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Forord

Foto: Claus Starup

Velkommen tilbage!
De fleste af os husker onsdag den 11. marts, for det var her Mette Frederiksen på et pressemøde annoncerede nedlukning af store dele af landet.
Det betød blandt meget andet, at hovedparten af Odsherreds blomstrende kulturliv blev sat på hold. Der var ingen
teater, ingen museer, ingen kunstudstillinger, ingen bibliotek og ingen musik. Men heldigvis blev der ikke sat prop i
kreativiteten, og hen over foråret har kulturlivet virkelig vist sit værd. Der har været uddeling af bogposer gennem vinduet på biblioteket, drive-in koncerter, online musikundervisning, videohilsner i den lokale avis og en hel masse andet.
Odsherreds kulturliv er ikke sådan at holde nede.
Og nu ser det ud til, at vi endelig kan se frem mod en ny sæson fyldt med kulturaktiviteter. Med de nødvendige forholdsregler: afstandsmarkeringer, håndsprit og lidt færre billetter til de enkelte arrangementer byder BOK med kataloget her indenfor til en lang række spændende kulturtilbud. Det bliver svært at vælge, for ugerne er fyldt godt op
med morgensang, kunstudstillinger, litteratursaloner, folkekøkkener, jamaftener, dans, forfatterforedrag og en række
spændende jazz og rockkoncerter.
Alt dette er kun muligt, fordi en stor gruppe frivillige støtter op omkring BOK og hjælper med alt fra servering og oprydning til kustodevagter i galleriet. Jeg vil gerne her sige en stor tak til alle jer, der lægger hjerteblod og kræfter i at
gøre Odsherred til et dejligt kulturområde at bo i.
Jeg glæder mig til at møde jer i Pakhuset og i Aksen.				
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Nice Guys
Cæcilie Nørby Duo

Fredag 28. august - kl. 20 - kr. 200 - Pakhuset

Den internationalt anerkendte jazz- og rocksanger Cæcilie Norby har haft en imponerende karriere, som kun få
herhjemme har formået at gøre hende efter.
Hun slog for alvor igennem for snart 30 år siden i orkestrene Frontline og OneTwo. Siden har Cæcilie Norby
optrådt som solist med en række danske og udenlandske
musikere samt sunget med orkestre og Big Bands i hele
Europa. Hun har fået guldrandede pladekontrakter, først
med det hæderkronede jazzlabel Blue Note Records. I
dag er hun signet på Europas største Vocal labels ACTmusic. De sidste 30 år har hun turneret verden rundt og
udgivet en række soloplader, der har placeret hende som
en af de mest markante sangere.

Lørdag 5. september - kl. 21.30 + 22.30 + 23.30
Pakhuset - entré kr. 100 for armbånd til Honky Tonk
Velkommen til tre timers dansegaranti, når Nice Guys
lover fest på det sædvanlige høje niveau. Lyt til rockens
klassiske ørehængere og syng med på et repertoire,
der bygger på den klassiske rockhistoriske periode fra
50’erne, 60’erne og 70’erne.
Nice Guys har været en fast bestanddel til alle tidligere
Honky Tonk-fester, og orkestret har 25 år på bagen.
Nice Guys består af Christian Brandt, trommer, Jørgen
Høj, bas, Niels Bugge, guitar og sang, samt John Larsen,
keyboard og sang.
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Efter sin alsidige og imponerende medvirken i Toppen
af Poppen 2019 er Cæcilie igen på landevejen med sin
mand, musikeren Lars Danielson. Denne aften kan du
opleve Cæcilie og Lars i en duo.

KØB DIT ARMBÅND TIL HONKY TONK PÅ BIBLIOTEKET
Hvis du gerne vil med til årets Honky Tonk og høre god
musik i hele byen, kan du købe et armbånd for kr. 100
på biblioteket i Nykøbing. Armbåndet giver dig adgang
til alle koncerter i hele Nykøbing.

SIDE 4

PROGRAM AUGUST/DECEMBER 2020

ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

Koncerter

Revysangens genklang

De forbudte sange

I mere end 100 år er der blevet lavet revy i Danmark, og
kisten med danske revysange er proppet med spændende og flotte viser. Her kommer du med på en tidsrejse
med nedslag i den danske revysangs historie fra forskellige perioder og med nogle af de sange, som har betydet
mest for den danske revysangs udvikling.

En genforeningsfejring/forestilling.

Søndag 13. september - kl. 15 - kr. 75 - Aksen

Der bliver fremført viser af bl.a. Liva Weel, Dirch Passer,
Elga Olga, Preben Uglebjerg, Marguerite Viby, Kirsten
Walther og Lisbet Dahl - alt sammen kædet sammen af
små anekdoter om sangene sat ind i et tidsmæssigt billede fra den periode, de er fra.
Du får en helt ny og anderledes oplevelse af sange, som
du ellers troede, du kendte - samt rig lejlighed til at nynne med på sange, der i dag nærmest er folkeeje.
Revysangens genklang består af Birgitte Antonius, sang,
og John Skou, klaver og fortæller.

Lørdag 26. september - kl. 20 - kr. 275 - Pakhuset

Historier om grænser, sorg og længsel bliver fortalt og
sunget med skuespilleren Bodil Jørgensens register af
følelser, indlevelse, kærlighed og humor i anledning af
100 års jubilæet for Genforeningen. Udgangspunktet er
de sange, der blev censureret ud af Den Blå Sangbog af
den tyske besættelsesmagt i årene mellem 1864 og 1920.
Dette er en forestilling, hvor ord og musik sammen belyser en tid, som har været afgørende for vores selvfølelse
som danskere i dag.
Med Martin Schacks Trio som medspillere er man sikret
en musikalsk ramme af højeste karakter, og sangene fra
dengang fremtræder i nye opdaterede udgaver.
Medvirkende:
Bodil Jørgensen, skuespiller
Martin Schack, piano
Jesper Riis, trompet
Jesper Hindø, kontrabas
Martin Klausen, trommer
Kirsten Marie Andreasen, iscenesættelse
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Foto Evers, Joost Anefo

Steen Jørgensen

Lørdag 3. oktober - kl. 20 - kr. 225 - Pakhuset

Sangeren Steen Jørgensen kommer til Pakhuset med guitaristen Rune Kjeldsen. Duoen medbringer en spændende blanding af sange fra Steens egen solokarriere, Sort
Sol-numre og modige fortolkninger af navne som Dylan,
Young, Cohen, Joy Division og Kraftwerk på repertoiret.
Steen Jørgensen udsendte i 2013 soloprojektet ’Standards for Living’, hvorpå Rune Kjeldsen også optræder.
Siden har de to turneret i hele landet, og nu kommer de
til Nykøbing, med en intimkoncert, hvor publikum kan
opleve de to musikere helt tæt på.

En aften med John Lennons ikoniske
sange i ord og musik

Tirsdag 20. oktober - kl. 19.30 - kr. 100 - Pakhuset

I foråret indledte Nice Guys en række koncertforedrag
med fokus på Paul McCartneys, George Harrisons og John
Lennons karrierer efter deres tid i The Beatles.
I det tredje og sidste foredrag er fokus på John Lennon,
som blev myrdet i 1980.
Nice Guys fortæller om John Lennon og spiller nogle af
de store hits fra hans korte solokarriere, bl.a. “Give Peace
A Chance”, “Jealous Guy” og “Imagine”.

Steen Jørgensen har været frontmand i Sort Sol siden
1977, hvor bandet hed Sods, har kørt det succesfulde
sideprojekt Ginman/Jørgensen og har desuden optrådt i
diverse film og teaterstykker.
Rune Kjeldsen er en flittigt benyttet guitarist - bl.a. i Kira
And The Kindred Spirits. Han har tidligere besøgt Pakhuset med bandet Hush.
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Mikael K & Klondyke

Marie Carmen Koppel

Den nordjyske trubadur og singer/songwriter Mikael K
er en farvestrålende og underfundig historiefortæller og
sangskriver, der mestrer det danske sprog. Han synger
om hverdagen, om storbyen, om udsteder og ikke-steder,
og han portrætterer mennesker på en poetisk og ligefrem
måde.

Marie Carmen Koppel er Danmarks souldronning – hun
har gennem de sidste 25 år turneret Danmark tyndt, har
udgivet 8 albums i eget navn, og med sin store stemme
fylder hun kirker, spillesteder og kulturhuse landet over
med intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt
niveau.

Sammen med sit band Klondyke kommer Mikael K. nu
tilbage til Aksen med sin blanding af folkemusik, visekunst og melodiøs undergrundspop. Mikael K & Klondyke, der består af Mikael K, sang, guitar, banjo, mundharpe m.m., Anton Johannes Hejl, bas, theremin, Thomas
Palle Madsen, trommer, kor, udkommer i 2020 for første
gang i seks år med nye sange.

Marie elsker at blande sine yndlingssange med sine egne
meget personlige sange. Kærlighed, sorg og smerte med
en snert af melankoli sniger sig ind i et univers af gospel,
soul og R&B, der får de små nakkehår til at rejse sig. Man
går aldrig uberørt fra en koncert med Marie Carmen Koppel.

Lørdag 24. oktober - kl. 20 - kr. 175 - Aksen

Mikael K har modtaget Danmarks Radios P4-pris 2007,
Bjørn Afzelius-prisen 2008, Gelsted-Kirk-Scherfig prisen
2011 samt en Danish Music Award-Folk 2012/13 som
Årets Sangskriver.

