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Snart er det forår, og alting springer ud  
- og med dette program sprænger BOK igen rammerne med et utal af oplevelser – både de lærerige, de sjove, de kreati-
ve og de sociale.

Udover at være et velbesøgt bibliotek og borgerservice, som undersøgelser viser nyder stor borgertilfredshed, så er 
BOK så uendeligt meget mere. Det er et kulturelt mødested, og det uanset om man er til folkekøkken eller avanceret 
musik. Jeg oplever, at BOK har mod til at udfordre os som borgere ved at invitere til nogle oplevelser, som vi måske ikke 
lige havde forventet ’her’, da vi rejste os fra sofaen. Tak for det.

Det at have mange forskellige kulturelle tilbud – fordelt på flere matrikler i Odsherred kommune – kræver samarbejde 
på tværs og mange frivillige kræfter.

Faktisk er BOK blevet et af de steder, hvor man som borger eller sommerhusgæst også har mulighed for at skabe nye 
kontakter. En af de ting, jeg er meget imponeret over, er den frivillighed, der medvirker til, at vi kan have så mange for-
skellige kulturelle tilbud i BOK. Så en stor tak for at I, medarbejderne i BOK og alle I frivillige, gør det muligt, at vi andre 
kan få så mange spændende oplevelser.

Og til alle ’os’, der tillader os den luksus alene at nyde de mange tilbud, BOK præsenterer i foråret og forsommeren 
2020, ønsker jeg: Rigtig god fornøjelse!         
         Gitte Hededam, formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget

Forord
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… nyvasket sengetøj, en stabil indkomst eller et kram 
fra en, du elsker. Lykken findes i mange størrelser og af-
skygninger. Vi stiller skarpt på lykken i februar måned og 
spørger os selv og dig, hvad lykken er. Den er stor og bred 
og svær at sætte på formel. Det kan være det der korte 
øjeblik af lykke, den sanselige lykke, når du hører, smager 
eller ser noget særlig dejligt. Eller den brede lykke, den 
lykke du oplever, fordi du er tilfreds i dit liv, fordi du har 
gode venner, familie og et godt arbejde.

Studier viser, at folk på landet er lykkeligere end dem i 
byen. Men hvorfor? Vi måler temperaturen på lykken i 
Odsherred og spørger: er vi lykkelige? Og vi ser nærmere 
på lykkens modsætning – ulykken, melankolien, længslen 
– kan vi være lykkelige uden den? Eller kan vi finde lykken, 
hvis vi søger væk fra det hele og søger det simple liv, de 
simple glæder, søger ind i os selv?

Vi inviterer forfattere, musikere, professorer og livskunst-
nere til at gøre os klogere på lykken. Vi diskuterer og hol-
der et spejl op, der vækker til eftertanke og refleksion. Vi 
”ryster posen”, skaber nye tanker om det gode liv og får 
forhåbentlig lykken lidt tættere på os alle sammen. Og vi 
inviterer dig indenfor til at stille spørgsmål sammen med 
os og debattere, smage, dufte, se og høre lykken. 
 
Hold øje med                             her i programmet, på  
hjemmesiden og på plakater. 

 
 
 

LYK   EN ER ...K

Vi stiller 
skarpt på lykken 
i februar måned  
og spørger, hvad  

lykken er.

Tema

LYK   EN ER ...K



ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE             PROGRAM JANUAR/JUNI 2020           SIDE  5

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mandag 25. maj - torsdag 28 maj  -  Kl. 9-16  -  Kr. 1.250

LOF, Nykøbing Kirke og BOK inviterer til fire dages højskole 
under overskriften ”Barndommens land”. Du vil opleve en 
bred vifte af foredrag, musikalsk underholdning, koncert, 
teater og workshops med fokus på erindringer og på at 
skrive erindringer.

Alle fire dage starter med morgenmad, højskolesang og 
en fortælling fra barndommens land. Herefter er der skri-
veværksted med forfatter Anne-Marie Donslund, hvor du 
lærer at skrive erindringer, så andre gider læse dem.

Inspirationen til at skrive kommer i ugens løb blandt andet 
fra filminstruktøren Anna Emma Haudal, fra forfatteren 
Frederik Lindhardt og fra teaterlederen Simon Vagn Jen-
sen, der vil læse op og diskutere ud fra Alice Millers be-
rømte værk ”I begyndelsen var opdragelsen”.  
Programmet byder også på en teaterforestilling med et 
særligt erindringsfokus, nemlig ”Børnene på malergården” 
på Odsherred teater.  Som en del af højskoledagene giver 
Anne Linnet koncert.

 
 
Den sidste aften er der festmiddag i Pakhuset, hvor den 
lokale duo, Larsen og Larsen, underholder og tager delta-
gerne med ned ad en musikalsk memory lane. 

Med i prisen er morgenmad og frokost hver dag, alle de 
planlagte programpunkter inklusive koncert med Anne 
Linnet samt festmiddag den sidste aften. Drikkevarer er 
ikke inklusive.  
Tilmelding på odsbib.dk eller ved personligt fremmøde på 
biblioteket i Nykøbing eller Asnæs.

Anne Linnet koncert

 
 
 
    Mandag 25. maj  -  kl. 19  -  kr. 250  -  Nykøbing Kirke

For første gang nogen sinde vil den danske sanger og kom-
ponist stille skarpt på sine populære plader med musik til 
Tove Ditlevsen på denne turné - ’Kvindesind’ fra 1978 og 
’Barndommens gade’ fra 1986. Koncerten er med et hold 
akustiske musikere.  
Koncerten er en del af programmet for højskoledagene, 
men det er også muligt at købe billet kun til Anne Linnet.

