl. 13.30-16.00 GL Bogsnak i naturen 8

Torsdag 22. marts kl. 19.00-21.00 FU Næstved Kunstby – grafittikultur. Ved Claus Pedersen 16

Torsdag 22. marts kl. 19.00-21.00 GL Gør Glumsø grønnere. Ved Jakob Jespersen 13

Torsdag 22. marts kl. 19.00-22.00 NÆ KurtsQuizKlub. Ved Kurt Baagø og Lars Ovesen 18

Fredag 23. marts kl. 15.00-15.45 NÆ Tid til noveller. Kom og lyt til en god historie 6

Onsdag 4. april kl. 19.00-21.30 NÆ Find dine gamle plader frem. Lytteklub 18

Torsdag 5. april kl. 10.00-10.30 GL Bibliobiffen. 3-6 år 11

Torsdag 5. april kl. 17.45-22.00 GL Bøf, Bog og Bif 7

Lørdag 7. april kl. 10.30-13.30 NÆ Lav billeder til tekster. Illustratorværksted for børn 8

Tirsdag 10. april kl. 19.00-21.00 NÆ Tænksomme Tirsdage. Fake News 16

Lørdag 14. april kl. 10.00-14.00 NÆ Genbrugsdag på biblioteket 12

Torsdag 19. april kl. 13.30-16.00 GL Bogsnak i naturen 8

Torsdag 19. april kl. 19.00-21.00 FU Cafémøde i Udviklingshus Fuglebjerg 15

Torsdag 19. april kl. 19.00-22.00 NÆ KurtsQuizKlub. Ved Kurt Baagø og Lars Ovesen 18

Lørdag 21. april kl. 11.00-11.45 FE Familiekoncert med Sille og Palle 11

Mandag 23. april kl. 09.30-10.30 FE Swing ind på biblioteket 5

Lørdag 5. maj kl. 12.00-13.00 NÆ Middagsmusik 19

Torsdag 24. maj kl. 13.30-16.00 GL Bogsnak i naturen 8

NÆ Næstved Bibliotek

FE Fensmark Bibliotek

FU Fuglebjerg Bibliotek

GL Glumsø Bibliotek

KO Korskilde Bibliotek

TID STED ARRANGEMENT SIDE



Næstved Bibliotek
Kvægtorvet 4-6
4700 Næstved
Mail: nsthb@naestved.dk
Mandag - fredag 8 - 22
Lørdag - søndag 8 - 18

Fensmark Bibliotek
Kildegårdsvej 56
4684 Holmegaard
Mail: nstfe@naestved.dk
Alle dage 8 - 22

Fuglebjerg Bibliotek
Byagervej 1
4250 Fuglebjerg
Mail: nstfu@naestved.dk
Alle dage 8 - 22

Glumsø Bibliotek
Torvet 1
4171 Glumsø
Mail: nstgl@naestved.dk
Alle dage 8 - 22

Korskilde Bibliotek
Korskildevej 2a
Brøderup
4733 Tappernøje
Mail: nstko@naestved.dk 
Alle dage 8 - 22

Karrebæksminde Bogautomat
Ved Broen 1
4736 Karrebæksminde
Alle dage 8 - 22

Sct. Jørgens Bogautomat
Sct. Jørgens Park 42
4700 Næstved
Mandag - fredag 10 - 17.30
Lørdag 10 - 14

Telefontid til alle biblioteker 
er mandag - fredag 10 - 15 på 
5588 4000.