Lørdag 31. oktober - kl. 20 - kr. 180 - Pakhuset

Med sig har hun Steen Rasmussen, keys, Dan Rasmussen,
bas, og Marco Diallo, trommer.
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Grarup Allstars

Fredag 20. november - kl. 20 - kr. 175 - Aksen

Berlevs Rock’n’Roll Hotel

Lørdag 7. november - kl. 20 - kr. 175 - Pakhuset

Den legendariske GAS’er Søren Berlev har vind i håret,
gang i gryderne og læderstøvlerne solidt plantet i 70’ernes riffbaserede rockmusik med sit Rock’n’Roll Hotel.
Rockveteranen har samlet et hold af dedikerede musikere. Ud over den energiske forsanger Esben Hegelunds
karismatiske vokal i front udgøres bandet af guitar-ekvilibristen Erik Winther og den bundsolide Søren Fjalland
på bas, mens gryderne selvfølgelig holdes på fuldt blus
af den ustoppeligt svingende Berlev. I fællesskab skaber
de deres til tider hårde, til tider bløde og til tider syrede,
men altid højt-energiske rocklyd, der følges til dørs med
en utrættelig spilleglæde.

Som vindere af prisen ”Årets Live” i kategorien ”Blues”
ved Danish Music Awards 2019 cementerede Grarup
Allstars sin position som et af Danmarks absolut bedste
livebands, også uden for bluesgenren. Prisen var et foreløbigt højdepunkt for orkestret, som vader i fantastiske
anmeldelser.

Med sig i bagagen har bandet det anmelderroste album
”You Can Make It!” fra november 2018 samt det nye album ”Close to the line” – et vaskeægte rock’n’roll album
uden dikkedarer og med masser af rå nerve.

Med Danmarks soul sax nr. 1, Niels Mathiasen fra Gnags
og Poul Krebs’ band, super-ekvilibristen Uffe Steen på
guitar, Johnny Madsens bundsolidt svingende bassist,
Niels Nello Mogensen, Esben Bachs virtuose trommespil,
Rasmus Stenholms brusende orgelpower og ikke mindst
landets måske bedste soul/blues sangerinde Margrete
Grarups enestående vokal kan det kun blive en speciel
aften.
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Grarup Allstars er et rigtigt live-band. Dvs. et band, der
lader sig føre af musikken, hinanden og stemningen hos
publikum, fremfor alt for mange aftaler på forhånd - for
derved at nå dybere og højere musikalsk under koncerten.
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Signe Svendsen

Lørdag 21. november - kl. 20 - kr. 175 - Pakhuset

Signe Svendsen står solidt på de danske livescener. Hun
har i årevis betrådt livescener rundt om i landet – sammen med Niels Hausgaard, med eget band og oftere og
oftere alene.
Signe Svendsen kan formidle følelser og er som få i stand
til at synge sange om det, der virkelig betyder noget;
fællesskab, nærvær, medmenneskelighed og relationer.
Signe både rører og underholder sit publikum. Og når
sangenes fortællinger er pakket ind i en musikalsk
enkelthed, som man føler, man kender fra første strofe,
formår sangene og Signe at kravle helt ind under huden
på publikum.
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Lørdagsjazz
I efterårsferien kan du nyde Pakhusets stemningsfulde og traditionsrige Lørdagsjazz med internationalt anerkendte
kunstnere. Konceptet er simpelt: Jazz, når det er bedst – kombineret med god stemning, kolde fadøl og lune frikadeller.
Dørene åbner kl. 11.15. For at sikre dig billetter kan du købe på forhånd på odsbib.dk.

Kansas City Stompers

Jacob Fischer Kvartet

Kansas City Stompers elsker at spille i Pakhuset og betragter det som deres yndlingsscene. De har spillet i
Pakhuset med adskillige solister, og denne gang er det
med jazzsangerinde Anna Pauline.

Den kendte guitarist Jacob Fischer, der har bosat sig på
Odden, spiller efterhånden mere i udlandet end herhjemme, hvor mange kan huske ham fra samarbejder med
Svend Asmussen, Finn Ziegler, Hugo Rasmussen m. fl.

Anna Pauline har sunget med Kansas City Stompers i godt
og vel 5 år med stor succes. Anna Pauline bliver rost af
anmeldere for sin levende stemme, præcise intonation
og varme tilstedeværelse.

Nu er han tilbage i Pakhuset, og der er mulighed for at
høre ham i en superb storsvingende kvartet bestående
af pianisten Zier Romme Larsen, hvis energiske og fintfølende spil viser, at Oscar Peterson er et tydeligt forbillede.
Den unge bassist Matthias Petri, der netop er vendt hjem
fuld af inspiration efter et par år i jazzens hovedstad,
New York, hvor han har studeret på Manhattan School of
Music. Trommeslageren Tom Jensen er kendt fra talrige
sammenhænge, men er også en fremragende jazztrommeslager, hvilket man har mulighed for at forvisse sig om
til denne koncert.

Lørdag 10. Oktober - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset

Med sig har de også den svenske pianist Ulf Johannesen
Werre. Werre betragtes af mange som en af verdens bedste pianister og showmænd. Han er tidligere kåret som
Europas bedste jazztrombonist, og er til daglig professor i
pianospil ved Universitetet i Uppsala.
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Morgensang

Morgensang

Første onsdag i måneden - kl. 8.30 - fri entré
Aksen - 2. september - 2. december
Første lørdag i måneden - kl. 9.30 - fri entré
Pakhuset - 5. september - 5. december

Sang spreder glæde, og at synge sammen skaber en god
stemning.
Morgensang i Aksen og i Pakhuset er efterhånden et
kendt arrangement, hvor mellem 30 til 50 sangglade,
morgenfriske borgere mødes den første onsdag og lørdag
i måneden for at synge sammen.
Fra september til december inviterer BOK sammen med
Odsherred Dag- og Aftenskole igen til fælles morgensang,
hvor organist i Nykøbing Kirke Timon Müller spiller for.

ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

PROGRAM AUGUST/DECEMBER 2020

SIDE 11

Din torsdag i Pakhuset
Alle er velkomne, når vi hver torsdag fra 3. september til 3. december inviterer indenfor til folkekøkken med hyggeligt
samvær og efterfølgende underholdning i form af dans, fællessang, quiz og meget mere.

Folkekøkken

Hver torsdag fra 3. september til 3. december
kl. 18 - Pakhuset
Hovedret kr. 65 (børn kr. 30) - Dessert kr. 10

Folkekøkkenet er en fast del af programmet for Din torsdag i Pakhuset. Det er et fællesskab, hvor borgere mødes
på tværs af alder, køn og fritidsinteresser for at spise
sammen og hygge sig.
Maden bliver leveret af vores faste lokale kok, der altid
disker op med både en kødret og en vegetarret.
Aftenens menu findes på odsbib.dk.
Efter maden fortsætter aftenen med forskellig underholdning.
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Din Torsdag i Pakhuset

Underholdning

Hver torsdag - 3. september til 3. december
kl. 19 - fri entré - Pakhuset

Underholdningen varierer fra torsdag til torsdag, men
fast er der danseaftener den første torsdag i måneden,
mens der er lokal musik og spil-sammen den sidste torsdag i måneden.

3. september
10. september
17. september
24. september

Danseaften med Reiners Big Band
Simon Vagn Jensen i samtale med
Jesper Lorentz Bertelsen
Quiz
Lokal musik med KOM-koret og
efterfølgende spil-sammen

1. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober

Danseaften med De Glade Drenge
Højskolesangaften
Quiz
Koncert med James Taylor Journey
Lokal musik med Peter Ankarfeldt og
efterfølgende spil-sammen

5. november
12. november
19. november
26. november

Danseaften med Fru Jensen Band
Salon
Højskolesangaften
Lokal musik med Junah Arch og
efterfølgende spil-sammen

3. december

Julebanko og quiz

Reiners Big Band

Torsdag 3. september - kl. 19 - fri entré - Pakhuset

Kom og giv den gas på dansegulvet, når Reiners Big Band
indtager scenen i Pakhuset. Reiners Big Band er - under
ledelse af Finn Reiner - et 20-mands koncert-, party- og
danseorkester, med forsangerne Louise Ravn Christensen
og Jesper Martinussen.
Reiners Big Band har turneret i både ind – og udland,
bl.a. i Rusland og Spanien. Herhjemme har de spillet utallige koncerter og sat gang i mange dansegulve. Bandets
repertoire spænder fra latin til internationale tophits fra
kunstnere som Stevie Wonder, Robbie Williams, Michael
Bublé, Duke Ellington og mange flere.
Reiners Big Band elsker at underholde og sætter derfor
en ære i at levere musik, der giver publikum den bedste
og størst mulige oplevelse.
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Fredagsdans

Sigurd Brønnum Band

Fredag 4. september - kl. 20 - kr. 50 - Aksen

Der er rig mulighed for at lufte danseskoene, når Sigurd
Brønnum Band spiller op til dans i Aksen.
Sigurd Brønnum Band formår altid at få hele publikum
med, når bandet med dets to meter høje forsanger spiller
hits fra både ind- og udland.
På repertoiret findes der både 60’er rock og klassikere
frem til årtusindeskiftet.

Vi glæder os til at præsentere endnu en sæson med
FredagsDans i Aksen, når vi hver den første fredag i
måneden pudser danseskoene og sætter gang i en
festlig aften med fuld gang i musik og dansegulv.

Bandet består af Sigurd Brønnum, sang og akustisk guitar,
Mikael Harbo, el-guitar, Thomas Mattson, bas og Lars
Lundgaard Jensen, trommer.