HØJSKOLEDAGE FOR GUD OG HVERMAND
Højskoledage
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FOREDRAG

Annie Brydegaard Danielsen:  
Mine erindringer 
 
    Tirsdag 21. januar  -  Kl. 19  -  Fri entré  -  Pakhuset
 
I 2018 udgav Annie Brydegaard Danielsen 10 e-bøger med 
sine erindringer fra hjemegnen omkring Nakke, Rørvig og 
Nykøbing Sj. Foredraget tager udgangspunkt i bøgerne og 
fører dig gennem Annies barndom, ungdom og voksenliv i 
Odsherred. Ligeledes bliver du klogere på arbejdslivet på 
landet, forretninger, husmandsbrug, traditioner, skoleliv 
og meget mere. Foredraget er ledsaget af billeder.

Annie blev født i 1951 på slægtsgården Brydegaard i 
Nakke. Hun flyttede fra gården i 1969, og den blev solgt 
i 1978. Annie har det som en svamp: Hun suger alt til 
sig. Med alle sanser. Hun er interesseret i mennesker, 
deres vilkår, liv og historier. Dét kombineret med hendes 
historiske interesse og uddannelse som lærer og muse-
umsassistent, gør både bøger og foredrag spændende og 
indholdsrige.

Pia Søltoft

    Mandag 3. februar  -  Kl. 19  -  Kr. 75  -  Pakhuset

I februars temamåned kan du komme til dette foredrag 
om Søren Kirkegaards verdensbillede og menneskesyn.  
 
Pia Søltoft, som er præst, forfatter og Søren Kirke-
gaard-ekspert, fører os ind i den store filosofs verdensbil-
lede og menneskesyn. Hun fortæller, hvordan Kirkegaard, 
der var en fantastisk iagttager af vores liv og færden, op-
fattede lykken.  
 
Foredraget afholdes i et samarbejde med menighedsrådet 
i Nykøbing Kirke.

LYK   EN ER ...K

Foredrag
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Lisbeth Ejlertsen: Jeg søgte lykken
 
    Onsdag 12. februar  -  Kl. 19.30  -  Kr. 50  -  Aksen

Det moderne liv har vist sig at have en stressende effekt 
på mange mennesker. Pauser erstattes med online-tid og 
nærhed tilsidesættes til fordel for travlhed og aktiviteter. 
Derfor er mange mennesker begyndt at interessere sig 
for de gavnlige effekter af meditation – som et værktøj til 
at finde ind til ens indre ro og balance. I dette foredrag 
fortæller Lisbeth Ejlertsen om meditation, og foredraget 
afsluttes med afslapning og heartfulness meditation.

Lisbeth Ejlertsen har udforsket meditationens spirituelle 
rødder gennem omfattende rejser og studier i Indien, og 
hun er uddannet meditationsinstruktør i heartfulness- 
metoden.  
Hun har haft eget forlag siden 2017 og har drevet sin egen 
virksomhed i mange år.  
Hun er forfatter til bogen ”Indiens spirituelle visdom”, som 
har fået flotte anmeldelser og vundet en pris i USA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Bjørnskov

    Mandag 17. februar  -  Kl. 19  -  Kr. 50  -  Pakhuset 

Internationale undersøgelser har gang på gang siden  
starten af 1970’erne fundet, at danskerne er verdens  
lykkeligste befolkning. Men hvor kommer denne lykke fra, 
og hvad er det egentlig for en lykke, vi taler om?  
 
Foredraget tager udgangspunkt i de senere års store 
internationalt sammenlignende studier, der giver nogle 
nye svar på ældgamle spørgsmål. Er det for eksempel vel-
færdsstaten, der gør os lykkelige? Har det dårlige danske 
vejr en betydning? Kan vi takke en særlig dansk ’kultur’ 
for lykken? Og kan vi gøre noget selv for at blive mere lyk-
kelige? Svarene er ofte overraskende og lægger op til ny 
diskussion.

Christian Bjørnskov er professor og forsker ved Aarhus 
Universitet. 

 

LYK   EN ER ...KLYK   EN ER ...K

Foredrag
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Erling Jepsen

    Tirsdag 18. februar  -  Kl. 19  -  Kr. 75  -  Pakhuset

Erling Jepsen fortæller i foredraget om sit forfatterskab 
og om bevæggrundene og historierne bag de personer 
og fortællinger, der kendetegner hans litterære virke, 
med særligt fokus på erindringsromanerne Gramhavet og 
Hjemmefra. 

Hans historier er i høj grad båret af selvoplevet stof. På 
en gang underholdende og pinlige, mens han blotlægger 
fortielser og løgne.

Erling Jepsen er født i 1956 i Sønderjylland. Han debute-
rede som 21-årig som dramatiker med radiospillet ”Kiks 
med kniv og gaffel”. I 1999 fik Erling Jepsen sin romande-
but, og i 2002 kom gennembrudsromanen ”Kunsten at 
græde i kor”.

Claus Dalby: Lykken er en have
 
    Tirsdag 25. februar  -  Kl. 19  -  Kr. 75  -  Aksen

”Mine lykkeligste stunder har jeg, når jeg ser det hele 
spire og gro, og jeg bliver så utrolig ydmyg over at være 
en lille del af dette fantastiske sceneri. Tænk, at man kan 
opnå al denne skønhed ved at så et frø eller plante et 
træ,” siger Claus Dalby.

For godt og vel 25 år siden tog Claus Dalbys liv en uventet 
vending. Han havde netop købt et gammelt hus i Risskov 
med en stor have på godt og vel 4.000 kvadratmeter. Den-
gang levnede Claus Dalby ikke haven mange tanker. Det 
ændrede sig imidlertid drastisk, da han kort tid efter mød-
te blomstermaleren Anne Just. Dette møde gjorde, at han 
blev haveinteresseret i løbet af et splitsekund. Siden har 
havelivet været omdrejningspunktet i Claus Dalbys liv, og 
foredraget handler om hans kreative arbejde med haven, 
om havebøger, tv og om spændende mennesker, han har 
mødt.