Vi inviterer til danseaftener første fredag i september,
oktober og november. Du kan forvente livemusik og gang
i dansegulvet. Du skal bare huske at medbringe danselysten og godt humør, og så gør det ikke så meget, om du
danser gorilladans, jive eller vals. Taber du pusten, kan du
selvfølgelig lytte til musikken og nyde en øl i baren.
Indgang koster 50 kr.
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Lovebirds, Black Swingers og Playband

The Formænd

Kom og oplev musikken, som da den gav genlyd i Høve
skov i 70’erne og 80’erne, når de tre bands Lovebirds,
Black Swingers og Playband genskaber stemningen fra
dengang til FredagsDans i Aksen.

Når The Formænd indtager scenen i Aksen, er der garanti
for dansevenlige rytmer og beats, der går lige i benene.

Fredag 2. oktober - kl. 20 - kr. 50 - Aksen

De tre bands giver garanti for en festlig aften, og på repertoiret finder man alle ”de gode gamle”, der gennem
årene fyldte dansegulvet i Høve Skov – krydret med anekdoter fra de glade dage.
Kom og nyd nostalgien og livsglæden – og husk danseskoene!

Fredag 6. november - kl. 20 - kr. 50 - Aksen

The Formænd spiller udelukkende glad, dansk 80’er-musik, der i den grad appellerer til dansefødder og stemmebånd!
Fra bandets store danske 80’er-repertoire kan bl.a. nævnes ”vågner i natten”, ”Magi i luften”, ”Sig du ka´li´mig”,
”All my love” og mange flere.
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PakhusGalleriet

Åbningstider
man - tors kl. 12-16 / fre - lør kl. 11-15 / søn lukket

foto: Sarah Hartvigsen Juncker

Teikn – Kunsten at tegne 2020

Årets pressefoto 2019

Udstillende kunstnere: Henriette Wiberg Danielsen,
Tomas Björnsson, Steen Malberg, Anne Gyrite Schütt,
Annemarie Jepsen, Maja Steensen, Steen Bundgård,
Carl Chr. Toft, Mogens Lykke Olsen, Vibe Ribergaard,
Joao Paulo Albergaria, Alice Guldberg Faber.

Se årets pressefotoudstilling 2019.

15. august - 5. september

For sjette gang slår PakhusGalleriet dørene op for tegnegruppen TEIKN, der viser en spændende tegneudstilling.
TEIKN vil inspirere og give lyst til at dyrke tegningens
kunst, ved at farver og papir er frit tilgængeligt i udstillingsrummet. Der vil også være særlig mulighed for at få
sine tegninger med på udstillingen.
På ferniseringsdagen fortæller billedkunstner/illustrator/
forfatter Carl Chr. Tofte om kunsten at tegne. Tofte tegner
fugle og vil i oplægget fortælle om det at tegne naturen.
I løbet af udstillingsperioden bydes på flere spændende
foredrag, læs mere under ”Foredrag”.
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12. september - 3. oktober

Vindermotivet er en af Godhavnsdrengene, der får et
knus af statsminister Mette Frederiksen. Om vinderfotoet
udtalte juryen: ’Årets vinderbillede er et rigtigt pressefotografi af en vigtig begivenhed, der brændte sig fast på
dommernes nethinder. Det viser både den store og den
lille historie, men det vigtigste sker hos ham, der kigger
ud på os. I hans øjne ser man både smerten, det sår, der
ikke kan hele, og forløsningen ved endelig at modtage
den anerkendelse, han og de øvrige har kæmpet for i årevis. Alt unødvendigt er skrællet væk, og først ved andet
kig på billedet opdager man, at det er statsministeren,
som omfavner ham. På den måde kommer billedet på
stærkeste vis til at kommunikere, at hun er samfundet –
og at han er både sig selv og alle de andre, der venter på
at høre det lille, store ord: Undskyld.’
PROGRAM AUGUST/DECEMBER 2020

Pakhusgalleriet

Mirror

10. oktober - 31. oktober

Udstillende kunstnere: Christina Augustesen,
Renate Borgen, Lis Bramsen, Hanne Helms,
Hanne Nielsen Kjærsgaard, Christina Maj Lundqvist,
Mette Sandfær og Gitte Svendsen.
Spejling kan forstås som et fysisk begreb såvel som i overført betydning. Her i spændingsfeltet mellem disse to
forståelser tager MIRROR sit afsæt. Det er flersidigheden
af refleksionen og spejlingen, der udfoldes.

Litteratur – og læsefestival
2. november - 14. november

EVENTYRREJSEN - Udstilling af Tove Krebs Lange
I forbindelse med litteraturfestivalen for børn og unge i
Odsherred producerer illustrator og forfatter Tove Krebs
Lange en original fortælling med illustrationer. Historien
handler om en lillebitte dame, der rejser fra eventyr til
eventyr. Hun skriver breve hjem om, hvor triste dværgene er, efter Snehvide er rejst, og hvor irriterende det er,
når folk tramper på troldens bro – og andre overraskende
vinkler på ti verdenskendte eventyr.

OVNHUS-vinter

21. november - 22. december

Kom til julemarked med kunsthåndværk af høj kvalitet,
når OVNHUS og PAKHUSgalleriet for andet år i træk inviterer indenfor til Nykøbings nye juletradition:
OVNHUS-vinter. Her har du mulighed for at købe julegaver, ligesom der i løbet af måneden vil blive budt på
forskellig underholdning.
Hold øje med odsbib.dk for mere information om programmet.
ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE
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Foredrag

Glæden ved at tegne

Onsdag 19. august - kl. 19 - kr. 50 - Pakhuset

Billedforedrag ved illustratorerne Steen Malberg og
Tomas Björsson. Få et spændende indblik i de to illustratorers udvikling som tegnere gennem by- og rejsetegninger.

Kunsten at sanse og tegne naturen i
Johannes Larsens fodspor
Mandag 24. august - kl. 19 - kr. 50 - Pakhuset

Kunsthistoriker og leder af Johannes Larsen Museet
Jeppe Priess Gersbøll fortæller om tegneren og maleren
Johannes Larsen (1867-1961).

Foredraget er spækket med egne såvel som andre tegneres skitser. ”Byskitsning giver rum for fordybelse i motivet, som vi ikke oplever via de billeder vi tager med vores
telefoner og aldrig siden kigger på”.

Johannes Larsen var en af de centrale skikkelser i
kunstnergruppen Fynboerne og en af de helt store
tegnere i dansk kunst. Tegnekunsten og naturoplevelsen
gik hånd i hånd gennem Johannes Larsens mere end 80
år lange virke og løber som en rød tråd i hans liv - fra børnetegningerne til alderdommens sidste indsatser.

Foredraget udspringer af udstillingen ”Kunsten at tegne
2020” af TEIKN. Udstilling kan ses i PakhusGalleriet fra
d. 15. august - 5. september.

Foredraget udspringer af udstillingen ”Kunsten at tegne
2020” af TEIKN. Udstilling kan ses i PakhusGalleriet fra
d. 15. august – 5. september.

SIDE 18
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Foredrag

Grænsen i 100 år: Nationalt optimal,
økonomisk katastrofal?

Kristian Jensen:
Politikens skønhed og brutalitet

Foredrag ved Martin Klatt, lektor ved Center for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet. I 2020 fejrer
vi grænsens 100-årsdag. Ingen seriøs politiker sår tvivl
om dens beliggenhed mere – eller hvad? Vi glemmer
imidlertid ofte, at grænsen delte en økonomisk sammenhængende region i 1920 og dertil en meget velstående
region. I 1800 hørte Slesvig til den rige del af helstaten,
mens Sønderjylland og Sydslesvig betragtes som udkantsområde i dag.

Politik er brutalt og uden retfærdighed. For hver en
jublende ny MF´er må en slukøret fylde flyttekasserne.
Samtidig er politik smukt og ekstremt skabende. Kristian
Jensens politiske drøm brast i sommeren 2019. For rullende kameraer og med tårer i øjnene meddelte han danskerne, at han trak sig fra sin position som næstformand i
Venstre. I dette personlige foredrag fortæller han om sine
mere end 20 år i centrum for dansk politik, hvor han bl.a.
har været udenrigsminister, finansminister og skatteminister.

Tirsdag 1. september - kl. 19 - Pakhuset
fri entré med tilmelding på odsbib.dk

Foredraget illustrerer de økonomiske konsekvenser af en
grænsedragning i nationalismens tegn.

Mandag 21. september - kl. 19 - kr. 75 - Aksen

I sin tid som ungdomspolitiker og efter snart 22 år på
Christiansborg har Kristian Jensen bygget livslange venskaber på tværs af partierne. Han har en stor respekt for
sine kolleger i Folketinget. Det er alle mennesker, der kan
sætte sig ud over sig selv for at nå store fælles mål.
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Foredrag

Annie Brydegaard Danielsen:
Skriv dine erindringer

Tirsdag 29. september - kl. 19 - fri entré - Aksen

Annie Brydegaard Danielsen, født i 1951 på Brydegaard
i Nakke, udgav i 2018 et omfattende erindringsværk i ti
dele som e-bøger om sin barndom og ungdom i Nakke.
Ved dette arrangement giver hun gode råd, tips og idéer
til alle, der kunne tænke sig at gå i gang med at skrive
egne erindringer. Fokus er på selve skriveprocessen, på
redigering og på udgivelse.
Annie har arbejdet som folkeskolelærer og museumsassistent og har altid interesseret sig for sine medmennesker,
deres liv, vilkår og historier og har i mange år beskæftiget
sig med den lokale historie.