 

LYK   EN ER ...K LYK   EN ER ...K

Foredrag
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Kristian Jensen: 
Politikens skønhed og brutalitet
     
    Mandag 30. marts  -  Kl. 19  -  Kr. 75  -  Aksen

Politik er brutalt og uden retfærdighed. For hver en jub-
lende ny MF´er, må en slukøret fylde flyttekasserne. Sam-
tidig 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 næst-
formand 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.

I sin tid som ungdomspolitiker og efter snart 22 år på Chri-
stiansborg 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 sæt-
te sig ud over sig selv for at nå store fælles mål.

Annie Brydegaard Danielsen:  
Skriv dine erindringer
 
    Torsdag 23. april  -  Kl. 19  -  Fri entré  -  Aksen

Annie Brydegaard Danielsen, født i 1951 på Brydegaard 
i Nakke, udgav i 2018 et omfattende erindringsværk i 10 
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 museumsassi-
stent og har altid interesseret sig for sine medmennesker, 
deres liv, vilkår og historier og har i mange år beskæftiget 
sig med den lokale historie.

Foredrag
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LITTERATURSALONER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Videnskaben i litteraturen
    Onsdag 22. januar  -  Kl. 19 -  Nykøbing Bibliotek

Fiktion har alle dage været en god løftestang for viden. 
Den skaber billeder og følelser i os – også når den om-
handler relativitetsteorier, filosofiske diskussioner eller 
medicinsk forskning både historisk og nu.

Kulturformidler Mette Mathiasen fortæller om nysgerrig-
heden på forskning og videnskab i romaner og fortæl- 
lende fagbøger med eksempler fra forskellige genrer. 
 
 

Benny Andersen i ord og toner 
    Mandag 10. februar  -  Kl. 19  -  Asnæs Bibliotek 
    Onsdag 26. februar  -  Kl. 19  -  Nykøbing Bibliotek 
 
Benny Andersen var komponist og frem for alt forfatter. 
Han har åbnet mange menneskers øjne for poesi, og han 
havde altid noget på hjerte. I denne litteratursalon for-
tæller kulturformidler Silke Weitling og bibliotekar Anette 
Rasmussen om Benny Andersens liv, musik og forfatter-
skab. Undervejs synger vi nogen af de mange sange Benny 
Andersen har skrevet.  
Tidligere biblioteksleder John Larsen akkompagnerer.

Til Litteratursalonerne mødes vi om den fælles kærlighed til litteratur. Nogle gange kommer vi nærmere ind på et enkelt 
værk, andre gange ser vi på et forfatterskab eller sætter fokus på et lands litteratur. Fælles for arrangementerne er kom-
binationen af at lytte til et oplæg og selv være aktiv i en dialog om aftenens tema.

Der er fri entré. Hent din gratis billet på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs eller på odsbib.dk.

LYK   EN ER ...K

Litteratursalon
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Om August Strindberg
    Onsdag 11. marts  -  Kl. 19  -  Nykøbing Bibliotek 
 
Strindberg måtte lide for at skabe stor kunst. I foredraget 
fortæller Christine Marstrand om Strindbergs dramatiske 
liv og relaterer det til hans kunstneriske virke inden for 
både litteratur, malerkunst og musik. 

Litteratursalonen afholdes i forbindelse med kunstner-
sammenslutningen Det Blå Tårns udstilling Inferno i  
PAKHUSgalleriet. 
 

Om autofiktion 
    Onsdag 1. april  -  Kl. 19  -  Nykøbing Bibliotek

Naja Maria Aidt gør det, Leonora Christina Skov gør det, 
Knausgaard gør det og Knud Romer gør det. Alle skriver 
de sig ind i genren autofiktion. Hvorfor skrives der så me-
get autofiktion? Hvordan adskiller autofiktionen sig fra 
erindringer? Og hvorfor synes vi, at det er så spændende? 
Bibliotekar Anette Rasmussen og biblioteksleder Jesper 
Lorentz Bertelsen fortæller om genren og præsenterer 
udvalgte romaner. 

Jorden rundt – Storbritannien
    Onsdag 22. april  -  Kl. 19  -  Nykøbing Bibliotek

Bibliotekar Anette Rasmussen og kulturformidler Silke 
Weitling præsenterer et udvalg af nyere romaner, som 
karakteriserer den britiske litteratur. De vil i et indledende 
oplæg fortælle om tendenser inden for britisk litteratur og 
trække tråde tilbage i historien til nogle af klassikerne.

Litteratursalon
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DOX:DIREKTE
 

    18., 23., 24., 25. og 26. marts 
 
Med DOX:DIREKTE kan du se nye, eksklusive dokumen-
tarfilm efterfulgt af en livetransmitteret debat om emnet. 
Visningen foregår på biblioteker landet over på samme 
tid.

DOX:DIREKTE er en del af CPH:DOX, Københavns interna-
tionale dokumentarfilmfestival. Første dokumentarvisning 
er på åbningsdagen for CPH:DOX. Herefter følger hele fire 
visninger på fire dage.

Hold jer opdaterede på vores hjemmeside, hvor vi løben-
de offentliggør, hvilke dokumentarfilm der vises. 

Film
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VANDRENDE LÆSEKREDS

 

 

 

 

 

 

Indledende møde  
 
    Tirsdag 21. januar  -  Kl. 10  -  Fri entré  -  Pakhuset 

Vandrende Læsekreds    

    Tirsdag 11. februar, 3. marts, 24. marts, 14. april,  
    5. maj, 26. maj, 16. juni     
    Kl. 9-12  -  Fri entré  -  Pakhuset  
 
I samarbejde med bl.a. Nykøbing Sjælland Stavgangsklub 
inviterer vi til Vandrende Læsekreds – din nye mulighed 
for at kombinere læsning af gode bøger med frisk luft, 
motion og hyggeligt samvær.
Vi mødes i Pakhuset til en lyn-booktalk, hvor dagens vært 
giver en hurtig introduktion til dagens bog og lægger op til 
diskussion. Diskussionen foregår ikke i Pakhuset, men på 
en planlagt vandretur på en times tid. Deltagerne bliver 
sendt afsted med en partner og en lille samtalemenu, der 
er fyldt med samtaleemner og vigtige temaer i dagens 
bog. Du kan gå med eller uden stave – og har du lyst til at 
prøve stavene af, har vi nogle, du kan låne.  

 
 
Når vandreturen er slut, mødes vi igen i Pakhuset til en 
kop kaffe, et stykke brød og en opfølgning på dagens bog. 
Teksten til næste gang udleveres.

Vandrende Læsekreds er en del af projektet Hold Hjernen 
Frisk, der er finansieret af Nordea Fonden. Hold Hjernen 
Frisk har til formål at inspirere seniorer på vej på pension 
til at holde sig i gang med fysisk aktivitet, mental stimule-
ring og socialt samvær.

På det indledende møde går vi ikke, men nøjes med at 
fortælle mere om konceptet og med at introducere den 
første bog. 

Der er 16 pladser efter først til mølle-princippet.  
Tilmelding er nødvendig på mail til Silke Weitling på  
anbwe@odsherred.dk.

 

 

 

 

 

 

 

Vandrende Læsekreds
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HØJTLÆSNING FOR 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. 

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 sundheds-
team 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 børne-
bibliotekarer og frivillige læsepiloter. Alle bøger indbyder 
til leg og snak om dagplejernes mål. Og så er de selvfølge-
lig 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.

Børn
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FASTE ARRANGEMENTER FOR BØRN

Historietimen  

- fordi vi elsker højtlæsning
    Hver den første torsdag i måneden fra januar til juni 
    Kl. 9.30 - 10  -  Fri entré  -  Nykøbing Bibliotek   
 
Glæd jer til en halv times hygge og højtlæsning, når bibli-
otekets kulturformidlere læser højt fra populære børne-
bøger som Gurli Gris, Sallys Far, Vitello, Pyjamasheltene, 
Alfons Åberg og mange andre. 

 

BOGBIO med Klub Filmstriben 
    Hver den anden torsdag i måneden fra januar til juni 
    Kl. 15 - 16.30  -  Fri entré  -  Asnæs bibliotek 

Når skoledagen er slut, står programmet på hygge, pop-
corn, saftevand og film på biblioteket fra Klub Filmstriben. 
På dagen kan du finde masser af bøger, der passer til  
dagens film, og kan lånes med hjem. 

 

 

 

 
 
    Hver den første fredag i måneden fra januar til juni 
    Kl. 9.30 - 10.30  -  Fri entré  -  Pakhus2 
 
Vi viser film i forskellige genrer til familiens mindste – 
både skægge tegnefilm, korte fiktionsfilm og seje film.  
 
 
 
 
Bogslugerne – en læseklub 
    Hver den tredje torsdag i måneden fra januar til juni 
    Kl. 16 - 17  -  Fri entré med tilmelding   
    Nykøbing Bibliotek

Er du vild med bøger? Og synes du, det er fedt at tale om 
dem? Så er Bogslugerne lige noget for dig. Her kan man 
hverken læse rigtigt eller forkert, så længe læselysten  
lever.

Vi læser forskellige bøger hver for sig, men nogen gange 
læser vi også den samme bog. Vi taler om bøgerne, hvad 
vi synes om dem, genren og hvad historien fortæller os. 
Vi bladrer i spritnye bøger fra biblioteket, ser booktrailers 
på YouTube og deler de læseblogs, vi bedst kan lide. Og vi 
hygger med noget lækkert undervejs.

Vil du være med i Bogslugerne? Send en mail til  
bornebib@odsherred.dk

Fra  
2 år

Fra  
7 år

Fra  
3 årFredagsfilm

Fra  
10 år

Børn
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FERIE PÅ BØRNEBIBLIOTEKET

Vinterferie og påskeferie  
med Biblioteksbanden
     
    Lørdag 8. februar - lørdag 15. februar     
    Lørdag 4. april - onsdag 8. april     
    i bibliotekets åbningstid     
    Nykøbing og Asnæs bibliotek

I både vinter- og påskeferien sker der  
masser af sjov på børnebiblioteket. 

I Asnæs kan du prøve Konstruktørens  
pixibogskran, Silkes bevægelighedsspil,  
høre historie i Harddrives fortællings- 
hjul, lave dit eget ludospil eller læse  
om kap med Speedreader.  
 
I både Nykøbing og Asnæs kan du folde  
flip-flapper, farvelægge fine biblioteks- 
bandefigurer og gå på opdagelse på  
vores PC’er. 
Biblioteksbanden har fundet de bedste  
bøger frem til dig  - lige til at låne  
med hjem med dit helt eget  
biblioteksbandelånerkort.

I vinterferien kan du folde en Valen- 
tines-kuvert eller gøre dig klar til faste- 
lavn med klip af din egen seje maske. 
 
I påskeferien kan du lave din egen  
hjerteæske, som du kan fylde med masser  
af kærlighed og hjemmelavede  gavekort. 