Psykisk vold i nære relationer
Tirsdag 20. oktober - kl. 17 - Aksen
fri entré med tilmelding på odsbib.dk

Medusa - et liv uden vold. Holbæk Krisecenter Medusa
og BOK er vært for dette arrangement om psykisk vold i
nære relationer.
Vold er mere end fysisk vold, og mange typer vold
efterlader ikke synlige spor på kroppen. Det gælder
fx den psykiske vold. Selvom psykisk vold ikke kan ses,
kan den dog være lige så skadelig som den fysiske vold
for den person, der er offer for volden.
Psykisk vold er direkte eller indirekte trusler, skældud,
ignorering, gentagende sårende kritik, urigtige beskyldninger, kontrol og forhør, isolering og/eller berøvelse af
en anden persons frihed samt skræmmende, ydmygende
og krænkende handlinger og ord og udøvelse af kontrol.
Aftenen byder på oplæg af psykolog Gitte Engelhardt,
ph.d. i antropologi Bo Wagner Sørensen og jurist og
ph.d.-stipendiat i strafferet Mathilde Worch Jensen.

SIDE 20
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Foredrag

Forfatteraften med Iben Mondrup

Onsdag 18. november - kl. 19 - kr. 75 - Aksen

Hør Iben Mondrup fortælle om sin seneste roman
”TABITA”.
Ægteparret Eva og Berthel kommer hjem til Danmark
med to adopterede børn efter en årrække i Grønland. Vi
er i midten af 60’erne, og både forholdet imellem Eva og
Berthel og imellem Grønland og Danmark knager.
De to børn, Tabita og Vitus, skal finde sig til rette i en
familie, hvor fortiden helst skal udslettes, fordi den er
sprængfuld af fortielser og farlige spændinger imellem to
kulturer og imellem alle de voksne, der skal forestille at
passe på børnene.
I foredraget fortæller Iben Mondrup om arbejdet med
romanen og om en tid i vores historie, hvor det var ganske let for danske familier at adoptere grønlandske børn.
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Godmorgen Odsherred

Godmorgen Odsherred

Tirsdag 1. september, 15. september, 29. september,
13. oktober, 27. oktober, 10. november,
24. november, 8. december
kl. 8.30 - 9.30 - fri entré - Asnæs Bibliotek
Tirsdag 8. september, 22. september, 6. oktober,
20. oktober, 3. november, 17. november,
1. december, 15. december.
kl. 8.30 - 9.30 - fri entré - Nykøbing Bibliotek

BOK inviterer atter indenfor til ”Godmorgen Odsherred”
på Nykøbing og Asnæs Bibliotek - en morgensalon, hvor
du har mulighed for at møde andre borgere og vende
aktuelle emner fra Odsherred og fra kulturlivet.
En morgenvært, enten fra BOK eller en, vi har inviteret,
bringer dig gennem dagens program.
Det hele pakkes ind i sang fra Højskolesangbogen, og du
kan købe kaffe og croissanter til 10 kr.

Program
Velkommen ved dagens morgenvært
Sang fra Højskolesangbogen
Lokale nyheder
Nyt fra kulturen - kommende begivenheder og
nye bøger
Sang fra Højskolesangbogen og afslutning

SIDE 22
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Kalender

August
Lø 15 13.00 Fernisering
PakhusGalleriet TEIKN - At tegne 2020
On 19 19.00 Foredrag
Pakhuset
GLÆDEN VED AT TEGNE
Steen Malberg & Tomas Björnsson
Lø 22 13.00 Børneteater
Aksen
50 farlige ting
(alle børn bør prøve)
Ma 24 19.00 Foredrag
Pakhuset
Kunsten at sanse og tegne
i naturen
Fr 28 20.00 Koncert
Pakhuset
Cæcilie Norby Duo

September
Ti 01 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
Ti 01 19.00 Foredrag
Pakhuset
Grænsen i 100 år:
Nationalt optimal,
økonomisk katastrofal?
On 02 08.30 Morgensang
Aksen
Morgensang i Aksen
On 02 14.00 Litteratur
Pakhuset
Inspirationsmøde for
læsekredse
To 03 09.30 Børn
Nyk. Bibliotek Historietimen

To 03 18.00
Pakhuset

Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Danseaften

Fr 04 20.00
Aksen

FredagsDans
Sigurd Brønnum Band

Lø 05 09.30
Pakhuset

Morgensang
Morgensang i Pakhuset

Lø 05 21.30 Honky Tonk
Pakhuset
22.30 pga.
Nice Guys
Aflyst
Covid-19
23.30

To 17 09.30 Børn
Nyk. Bibliotek
Mikrofilm
To 17 14.00 Litteratur
Inspirationsmøde for
Aksen
læsekredse
To 17 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Quiz
Fr 18 14.00 Børn
Pakhuset
Katrine Bille

Ti 08 08.30
Nyk. Bibliotek

Godmorgen Odsherred
Godmorgen Nykøbing

Ma 21 19.00 Foredrag
Aksen
Kristian Jensen

To 10 09.30
Asnæs Bibliotek

Børn
Historietimen

Ti 22 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek
Godmorgen Nykøbing

To 10 18.00
Pakhuset

Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Salon

To 24 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Lokal musik & spil sammen

Lø 12 09.30
Nyk. Bibliotek

Børn
Lånerkortsfest

Lø 26 20.00 Koncert
Pakhuset
De forbudte sange

Lø 12 13.00
PakhusGalleriet

Fernisering
Årets pressefoto 2019

Ti 29 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs

Sø 13 15.00
Aksen

Koncert
Revysangens genklang

Ti 29 19.00 Foredrag
Annie Brydegaard Danielsen
Aksen

Ti 15 08.30
Asnæs Bibliotek

Godmorgen Odsherred
Godmorgen Asnæs

On 30 19.00 Litteratursalon
Turen går til Canada
Nyk. Bibliotek

Ti 15 15.30
Pakhuset

Vurderingsarrangement
Midtersider
med Lauritz.com
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Kalender
Lø 10 13.00 Fernisering
PakhusGalleriet Mirror

Ti 27 18.45 Livestream
Pakhuset
Tang

Ti 13 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs

On 28 19.00 Litteratursalon
Nyk. Bibliotek Autofiktion

Fr 02 20.00 FredagsDans
Lovebirds
Aksen

On 14 10.00 Børn
Nyk. Bibliotek Feriesjov med
Biblioteksbanden

To 29 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Lokal musik & spil sammen

Lø 03 09.30 Morgensang
Morgensang i Pakhuset
Pakhuset

To 15 09.30 Børn
Nyk. Bibliotek Mikrofilm

Fr 30 18.00 Børn
Asnæs Bibliotek Kulturnat på børnebib.

Lø 03 20.00 Koncert
Steen Jørgensen
Pakhuset

To 15 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Quiz

Fr 30 18.00 Arkiv
Aksen
Historiens kulturnat

Oktober
To 01 18.00 Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Pakhuset
Danseaften

Ti 06 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
Ti 06 18.45 Livestream
Pakhuset
Rejsen ud i rummet
On 07 08.30 Morgensang
Aksen
Morgensang i Aksen
To 08 09.30 Børn
Asnæs Bibliotek Historietimen
To 08 18.00 Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Pakhuset
Højskolesangaften

Lø 17 12.00 Lørdagsjazz
Pakhuset
Jacob Fischer Kvartet
Ti 20 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
Ti 20 17.00 Foredrag
Aksen
Psykisk vold i nære
relationer
Ti 20 19.30 Koncert
Pakhuset
Beatles efter Beatles
John Lennon (Nice Guys)

Lø 10 09.30 Børn
Nyk. Bibliotek Historietimen

To 22 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
The James Taylor Journey

Lø 10 10.00 Børneteater
Peddersen og Findus
Aksen

Lø 24 20.00 Koncert
Aksen
Michael K. og Klondyke

Lø 10 12.00 Lørdagsjazz
Kansas City Stompers
Pakhuset

Ti 27 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
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Lø 31 20.00 Koncert
Pakhuset
Marie Carmen Koppel
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Kalender

November
Ma 02 13.00 Fernisering
PakhusGalleriet Tove Krebs Lange
Ti 03 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. bibliotek Godmorgen Nykøbing
Ti 03 18.45 Livestream
Aksen
Dybhavet
nyt fra en ukendt verden
To 05 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Danseaften
Fr 06 20.00 FredagsDans
Aksen
The Formænd
Lø 07 09.30 Morgensang
Pakhuset
Morgensang i Pakhuset
Lø 07 20.00 Koncert
Pakhuset
Berlevs Rock’n’Roll hotel
Ma 09 19.00 Litteratur
Asnæs bibliotek Skumringstimen
Ti 10 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs bibliotek Godmorgen Asnæs
Ti 10 18.45 Livestream
Pakhuset
Smagen af øl
On 11 20.00 Livestream
Nyk. bibliotek Thomas Piketty
To 12 09.30 Børn
Asnæs bibliotek Historietimen

To 12 13.00 Børn
Nyk. bibliotek Biblioteksbandens
julegaveværksted
To 12 18.00 Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Pakhuset
Salon
Lø 14 11.00 Arkiv
Arkivernes dag
Vig bibliotek
Ti 17 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. bibliotek Godmorgen Nykøbing
Ti 17 18.45 Livestream
Tilblivelsen af det
Aksen
moderne menneske
On 18 19.00 Foredrag
Iben Mondrup
Aksen

Lø 21 20.00 Koncert
Signe Svendsen
Pakhuset
Ti 24 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs bibliotek Godmorgen Asnæs
Ti 24 18.45 Livestream
Grønlands indlandsis
Pakhuset
On 25 19.00 Litteratursalon
Nyk. bibliotek I krigstid
To 26 09.30 Børn
Nyk. bibliotek Hjælp med at pynte
bibliotekets juletræ!
To 26 18.00 Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Pakhuset
Lokal musik & spil sammen

To 19 09.30 Børn
Nyk. bibliotek Mikrofilm
To 19 13.00 Børn
Asnæs bibliotek Biblioteksbandens
julegaveværksted
To 19 18.00 Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Pakhuset
Højskolesangaften
Fr 20 16.30 Børn
Foran Pakhuset Vi tænder
bibliotekets juletræ
Fr 20 20.00 Koncert
Grarup All stars
Aksen
Lø 21 13.00 Fernisering
PakhusGalleriet OVN HUS
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Kalender

December
Ti 01 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. bibliotek
Godmorgen Nykøbing
On 02 08.30 Morgensang
Aksen
Morgensang i Aksen
On 02 19.00 Litteratursalon
Nyk. bibliotek
August Strindberg
To 03 09.30 Børn
Nyk. bibliotek
Historietimen
To 03 09.30 Børn
Asnæs bibliotek Hjælp med at pynte
bibliotekets juletræ!
To 03 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Julebanko og quiz
Lø 05 09.30 Morgensang
Pakhuset
Morgensang i Pakhuset
Ti 08 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs bibliotek Godmorgen Asnæs
To 10 09.30 Børn
Asnæs bibliotek Historietimen
Ti 15 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. bibliotek
Godmorgen Nykøbing
To 17 09.30 Børn
Nyk. bibliotek
Mikrofilm
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Litteratursaloner
Til Litteratursalonerne mødes vi om den fælles kærlighed til litteratur. Nogle gange kommer vi nærmere ind på en
specifik genre eller et tema, andre gange ser vi på et forfatterskab eller sætter fokus på et lands litteratur.
Kom og lad dig inspirere til nye læseoplevelser. Hent billet på odsbib.dk.

Turen går til Canada

I krigstid

Det er verdens næststørste land med en kystlinje på
240.000 km, kendt af alle for dets storslåede natur, for ishockey og måske af nogen for dets ”hotte” statsminister.

Der skrives mange romaner om krige og i år måske særlig
mange, fordi der er op til flere mærkedage – i både Danmarks og verdens krigshistorie.

Men hvad er Canada for et sted? Den canadiske folklorist,
Jessica Grant Jørgensen, vil forsøge at svare på spørgsmålet ved at tage publikum med på en litterær rejse gennem
det mægtige land. Hun vil udforske temaer, der fylder i
CanLit og fortælle om gamle klassikere såvel som nyere
forfatterskaber.

Man skulle tro, at der ikke kan vrides mere ud af historien, men med hver ny generation kommer der nye vinkler
på krigene.

Onsdag 30. september - kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
fri entré med tilmelding

Hun fokuserer i foredraget primært på værker der er
oversat til dansk, men der bliver også nævnt værker der
ikke er oversat – endnu i hvert fald.

Onsdag 28. oktober - kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
fri entré med tilmelding

Før i tiden blev krigsromaner betragtet som noget for
mænd – men med tiden har det ændret sig, og mange af
de nye bøger har kvinders hverdagsliv i centrum.
Dyk sammen med Anette Rasmussen, Silke Weitling og
Mette Mathiasen ned i krigens historier set fra både
ofrenes og bødlernes side.
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Litteratursalon

Autofiktion

Om August Strindberg

Naja Maria Aidt gør det, Leonora Christina Skov gør det,
Knausgaard gør det, og Knud Romer gør det. Alle sammen skriver de sig ind i genren autofiktion, der boomer
som aldrig før.

Sveriges berømte og berygtede forfatter August Strindberg (1849-1912) gik ikke let igennem livet. Alene titlerne
på mange af Strindbergs værker signalerer drama: Inferno, Ensom, En gal mands forsvar, Den farlige leg, Dødedansen, Spøgelsessonaten.

Onsdag 25. november - kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
fri entré med tilmelding

Hvorfor skrives der pludselig så meget autofiktion? Hvordan adskiller autofiktionen sig fra erindringer, og hvorfor
synes vi, at det er så spændende, at det er forfatterens
eget liv, der skrives om?
Bibliotekar Anette Rasmussen og biblioteksleder Jesper
Lorentz Bertelsen fortæller om genren og præsenterer
udvalgte romaner.

SIDE 28
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Onsdag 2. december - kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
fri entre med tilmelding

Christine Marstrand er tidligere operasanger ved Det
Kgl. Teater og Master of Fine Arts i musikvidenskab samt
cand.mag. i kunsthistorie med speciale i samspillet mellem musik og billedkunst.
Christine Marstrand fortæller om Strindbergs dramatiske
liv og relaterer det til hans kunstneriske virke indenfor
både litteratur, malerkunst og musik.
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Arrangementer – børn

Lånerkortfest
50 farlige ting (alle børn bør prøve)
Lørdag 22. august - kl. 13 - kr. 50 - Aksen

Hvad sker der, når man løfter låget på popcornene, når
de popper? Eller limer fingrene sammen med superlim?
I forestillingen ”50 farlige ting (alle børn bør prøve)” undersøger og tester vi alt det, de voksne normalt advarer
børn imod.
Forestillingen er fuld af sjove eksperimenter og henvender sig til børn mellem 5 og 11 år, der drømmer om at
prøve ALT det, man ellers ikke må!

Lørdag 12. september - kl. 9.30-14 - fri entré
Nykøbing Bibliotek

Kom og vær med, når vi igen holder ’få et lånerkortfest’
for børn. Vi præsenterer alt det fede, du kan med et
lånerkort. Du kan prøve bibliotekets onlinetilbud af, få
en flot plakat med Biblioteksbanden, og mon ikke også,
at der er gaver fra forlagene igen i år?
Du vil også kunne lave din egen seje badge med Biblioteksbanden og selvfølgelig få dit helt eget lånerkort.
Børn, der allerede har et lånerkort, er selvfølgelig også
velkomne.

50 farlige ting (alle børn bør prøve) forener på underholdende vis pædagogik med teater og eksperimenter. Børnene får lov til at afprøve farlige ting – og have det rigtig
sjovt imens. Det er intet mindre end en forestilling fuld af
spænding og vovemod.
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Børn

Efterårsferie

Katrine Bille læser højt

Fredag 18. september - kl. 14 - kr. 30 - Pakhus2

Kom og hør Katrine fra DR Ramasjang læse højt af en af
sine favoritbøger.
Vi elsker højtlæsning i børnebiblioteket, og derfor har vi
inviteret Katrine Bille til at komme og læse højt for os.
Katrine har valgt en af sine yndlingsbøger, og det bliver
helt sikkert ikke kedeligt.
Når Katrine Bille læser højt på biblioteker, har hun indlevelse, glimt i øjet og stor entusiasme, så børnene bliver
helt opslugt af historien.

Peddersen og Findus – Rævejagten
Lørdag 10. oktober - kl. 10 - kr. 60 - Aksen

Væbnet med guitarer og legetøj, kaster kammeraterne
Niclas og Morten sig ind i Peddersen og Findus’ kamp: at
få lært den sultne ræv at holde sig fra deres høns. Med
fantastisk fælles fantasi – og med publikums hjælp - udføres en festforestilling af en snedig plan, som indeholder:
1 kunstig høne, 1 del fyrværkeri og tilpas med spøgeri …
Teaterstykket er for børn i alderen 4-9 år.
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Efterårsferie

Børn

Feriesjov med Biblioteksbanden
Onsdag 14. oktober - kl. 10-14 - fri entré
Nykøbing børnebibliotek
Kom og hør historien om dengang,
Biblioteksbanden mødte hinanden.
Vi ser film, vi laver aktiviteter med
Biblioteksbanden, fx vores eget
ludospil, flag og en sej badge – og
så går de modigste af os på jagt
efter den mystiske figur
Harddrives hemmelige
skjulested i bibliotekets kælder.
Arrangementet er for børn i
alderen 4-12 år og deres voksne.

Asnæs Kulturnat på børnebiblioteket
Fredag 30. oktober - kl. 18-21 - fri entré
Asnæs Bibliotek

Traditionen tro holder børnebiblioteket i Asnæs åbent,
når der er Kulturnat i Asnæs, så stå af gyserræset et øjeblik og læg vejen forbi biblioteket.
Her hygger vi nemlig med et krea-hjørne, hvor man kan
lave sit helt eget bogmonster (børn skal have en voksen
med, da limpistolen er varm) og et læsehjørne, hvor vi
læser en monstergod fortælling højt.
Alle børn får seje biblioteksbandeplakater og postkort
med hjem.
ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

PROGRAM AUGUST/DECEMBER 2020

SIDE 31

Jul på børnebiblioteket

Pynt børnebibliotekets juletræ
Biblioteksbandens julegaveværksted
Torsdag 12. november - kl. 13-17 - fri entré
Nykøbing bibliotek
Torsdag 19. november - kl. 13-17 - fri entré
Asnæs Bibliotek
Glæd dine kære til jul med en hjemmelavet julegave. I
Biblioteksbandens julegaveværksted lægger vi materialer
frem, som du må bruge til dine julegaver.
Silke har gjort klar til, at du kan folde en fin æske, og
Konstruktøren lover, at du må bruge hans badgemaskine.
Måske har du også selv nogle gode ideer til, hvad du vil
lave i værkstedet, og så er det bare med at klø på.