 
 
 

 

 

 

Påskeferie-pizza-pyjamas-putte-påhit                      
 
    Mandag 6. april  -  Kl. 17.30-19.30    
    Kr. 20 for børn og kr. 20 for voksne  
    Asnæs Bibliotek    
     
Brug en aften på børnebiblioteket efter lukketid sammen 
med os – tag din pyjamas, pude og bamse med. Vi spiser 
pizza og drikker saftevand, går på jagt efter påskeæg og 
får et chokoladeæg til dessert. Så tager vi nattøj på, bør-
ster bisser og læser godnathistorie. Og så er det på hove-
det hjem i seng. Husk at tilmelde dig, så vi kan købe pizza 
og chokoladeæg til alle.

Tæl snefnug på  
børnebiblioteket 
Vinduet har stået åbent på bør-
nebibliotekerne på Nykøbing og 
Asnæs bibliotek, så der er blæst 
en masse sne ind på biblioteket. 
Tæl alle snefnug på børnebiblio-
teket, og vind en sjov snepræmie.  
 
Du kan deltage i konkurrencen  
fra lørdag d. 8. februar til  
lørdag d. 15. februar.  
 
Vi trækker vinderen  
onsdag d. 19. februar.

Børn

3-7 år  
med  

voksen
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UDSTILLINGER FOR BØRN 

 

 

 

 

 

 

Mørkebarnet udstilling i Nykøbing
     
    Mandag 13. januar - fredag 27. marts     
    Nykøbing bibliotek i åbningstiden 

”Der bor to piger i en dejlig have 
Den ene leger ensomt og forladt 
den anden kalder Far og Mor en gave”

Få en tankevækkende og underholdende litteratur- 
oplevelse på biblioteket med udstillingen ’Mørkebarnet’, 
der er baseret på Cecilie Ekens prisvindende billedbog af 
samme navn.  
Du kan se og lege i historiens univers, der lægger op til 
samtaler om følelser, natur, symboler og farver.  
Med udstillingen kan du gå på opdagelse i det lys og mør-
ke, som alle mennesker og ord rummer. 
 

Børnenes lykkeudstilling
     
    Mandag 24. februar - lørdag 29. februar  
    Fri entré  -  Asnæs og Nykøbing bibliotek i åbningstiden

BOK er fuld af LYKKEN ER ... i februar måned med arrange-
menter for store og små, men de er alle lavet af voksne. 
Derfor spørger vi, hvordan ser lykken ud i børnehøjde? Se 
lykken gennem et barns øjne i børnenes lykkeudstilling. 
Her kan du se tegninger af lykken, lavet af Odsherreds 
børn. 

Få din tegning med i udstillingen 
 
Må vi se din lykke? Vi inviterer alle børn i Odsherred til at 
tegne lykken, som den er for dem. Kan man se den, kan 
man smage den, lugter den eller kan den høres? Tag en 
snak om lykken  - og tegn den til os. 
Alle tegninger, vi modtager, bliver en del af ”Børnenes 
lykkeudstilling”. 
 
Du kan sende din tegning eller et billede af din tegning til 
os senest d. 20. februar på bornebib@odsherred.dk eller 
tagge din tegning på Instagram med #børneboklykken. 
 

LYK   EN ER ...K

Børn
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ARRANGEMENTER FOR BØRN

Skrallebang
     
    Mandag 10. februar  -  Kl. 10  -  Kr. 30  -  Pakhuset

Find din indre mini-bogorm frem til koncerten med Skral-
lebang. Er du bedst til at være prinsesse eller bedst til at 
være Klods Hans? Hvilke drømme hænger der i Ole Lukø-
jes paraply? Kender du Rasmus, Pingo, Skæg og Pelle? Og 
en junglemand, der kun er iført underhylere?

Tag dine voksne med til koncerten med Skrallebang, hvor 
vi snakker om skøre figurer fra børnebøgerne, rider på en 
fantasi-ged og gætter hvilke bøger, der læses op fra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Højtlæsning – det er lykken!
     
     Onsdag 26. februar  -  Kl. 19  -  Kr. 30  -  Pakhuset

Hjemme hos Mattias Hundebøll starter de altid morgenen 
med højtlæsning og havregrød. Det gør de, fordi bøger 
samler tankerne og familien. Mattias er sanger, musiker, 
radio- og tv-vært og nu også forfatter. Hør Mattias fortælle 
om sin nye bog ”En løve i zebraklæder” med rablende rim 
og remser for børn og hør, hvorfor han synes, vi alle skal 
læse højt for vores børn.  
 
Bibliotekets børneteam står denne aften klar til at gøre dig 
klogere på projektet Odsherred Læser Godnathistorie – et 
højtlæsningsprojekt for Odsherreds dagplejere.  
 
Du hører om alle de fordele, der er ved højtlæsning, du 
får idéer til at læse højt på en god måde og du får masser 
af anbefalinger af bøger, der egner sig til højtlæsning. Vi 
præsenterer nye, skønne billedbøger og højtlæsningsbø-
ger udgivet i 2019.

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

 

3-7 
år

Børn
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Mustafas kiosk
     
    Lørdag 29. februar  -  Kl. 10  -  Kr. 50  -  Aksen

“Ding dong.” 
“Hvad skulle det være? Man kan købe næsten alt. Hvad 
med den sang om en kiosk?”  
“Ja tak.”

Til denne familieforestilling præsenteres digtene fra Jakob 
Martin Strids moderne børnebogsklassiker som en ægte 
rodebutik af små historier fortalt med musik, sang, dukker, 
skuespil og teatermagi.