SIDE 32
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Torsdag 26. november - kl. 9.30-11 - fri entré
Nykøbing Bibliotek
Torsdag 3. december - kl. 9.30-11 - fri entré
Asnæs Bibliotek

Kom og hjælp os med at pynte juletræet på børnebiblioteket!
Alle børn mellem 0-6 år inviteres til at komme og pynte
bibliotekets juletræ.
Medbring dit hjemmelavede julepynt og hjælp os med at
gøre vores juletræ rigtig fint.
Vi læser julehistorier, imens I pynter, og vi serverer lidt
julegodter.
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Børn

Vi tænder juletræet i Asnæs

Søndag 29. november - kl. 14 - fri entré
Asnæs Bibliotek og Aksens have

Første søndag i advent er der julehygge og juletræstænding i Asnæs.
I Bays café i Aksens foyer vil Foreningen Fritidsborgerne
sørge for gløgg, kakao og æbleskiver, og på biblioteket
er der jule-krea-værksted, hvor du kan klippe og klistre
julepynt.
Kort før kl. 16 går vi ud i Aksens Have og tænder byens
juletræ – og måske kigger Julemanden forbi.

Vi tænder juletræet i Nykøbing

Fredag 20. november - kl. 16.30 - fri entré
foran Pakhuset

Inden der tændes fakler, og det traditionsrige fakkeloptog
går fra pladsen foran Pakhuset til Store Torv, hvor
Nykøbings store juletræ bliver tændt af borgmesteren,
tænder vi bibliotekets lille juletræ.
Vi holder åbent på biblioteket og læser højt af en julehistorie for børn.
Hold øje med odsbib.dk og BOKs Facebookside for et
mere detaljeret program.
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Faste arrangementer
for børn
Historietimen - fordi vi elsker
højtlæsning

Den første torsdag i måneden fra sep. - dec.
kl. 9.30 - 10 - fri entré - Nykøbing Bibliotek
Den anden torsdag i måneden fra sep. - dec.
kl. 9.30 - 10 - fri entré - Asnæs Bibliotek

Freepik/Jazmin Quaynor

Glæd jer til en halv times hygge og højtlæsning, når
bibliotekets børnebibliotekarer læser højt fra populære
børnebøger som Gurli Gris, Sallys Far, Vitello, Pyjamasheltene, Alfons Åberg og mange andre.
For børn fra 2 år, deres voksne og dagtilbud- yngre børn
fx hos dagplejen, er også velkomne til at være med – der
er plads til leg ved siden af.
Når I har hørt historie, er I velkomne til at spise madpakker og lege på børnebiblioteket.

Mikrofilm

Den tredje torsdag i måneden fra sep. - dec.
kl. 9.30 - 10.30 - fri entré - Nykøbing Bibliotek

Vi viser korte, hyggelige film på biblioteket.
Før og efter filmen kigger vi på bibliotekets mange flotte
bøger, leger og møder andre børn. Vi passer godt på hinanden og sørger for at alle har det rart.
Mikrofilm er for alle 0-3-årige og deres voksne.
Vuggestuer, dagplejere og private børnepassere er meget
velkomne.
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Børn
Odsherred Læser Højt

Du kan booke en højtlæsning hos børnebibliotekaren,
som udvælger sine bedste højtlæsningsbøger og gerne
drager ud på tur.
Har du lyst til at blive klogere på højtlæsningsteknikker
eller de bedste højtlæsningsbøger lige nu, kan vi også
hjælpe dig med masser af viden og inspiration.

Læse – og litteraturfestival

I uge 45 afholdes den årligt tilbagevendende og prisvindende Odsherred Læse – og Litteraturfestival, hvor der
sættes fokus på litteratur, ord og læsning for børn og
unge i alle aldre i en hel fantastisk uge. Her er vi fra biblioteket selvfølgelig klar med en række gode tilbud. Hold
øje med det fine festivalprogram, som kommer her på
biblioteket og på bibliotekets hjemmeside og Facebook.

Vi kan komme ud på alle vores biblioteksfilialer, skoler og
dagtilbud efter aftale.
Skriv til bornebib@odsherred.dk med dine ønsker, så
laver vi en aftale.

Odsherred Læser Godnathistorie

I et samarbejde med Odsherred Kommunes sundhedsteam og alle Odsherreds kommunale dagplejere sørger
vi for at forkæle masser af børn med højtlæsning. Vi har
pakket en fin læsekuffert til alle Odsherreds dagplejere, så de kan læse højt for børnene sammen med vores
børnebibliotekarer og frivillige læsepiloter. Alle bøger
indbyder til leg og snak om dagplejernes mål. Og så er de
selvfølgelig super hyggelige at læse sammen. Børnene får
på skift de fine bøger med hjem, så også mor og far får
glæde af højtlæsning med børnene.
Kunne du tænke dig at høre mere – eller måske endda
blive læsepilot? Kontakt os på bornebib@odsherred.dk.

Skoletjeneste

Børnebibliotekarerne på BOK har udviklet en række af
skoletilbud, som du kan se inde på skoletjenesten.dk, hvis
du søger på Odsherred Bibliotek. Tag et kig derind og se,
hvad vi tilbyder af sjov læring og udvikling til skolebørn
på biblioteket.

Den Kulturregionale Litteratursatsning

BOK er medspiller i det kulturregionale samarbejde, hvor
vi sammen med andre biblioteker i Midt – og Vestsjælland sætter fokus på litteraturen for børn og unge.
Udover at vi er med til udvikle selve rammen for en
fællesdag for børnebibliotekarer og biblioteksledere, så
bidrager vi også selv med projektet Odsherred Læser
Godnathistorie, som du kan læse mere om andetsteds
i programmet. BOK er med sin deltagelse i satsningen,
med til både at forme og udføre et vigtigt fokus på litteratur for børn og unge.
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Gå ikke glip af...

Herreklubben – læsekreds for mænd
Inspirationsmøde for læsekredse
Onsdag 2. september - kl. 14 - Pakhuset
fri entré med tilmelding
Torsdag 17. september - kl. 14 - Aksen
fri entré med tilmelding
Der er noget berigende ved at være med i en læsekreds
og dele de tanker, som en bog sætter gang i. BOK inviterer til inspirationsmøde for læsekredse og alle jer, som
godt kunne tænke sig at være med i en læsekreds. Vi
hjælper med at starte nye læsekredse op og orienterer
om arrangementer, som kan være af interesse for læsekredsene og giver naturligvis også inspiration og ideer til
gode bøger.
Tilmelding via mail til bibliotekar Eva Trengereid Nielsen
på evni@odsherred.dk.

Tirsdag 1. september, 29. september, 20. oktober,
17. november, 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april
kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
fri entré med tilmelding

Mange læsekredse består udelukkende af kvinder, og det
vil BOK gerne udfordre. Derfor opretter vi nu ”Herreklubben” – en læsekreds for mænd.
I ”Herreklubben” er alle mænd velkomne. Mænd, der
er forskellige steder i livet og har forskellige baggrunde,
men med en fælles interesse for god litteratur og en stor
læselyst. Mænd, der har mod på at mødes med andre og
snakke om bøgerne - og dermed få en anderledes læseoplevelse.
Vi tager udgangspunkt i anmelderroste bøger, som ikke
nødvendigvis blev bestsellere, men som giver anledning
til undren og tænkepauser - kort sagt, litteratur der gør
os klogere.
Vi mødes 8 tirsdage fra september til april.
Tilmelding til Silke Weitling på anbwe@odsherred.dk.
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Vurderingsarrangement med
Lauritz.com

Nordisk litteraturuge:
Skumringstimen

Kom og få vurderet dine arvestykker, loppefund og
design-klassikere med henblik på auktion, når
Lauritz.com i Helsingør afholder vurderingsarrangement
i Pakhuset.

Kom til højtlæsning for voksne i Skumringstimen!

Tirsdag 15. september - 15.30-19 - fri entré
Pakhuset

Pakhuscaféen holder åbent med salg af øl, vin, vand,
kaffe og the.

Mandag 9. november - kl. 19 - fri entré
Asnæs Bibliotek

Igen i år afholder vi Skumringstime på Asnæs Bibliotek i
forbindelse med Nordisk Litteraturuge. I november, når
det er allermørkest i de nordiske lande, tænder vi lys og
læser en bog sammen. Overalt i Norden og Baltikum
bliver der læst højt af den samme tekst på nøjagtig
samme tidspunkt.
I år læser vi et uddrag fra ”Ar” af den islandske forfatter
Auður Ava Ólafsdóttir. Den livsbekræftende roman fik
Nordisk Råds Litteraturpris i 2019, og teksten læses af
Lene Vejlø.
Arrangementet er et samarbejde mellem Foreningen
Norden og Biblioteket.
Alle er velkomne - der er fri entre og Foreningen Norden
byder på kaffe og kage.
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Livestreaming

Rejsen ud i rummet

Tirsdag 6. oktober - kl. 18.45 - Pakhuset
fri entré med tilmelding

Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen.
Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i
rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan
anbringes de der? – Ja, det er raketvidenskab!

Aarhus Universitet giver dig via livestreaminger mulighed
for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere
holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og
du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive
udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset
dine faglige forudsætninger.

Hør om fysikken, der gør, at raketter kan hæve rumsonder og satellitter op fra Jordens overflade og accelerere
dem i det lufttomme rum. Hør også om, hvordan en
rummission designes og planlægges - med eksempler fra
aktuelle rummissioner.
Spænd sikkerhedsbæltet og gør klar til nedtællingen til
dette foredrag om rumfart og raketvidenskab for begyndere.

De populære foredrag livestreames over hele Danmark –
også i Odsherred. Mens du sidder og lytter, kan du stille
spørgsmål til foredragsholderne via sms eller twitter. Der
er fri entré til livestreamingerne, men du skal hente billet
på odsbib.dk.
SIDE 38
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Livestreaming

Tang

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

Foredrag v. Seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn.

Foredrag v. professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen
og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud.

Tirsdag 27. oktober - kl. 18.45 - Pakhuset
fri entré med tilmelding

Under havets overflade danner tang spektakulære undersøiske skove, som er vigtige for livet i havet og klimaet på
kloden. Ny forskning viser, at tang også kan bidrage til at
løse fremtidens udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø.
Mennesker har udnyttet tang som en ressource siden
tidernes morgen. Tang er blevet brugt til mad, foder til
husdyr, gødning til markerne og som råstof til produktion
af kemikalier og tilsætningsstoffer.
Over hele verden bliver der forsket i at dyrke og anvende
tang til nye formål som bioenergi, plastik og tekstiler.
Også inden for lægevidenskab opdager man nye muligheder i tang: måske kan tang i fremtiden afhjælpe tarmsygdomme og Alzheimers.
Hør om de bæredygtige løsninger tang kan bidrage med i
fremtiden. Kan vi redde hele verden med tang?

Tirsdag 3. november - kl. 18.45 - Aksen
fri entré med tilmelding

Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder
og dybt i havbunden. Hør om organismer, der er tilpasset
det ekstreme tryk, og om bakterier i havbunden, der har
generationstider på tusinder af år, og som er afgørende
for livsforholdene på Jorden.
Dybhavet dækker mere end halvdelen af Jordens areal,
og det meste er uudforsket.
På ekspeditioner med skibe med lange bor, som kan bore
ned i havbunden, studerer forskerne havbundens liv på
store dybder. For nogle år siden blev den første videnskabelige boreekspedition gennemført i danske farvande.
Resultaterne fortalte om Østersøens klimaudvikling igennem de sidste 15.000 år og om de rige bakteriesamfund,
som har levet i havbunden siden istiden.  
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Livestreaming

Smagen af øl

Tirsdag 10. november - kl. 18.45 - kr. 30 - Pakhuset

Foredrag v. Brygmestrene Zoran Gojkovic og Erik Lund,
Carlsberg Laboratorium.
Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve,
smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som
smags- og aromagiver. De vil også diskutere brygprocessens betydning og fortælle, hvordan man laver alkoholfrit
øl.
Under foredraget får du serveret små smagsprøver på
fem udvalgte øltyper. Du smager dem én efter én, efterhånden som de gennemgås i foredraget.
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Thomas Piketty

Onsdag 11. november - kl. 20 - Nykøbing Bibliotek
fri entré med tilmeldig på odsbib.dk

Samtale mellem den franske stjerneøkonom Thomas
Piketty og chefredaktør på Information Rune Lykkeberg.
Den verdenskendte franske økonom Thomas Piketty satte
med ”Kapitalen i det 21. århundrede” fokus på koncentrationen af rigdom hos de allerrigeste. Piketty er gæst
i Den Sorte Diamant til en samtale med chefredaktør
Rune Lykkeberg om opfølgeren til det, der blev kaldt en
af århundredets vigtigste bøger. Den nye bog ”Kapital og
Ideologi” handler om ulighedens historie og udkom i foråret 2020.
Thomas Piketty fik allerede som 22-årig sin ph.d. i økonomi fra London School of Economics og gjorde lynkarriere
med adskillelige hædersbevisninger og priser. ”Kapital og
ideologi” er på én gang en genfortælling af verdenshistorien, en skarp kritik af nutidens politik og et dristigt bud
på et nyt og mere fair økonomisk system.
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Livestreaming

Tilblivelsen af det moderne menneske

Grønlands indlandsis

Foredrag v. professor i DNA-forskning Eske Willerslev.

Foredrag v. Professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen
og professor i geofysik David Lundbek Egholm.

Tirsdag 17. november - kl. 18.45 - Aksen
fri entré med tilmelding

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores
forståelse af menneskets historie. Menneskets historie
har vist sig at være langt mere dynamisk, end vi troede.
Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set
et resultat af begivenheder, der skete meget sent i menneskets historie.
I dette foredrag tager Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og gennemgår nogle af de
begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer,
der skabte de befolkningsgrupper, vi kender fra nutidens
verden.

Tirsdag 24. november - kl. 18.45 - Pakhuset
fri entré med tilmelding

Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og gemmer
stadig på mange hemmeligheder. Hør om forskernes nylige fund af meteorkrater under isen og om den globale
opvarmnings påvirkning på indlandsisen – overlever Indlandsisen, eller er den dødsdømt?
Vi hører ofte i medierne, at Indlandsisen på Grønland
smelter, og at en total afsmeltning ultimativt kan føre til
en global stigning i havspejlet på op til syv meter. Men
hvad ved vi egentlig om Indlandsisen? Hvor længe har
den eksisteret? Hvad gemmer sig i grunden under isen?
Og hvor følsom er isen over for klimavariationer? Det er
nogle af de spørgsmål, du får belyst under foredraget.
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Lokalarkivet

Historiens kulturnat

Fredag 30. oktober - kl. 18-21 - fri entré - Aksen

Til Kulturnatten i Asnæs inviterer Odsherreds lokalhistoriske foreninger indenfor i Aksen. Lokalarkivet er
selvfølgelig med.
Er du historisk interesseret og vil vide mere om din
slægt, dit hus eller Odsherreds historie, så kom og få
en snak med os. Vi viser også nogle af vores gamle film
fra området.

Odsherred Lokalarkiv indsamler og bevarer originale
materialer, som for eksempel dokumenter, billeder og
film- og lydoptagelser om privatpersoner, foreninger og
virksomheder i Odsherred gennem tiderne. Arkivet er
flyttet til nye, flotte lokaler i foråret 2020, men holder
stadig til på biblioteket i Vig.
I arkivets samlinger ligger byggestenene til den lokale
identitet og samfundsudvikling; for eksempel kan man
finde en stor samling af gamle aviser fra Odsherred fra
1858 og frem til i dag.
Lokalarkivet formidler områdets historie til borgere og
besøgende. Det sker blandt andet gennem adgang til
samlingerne, besvarelse af spørgsmål og hjælp til egen
forskning. Størsteparten af arkivets samling er ikke til
udlån, men kan benyttes på stedet. Dog findes der en
mindre samling af lokalhistorisk litteratur, der kan lånes
med hjem.
Hvis du vil i kontakt med lokalarkivet kan du sende en
mail på biblioteket@odsherred.dk eller ringe på
tlf.: 59 66 50 00.
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Arkivernes dag

Lørdag 24. november - kl. 11-16 - fri entré
Lokalarkivet på Vig Bibliotek

Arkivernes Dag er en landsdækkende begivenhed, hvor
arkiverne inviterer befolkningen ind for at se, hvad vi kan.
På Odsherred Lokalarkiv i Vig vil vi have kaffe på kanden,
tid til en snak om lokalhistorie og en ældre film eller to
på skærmen. Vi vil også finde det gamle lysbilledapparat
frem fra gemmerne. Mærk nostalgien brede sig til lyden
af lysbilledapparatet og klikket, når der skiftes billede.
Det vil i løbet af dagen være muligt at få besvaret arkivspørgsmål og aflevere materialer til arkivet.
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Lokalarkiv

Lokalarkivets arbejdsgrupper

2. og 4. onsdag i måneden fra september til december
(undt. juledage) - kl. 14-16.30 - Aksen
Hver onsdag fra september til december
(undt. juledage) - kl. 13-16 - Odsherred Lokalarkiv

Du kan frit møde op og deltage i arbejdsgrupperne.
Her arbejder vi blandt andet med billedregistrering og
slægtsforskning. Der er også mulighed for at arbejde
med sortering og registrering af arkivets materiale.
I Vig kan du desuden også arbejde med digitalisering af
film- og lydoptagelser.
Du er velkommen til at arbejde med andre emner efter
eget valg. For eksempel hvis du vil skrive dine erindringer
eller artikler og bøger om lokale emner.

Vær med til at sikre
Odsherreds lokalhistorie
Har du lyst til at blive en del af Odsherred Lokalarkiv? Så
har du nu muligheden for at komme på arkivuddannelse
og lære at arbejde med Odsherreds lokalhistorie.
Odsherred Lokalarkiv kan takket være en bevilling fra
Veluxfonden og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA),
uddanne frivillige i registrering af arkivalier og billeder.
Uddannelsen er både for nye og eksisterende frivillige.
For at deltage i uddannelsen skal man være fyldt 60, idet
Veluxfonden betinger sig, at bevillingen kommer aktive
ældres indsats til gode.
Uddannelsen i behandling og registrering af arkivalier
bliver afholdt onsdag d. 21. oktober og onsdag
d. 4. november.
Uddannelsen i registrering af billeder bliver afholdt
onsdag d. 18. november og onsdag d. 25. november.
Alle dage kl. 9.45-16 i Odsherred Lokalarkivs lokaler på
Vig Bibliotek, Ravnsbjergvej 23A, 4560 Vig. Der bydes på
morgenkaffe/the med brød samt frokost.
De frivillige får bl.a. indsigt i lokalarkivets samlinger,
arbejdet med arkivalierne, behandling af fotos og
formidling af lokalhistorien.
Er du interesseret så kontakt Kim Mariegaard eller
Jens Hjorth Hansen på telefon 5966 5000 eller e-mail
biblioteket@odsherred.dk senest onsdag den 7. oktober.
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BIBLIOTEKET TILBYDER
Bogen kommer

Hvis du ikke kan komme til bøgerne, så lad bøgerne komme til dig. Vi bringer bøger, lydbøger, romaner, tidsskrifter og musik ud til ældre, gangbesværerede eller borgere
med handicap i Odsherred Kommune.
Har du lyst til at være en del af ordningen, kan du
kontakte Michael Nihøj på mail: mican@odsherred.dk
eller tlf. 59 66 50 04.