Det er en teaterkoncert bestående af 17 små scener med 
4 forskellige slags dukker, 8 forskellige instrumenter, 3 
skyggespil, briller, parykker, falske tænder, kostumer samt 
en scenografi, der forvandler sig til en gravko.  
Her er fyldt med liv og glade dage i denne frække og  
flabede hyldest til mangfoldighed, fantasi, påhitsomhed 
og anarki.

Emil og træmand nr. 100
     
    Lørdag 9. maj  -  Kl. 14  -  Kr. 65  -  Aksen   

Med stor respekt for Astrid Lindgrens tekst har Teatret 
Aspendos skabt en intim og nærværende fortælleforestil-
ling om Emil og livet på Katholt, i Lønneberg, i Småland, i 
Sverige i gamle dage.

Steffen, der elsker historierne om Emil fra Lønneberg, 
fortæller den historie, som han selv holder allermest af 
– dén, hvor Emils far får storetåen i musefælden, og hove-
det smurt ind i både paltdej og pandekagedej.

Det er historien om den dag, Emil slet ikke får tid til at 
komme i tøjet for den evige renden til værkstedet. Og det 
er faktisk ikke helt retfærdigt, for som Emil selv siger: Jeg 
kan da ikke gøre for, at far er i vejen over alt.

Det er også den dag Emil snitter sin træmand nummer 
100, men det jubilæum bliver ikke helt, som han havde 
håbet.

4-10 
år

4-10 
år

Børn
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KONCERTER
 

Michael Vesterskov
 
    Torsdag 6. februar  -  Kl. 20  -  Kr. 75  -  Aksen

I bedste vesterskovske stil handler koncerten om de veje 
og vildveje et helt almindeligt menneskes søgen efter 
lykken og meningen løber igennem. Det er fortællinger, 
som vi alle kan kende os selv i. Om hjertet, som må albue 
sig frem, om manden på bænken og om den dag, cirkus 
kommer til byen. Om at være mindre bedrøvet, at være 
ensom blandt mange, om livets prøvelser og om håbet.

Michael Vesterskov har musikalske rødder i rocken og i 
folkemusikken, men har sin helt egen stil, hvor koncert og 
historiefortælling flettes sammen. Han giver sig gerne i 
kast med menneskelivets store spørgsmål i musik og lyrik 
og skaber rum for både humor, alvor og underfundighed. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pligten kalder

    Lørdag 22. februar  -  Kl. 20  -  Kr. 250  -  Pakhuset

I 2018 udgav den småbizarre kvartet med Johan Olsen, 
Torben Steno, Peter Jessen og Søren Mikkelsen albummet 
“Længst muligt i eget hjem” og har siden dengang givet 
masser af koncerter. Produceren, Søren Mikkelsen, er 
blevet fast bassist. Han binder bodegaens døde blomster 
sammen med den stadigt og stædigt bestående brune 
swag, der består af Torbens orgel fra en svunden tid,  
Johans tordentårer og Peter Jessens blæste poesi.

Det er umuligt at komme med præcise spådomme om, 
hvad en aften med Pligten Kalder kan indebære, men 
der har dog været et stigende antal jazzpoetiske stunder, 
som dog aldrig er så lange, at de på nogen måde er i fare 
for at modtage offentlige støttekroner. Musikalsk er der 
også kommet nyheder på sætlisten, sådan at de trofaste 
også har lidt at undre sig over. Der er dog ingen fare for, 
at Pligten Kalder er på faretruende vildspor mod dansabel 
optimisme. 

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

Koncerter
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Dissing & Las
 
    Fredag 28. februar  -  Kl. 20  -  Kr. 120  -  Pakhuset

Når Dissing & Las går på scenen er det med en selvfølge-
lighed, der får alle til at sænke skuldrene og åbne hjertet. 
Sange og historier fører os ud i en fantasifuld version af 
voksenlivet, hvor lykke og hårde tider og det, der er ind 
imellem, kommer under kærlig behandling. Få spiller så 
godt sammen som Dissing & Las, der består af Rasmus og  
Jonas Dissing samt Las Nissen. Den indbyrdes forståelse 
og smidige timing, der præger musikken, er i særklasse.

De er aktuelle med albummet ”Vildt Voksne”, der udkom i 
september 2019. Et album som overordnet handler om at 
være blevet voksen. På godt og ondt. Det er tekster med 
almen gyldighed og håb. Tekster som kan høres og forstås 
forskelligt, alt efter hvem man er. Holdningsfyldte uden 
at være fingerpegende, og som handler om rigtige men-
nesker og relationer. Smukke melodier med akkorder, der 
taler til noget basalt i os. 
 
Dissing & Las spiller Svantes lykkelige dag ekstraordinært 
for Pakhusets publikum i forbindelse med LYKKEN ER ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Carmen Koppel

    Lørdag 21. marts  -  Kl. 20  -  Kr. 175  -  Pakhuset

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 fyl-
der hun kirker, spillesteder og kulturhuse landet over med 
intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt niveau.

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 hendes univers af 
gospel, soul og R&B og får de små nakkehår til at rejse sig. 
Man går aldrig uberørt fra en koncert med Marie Carmen 
Koppel. 

Med sig har hun Steen Rasmussen på keys. Dan Rasmus-
sen på bas. Marco Diallo på trommer. Og Anders Koppel 
på hammondorgel. 

LYK   EN ER ...K

Koncerter
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Cæcilie Norby Duo
     
    Torsdag 9. april  -  Kl. 20  -  Kr. 200  -  Pakhuset

Den internationalt anerkendte jazz- og rocksanger Cæcilie 
Norby har haft en imponerende karriere, som kun få her-
hjemme har formået at gøre hende efter. 

Hun slog for alvor igennem for snart 30 år siden i orke-
strene 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 ACT, der bliver anset for et af de fineste 
labels indenfor progressiv jazz og kreativ musik. 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. 