Booktalks

Har du lyst til at blive inspireret til god litteratur, og kan
du samle en gruppe på minimum otte deltagere? Så kan
vi arrangere en ”booktalk” i din stue, det lokale forsamlingshus, din forening eller et andet sted. Det overrasker
nok ikke, at vi er nogle ret læseglade typer her på biblioteket – og vi synes, det er skønt at dele ud af vores
læseoplevelser og viden om litteratur. Derfor er vi altid
parate med en booktalk, hvor vi deler de bedste bøger, vi
har læst.

Fisk en bog

Rundt om i Odsherred finder du ombyggede gamle
fiskekasser fyldt med bøger, som du kan tage med dig. Vi
sørger for, at kasserne er fyldt op, når de bliver hængt op
i begyndelsen af året, men herefter lever de deres eget
liv – så husk at efterlade en ”bytter”, når du tager en bog.
Kasserne hænger her:
Super Brugsen i Havnebyen, Odden
Rørvig Havn i forhallen ved havnekontoret
Super Brugsen i Højby
Camping Rørvig Strand (Skærby Camping)
Den Blå Ged i Ordrup
Dagli’ Brugsen i Grevinge
Høve Camping i Høve Skov
Egebjerg Skole ved busstoppestedet
Anneberg på P-pladsen ved Naturskolen
Landsbyhuset i Skippinge ved indgangen
Byens Bakke i Nr. Asmindrup
Super Brugsen i Vig

En booktalk er et lille, gratis litterært oplevelsesrum, hvor
du sammen med din læsekreds, venner eller kollegaer
kan medbringe termokande, kage, frugt og strikketøj,
mens vi underholder jer med det, vi brænder for. Vi læser alle genrer og holder os opdateret på tendenser og
strømninger.

Aktivitetscenter

Bestil en booktalk ved at kontakte Mette Mathiasen på
mail: metma@odsherred.dk eller tlf.: 59 66 50 10.

Kontakt Aase Jensen på tlf. 59 91 07 42 for det fulde
program eller mere info.
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En gruppe frivillige står bag ”Kommunens Aktivitetscenter”. Her er et fyldt program med kortspil, orkester, klippe klistre, håndarbejde, gymnastik, banko, seniorkor og
meget mere.
Arrangementerne er åbne for alle i kommunen.
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Datastuen

Driller det med computere, telefoner eller IT? Vores
dygtige, frivillige hjælpere fra Datastuen er klar med
assistance til computer, smartphone eller tablet.
Der er adgang for alle, og det er gratis.
Hver mandag kl. 9-11 fra d. 7. september - 14. december
i Aktivitetscenteret.

Book en bibliotekar

Har du brug for at tale med os i fred og ro, kan du booke
tid hos en bibliotekar. Du kan blandt andet få hjælp til
research og litteratursøgning ifm. opgaver, at finde gode
højtlæsningsbøger og bøger til læsestart til børn og børnebørn, at lave en læseliste eller at bruge bibliotekets
hjemmeside.
Ring til 59 66 50 00 mellem kl. 9-15 eller skriv til
biblioteket@odsherred.dk for at booke en tid.

Læsekredse

Det bugner af læsekredse i Odsherred. Her udveksles
idéer, læseoplevelser og læseglæde.
Til både nye og etablerede læsekredse tilbyder vi: gode
råd og vejledning til at finde litteratur, hjælp til at skaffe
bøgerne hjem, besøg af en af vores bibliotekarer samt
invitationer til arrangementer, der kan være særligt interessante for jer.

Brug de selvbetjente biblioteker

Ta’ på biblioteket, når det passer dig. For dig som klarer
dig selv på biblioteket, har vi åbent i de selvbetjente filialer i Vig, Hørve(filialen er flyttet i nye flotte lokaler i Vallekilde-Hørve Kultur- og idrætscenter), Rørvig, Egebjerg og
på Odden fra 6.00 til 24.00 hele ugen rundt.
Den selvbetjente åbningstid giver dig mulighed for at
benytte bibliotekets faciliteter på egen hånd. Der er som
regel ikke personale til stede. Du låser dig ind på biblioteket med dit gule sundhedskort og med den samme
pinkode, du normalt bruger til at reservere og låne med.
Har du ikke en pinkode, kan du få en ved at oprette dig
ved hjælp af NemID. Du kan også blive oprettet ved personligt fremmøde i Nykøbing eller Asnæs.
I den selvbetjente åbningstid kan du:
•

Låne og aflevere materiale

•

Hente reserveret materiale

•

Bruge bibliotekets PC´er og WiFi

•

Kopiere, printe og scanne

•

Læse aviser og tidsskrifter

•

Lege, hygge, arbejde og studere

•

Holde uformelle møder

•

Afholde arrangementer efter aftale med BOK

Kontakt Eva Nielsen på evni@odsherred.dk, hvis du vil
være del af en læsekreds.
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Frivillighed
Vil du være frivillig?

Hvem skal du kontakte?

Som frivillig i BOK bliver du en del af et rart og inspirerende fællesskab med kulturen i centrum. Der er masser
af muligheder for at hjælpe i BOK.

Frivillig til koncerter, Folkekøkken o.lign i Pakhuset,
Aksen og PAKHUSgalleriet:

I Pakhuset er de frivillige omdrejningspunktet for både
Folkekøkken, Lørdagsjazz og de mange koncerter og
udstillinger.
Du kan blive frivillig læsepilot i ”Odsherred Læser Godnathistorie” og læse højt for kommunens allermindste i
dagtilbud og på biblioteket.
Der er også mulighed for at blive frivillig i Odsherred
Lokalarkiv og hjælpe med at registrere og arkivere værdifuldt materiale om Odsherred lokalhistorie.
Mulighederne er mange - og alle er velkomne!
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Bente Nørhede - benr@odsherred.dk
Frivillig læsepilot for ”Odsherred Læser Godnathistorie”:
Børneteamet - bornebib@odsherred.dk
Frivillig i Odsherred Lokalarkiv:
Jens Hjorth Hansen - jehh@odsherred.dk
Frivillig i Bogen kommer:
Michael Nihøj - mican@odsherred.dk
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Borgerservice

Borgerrådgiver
Mandage - kl. 9-13 - Nykøbing Bibliotek
Torsdage - kl. 12-16 - Asnæs Bibliotek
BOK huser også kommunens borgerrådgiver, Louise Hare
Stidsen. Louise kan hjælpe dig, hvis du:

Borgerservice

•

vil klage over sagsbehandlingen i kommunen

•

ikke ved, hvor du skal henvende dig med et
spørgsmål eller en klage til kommunen

•

har brug for vejledning til at forstå kommunens
breve og information

•

har forslag til forbedringer af kommunens sagsbehandling eller praksis

NemID og Borger.dk

Telefon 59 66 66 70 - kl. 9-15 på hverdage
På bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs finder du
Borgerservice. Her kan du blandt andet få nyt sundhedskort og få fornyet dit pas eller kørekort.
Vi har gjort det nemt for dig at komme til. På vores hjemmeside odsbib.dk kan du bestille tid, og her kan du også
læse om, hvad du kan bestille tid til.
Der er også mulighed for at komme på biblioteket og få
hjælp i vores information til at bestille tid eller få råd og
hjælp til mindre borgerserviceopgaver.

Med dit NemID er der i øvrigt en masse, som du selv kan
klare på hjemmesiden borger.dk. Her kan du fx selv:
•

melde flytning

•

skifte læge

•

bestille nyt sundhedskort

•

anmelde rotteplage
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NYKØBING SJ. BIBLIOTEK

Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.
Åbningstid:
Mandag - torsdag: kl. 9-18 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Fredag: kl. 9-15 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Lørdag: kl. 9.30-15
Søndag: lukket

ASNÆS BIBLIOTEK
Centervejen 91
4550 Asnæs
Åbningstid:
Mandag - torsdag: kl. 9-18 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Fredag: kl. 9-15 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Lørdag: kl. 9.30-15
Søndag: lukket

SELVBETJENTE
BIBLIOTEKER
Alle selvbetjente biblioteker er åbne mellem kl. 6-24

KULTURHUSE
PAKHUSET KULTURHUS

Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

AKSEN KULTURHUS
Centervejen 91
4550 Asnæs

PAKHUSGALLERIET
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.
Åbningstid:
Mandag - torsdag: kl. 12-16
Fredag - lørdag: kl. 11-15
Søndag lukket

PAKHUS 2
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

LOKALARKIV

ODSHERRED LOKALARKIV

Ravnsbjergvej 23A
4560 Vig
Åbent hver onsdag kl. 10-17

BOK forbeholder sig ret til aflysninger og ændringer i programmet

BIBLIOTEKER/
BORGERSERVICE

Ravnsbjergvej 23A, 4560 Vig

HØRVE BIBLIOTEK

Vallekildevej 8, 4534 Hørve		

EGEBJERG DEMOKRATEK

Egebjerg Hovedgade 30, 4500 Nykøbing Sj.

ODDEN BIBLIOTEK				

Telefonnummer: 59 66 50 00
Hjemmeside: www.odsbib.dk
Facebook: facebook.com/odsbib
Instagram: instagram.com/odsherred_bibliotek

Skoletoften 7, 4583 Sj. Odde

RØRVIG BIBLIOTEK

Vestergade 24, 4581 Rørvig
		
				
SIDE 48
ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

Alle billetter købes via vores hjemmeside eller
på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs.
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Støttet af Statens Kunstfond

VIG BIBLIOTEK – DET LOKALE BIBLIOTEK