Efter hendes alsidige og imponerende medvirken i Toppen 
af Poppen 2019, er Cæcilie igen på landevejen med hen-
des mand, musikeren Lars Danielson. Denne aften kan du 
opleve Cæcilie og Lars i en duo.

Berlevs Rock’n’Roll Hotel
 
    Lørdag 18. april  -  Kl. 20  -  Kr. 175  -  Aksen

Den legendariske GAS’er Søren Berlev har vind i håret, 
gang i gryderne og læderstøvlerne solidt plantet i 70’er-
nes riffbaserede rockmusik med hans Rock’n’Roll Hotel. 
Rock-veteranen har samlet et hold af dedikerede musi-
kere. Ud over den energiske forsanger Esben Hegelunds 
karismatiske vokal i front udgøres bandet af guitar-ekvi-
libristen 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.

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

Koncerter
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Beatles efter Beatles
 
Nice Guys fortæller om og spiller musik af Beatles’ tre 
hovedkomponister: Paul McCartney, George Harrison 
og John Lennon. I løbet af tre koncertforedrag bliver du 
guidet og sunget gennem hver af de tre beatlers respekti-
ve udviklinger i tiden efter Beatles.

De tre musikere havde i tiden efter Beatles deres egne 
store solokarrierer – de udviklede sig i forskellige retning-
er, men alle tre havde store hits med deres musik. Du 
bliver klogere på beatlernes musikalske og personlige ud-
vikling og forholdet mellem de tidligere bedste venner.

Alle sangene bliver selvfølgelig spillet live, og kan du  
teksten, er det bare om at synge med.  
 
Nice Guys består af John Larsen, sang, guitar og keyboard. 
Niels Bugge, sang og guitar. Jørgen Høj Nielsen, bas. Og 
Christian Brandt, trommer og sang. 
 
 

Om og med Paul McCartneys musik 
    Tirsdag 4. februar  -  Kl. 19.30  -  Kr. 100  - Pakhuset 
 
Paul McCartney spiller stadig stadionkoncerter til publi-
kums store begejstring. Hør til denne koncert bl.a. “Ebony 
And Ivory”, “Band On The Run” og “Live And Let Die”.

 

George Harrisons musikalske univers
    Tirsdag 25. februar  -  Kl. 19.30  -  Kr. 100  -  Pakhuset

George Harrison, som døde af cancer i 2001, skrev store 
hits bl.a. “All Things Must Pass”, “My Sweet Lord” og “All 
Those Years Ago”. 

John Lennons sange i ord og musik
    Tirsdag 17. marts  -  Kl. 19.30  -  Kr. 100  -  Pakhuset

John Lennon, som blev myrdet, i 1980 lavede bl.a. disse 
store hits “Give Peace A Chance”, “Jealous Guy” og “Ima-
gine”.

 
 

Alle 3  
koncerter for  

kr. 250

Koncerter
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FREDAGSDANS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi siger farvel til FredagsRock og goddag til FredagsDans.

Aksen har lagt hus til mange festlige aftener med Fre-
dagsRock, og det glæder os at byde velkommen til Fre-
dagsDans og mange flere festlige aftener med fuld gang i 
musik og dansegulv.

Vi inviterer til danseaftener første fredag i februar, marts, 
april og maj. Du kan forvente livemusik og gang i danse-
gulvet. Nogle fredage har vi en bestemt dans på program-
met med dertilhørende livemusik. Nogle fredage er der en 
dansemester, der sørger for at sætte gang i dansegulvet 
og lære jer de hemmelige trin. Og nogle fredage er der fri 
dans og fed musik. Du skal bare huske at medbringe dan-
selysten 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. 

 
 

 

 

Fistful of Dollars
     
    Fredag 7. februar  -  Kl. 20  -  Kr.  50  -  Aksen

Fistful of Dollars er en gruppe garvede og dygtige, danske 
musikere, der spiller et mix af folk, rock, blues og country 
tilsat et strøg af skandinavisk højt til loftet. En livekoncert 
giver dig den fulde oplevelse af bandet – deres nærvær 
er legendarisk, og de skaber en enestående intimitet. En 
koncert med Fistful of Dollars er en fest.

Bandet blev født på den lille rockklub, Lades Kælder, i 
København i 1996. I 2018 udsendte de deres fjerde plade 
”Blue Sky Rain”, og to singler derfra, ”Easy With You” og 
”Everybody Says I Love You”, kom i A-rotation på P5. Fistful 
of Dollars har spillet på de fleste danske festivaler for folk, 
country og andet håndspillet musik samt turneret med 
amerikanske George Kilby, Jr.

Fistful of Dollars består af Torsten Lefmann på sang, gui-
tar og banjo. Niels Poulsen på guitar og mandolin. Rune 
Holberg på bas. Ole Bendix på pedal steel-guitar og dobro. 
Karsten Mansa på trommer.

FredagsDans
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To
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Fr
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Ma

 
Ma

 
Ti

 
Ti
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To

06 

 
06
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11
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09.30 

 
18.00

20.00

 
09.30

 
20.00

 
12.00

 
10.00

 
19.00

 
08.30

 
09.00

 
19.30

 
15.00

Børn 
Historietimen 

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Danseaften 

Koncert 
Michael Vesterskov

Børn 
Fredagsfilm

FredagsDans 
Fistful of Dollars

Lørdagsjazz 
SkriverKvintetten 

Børnekoncert 
Skrallebang

Litteratursalon 
Benny Andersen 

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs

Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds

Foredrag 
Lisbeth Ejlertsen

Børn 
BOGBIO

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K
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Kalender
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18.00 

 
 
12.00

 
18.00

 
22.00

 
19.00

 
08.30

 
18.45

 
19.00

 
16.00

 
18.00

20.00

 
09.00

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Quiz - LYKKEN ER ...

Lørdagsjazz 
Dexterity

MODLYS - Lysfestival 
Magisk lys og oplæsning

MODLYS - Lysfestival 
Afslutningsfest med DJ IKA

Foredrag 
Christian Bjørnskov

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Nykøbing

Livestream 
Kvantecomputeren

Foredrag 
Erling Jepsen

Børn 
Bogslugerne - en læseklub 
 
Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Pia Heike Johansen

Koncert 
Pligten kalder

Børn 
Lykkeudstilling

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K
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18.00
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10.00

 
 
 
15.00

 
08.30

 
09.00

 

 

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs 

Foredrag 
Claus Dalby

Koncert 
Beatles efter Beatles 

Børn 
Højtlæsning - det er lykken!

Litteratursalon 
Benny Andersen 

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Lokal musik & spil-sammen

Koncert 
Dissing og Las

Børn  - teaterkoncert 
Mustafas kiosk

 
 
Søndagsmatiné 
Så tag mit hjerte 

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Nykøbing

Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds
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To
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18.45 

 
08.30 

 
09.30

 
18.00

09.30

 
20.00

 
09.30

 
13.00

 
08.30

 
18.45

 
19.00

 
15.00

Livestream 
Det er bare en virus 

Morgensang 
Aksen 

Børn 
Historietimen

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Danseaften 

Børn 
Fredagsfilm

FredagsDans 
Læs mere på odsbib.dk

Morgensang 
Pakhuset

Fernisering 
INFERNO

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs

Livestream 
Fremtidens natur

Litteratursalon 
August Strindberg

Børn 
BOGBIO

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

Marts

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K
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Kalender
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Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Læs mere på odsbib.dk

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Nykøbing

Koncert 
Beatles efter Beatles

Børn 
Bogslugerne

Torsdag i Pakhuset 
Simon Vagn Jensen

Koncert 
Marie Carmen Koppel

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs

Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Lokal musik & spil-sammen

Foredrag 
Kristian Jensen

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Nykøbing
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12.00

 
13.00

 
16.00

 

Livestream 
Dybhavet 
 
 

Morgensang 
Aksen

Litteratursalon 
Om autofiktion

Børn 
Historietimen

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Danseaften

Børn 
Fredagsfilm

FredagsDans 
Læs mere på odsbib.dk

Morgensang 
Pakhuset

Lørdagsjazz 
Nancy Harms Quartet

Fernisering 
Cromisterne

Come together 
Come together
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Børn - Påskeferie 
Pizza-pyjamas-putte 

Børn 
BOGBIO

Koncert 
Cæcilie Norby Duo

Lørdagsjazz 
Jacob Fischer Kvartet 

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs 
 
Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds

Livestream 
Ig Nobel Prize

Samtalesalon 
En grønnere hverdag 
 
Børn 
Bogslugerne

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Quiz

Koncert 
Berlevs Rock ’n’ Roll Hotel

Klassisk musik 
Katrine Ring

April
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Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Nykøbing 

Livestream 
Rask og glad  
 
Litteratursalon 
Jorden rundt

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
The James Taylor Journey

Foredrag 
Annie B. Danielsen 
 
Klassisk musik 
Ida Riegels

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Lokal musik & spil-sammen

Børn 
Fredagsfilm

FredagsDans 
Læs mere på odsbib.dk

Morgensang 
Pakhuset
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Søndagsmatiné 
Revysangens genklang 

Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds

Morgensang 
Aksen

Børn 
Historietimen

Lørdagsjazz 
Kansas City Stompers

Børneteater 
Emil og træmand nr. 100

Børn 
BOGBIO

Fernisering 
Heimat

Børn 
Bogslugerne

Lørdagsjazz 
Rêve Bohème

Højskoledage 
For Gud og hvermand

Koncert 
Anne Linnet
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Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds  
 
Lørdagsjazz 
Jan Harbeck Quartet

 
 
Morgensang 
Aksen

Børn 
Historietimen

Børn 
Fredagsfilm

Morgensang 
Pakhuset

Børn 
BOGBIO

Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds

Børn 
Bogslugerne

Fernisering 
Stokrosebanden

Lørdagsjazz 
Josefine Cronholm

Maj

Juni
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LØRDAGSJAZZ
 

 
 
 
 

SkriverKvintetten  
feat. Jens Søndergaard
    Lørdag 8. februar  -  Kl. 12  -  Kr. 75  -  Pakhuset 
 
Et bredt udsnit af de store jazzkomponister, danske sange 
og ikke mindst egne kompositioner udgør repertoiret for 
kvintetten. Det hele afleveres med stor musikalitet og et 
lækkert jazzet udtryk i et fornemt samarbejde med saxer-
ne i front solidt bakket op af rytmegruppen. Repertoiret 
leveres med skøn energi og spilleglæde i sprøde swing-, 
bossa- og latinrytmer i genrene mainstream/bebop.

Kvintetten består af Jens Søndergaard, altsax. Niels Oldin, 
tenor- og barytonsax. Ole Matthiessen, piano. Niels W. 
Knudsen, bas. Knud Skriver, trommer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dexterity

    Lørdag 15. februar  -  Kl. 12  -  Kr. 75  -  Pakhuset

Dexter Gordon var en stilskaber og storyteller på saxofo-
nen. Han påvirkede generationer af saxofonister fra 40’er-
nes bebop og frem, og han spillede, med sine hyppige 
koncerter på Jazzhus Montmartre i 60’erne, en helt særlig 
rolle for udviklingen af dansk jazz.

Bandet består af Mads Ole Erhardsen, som er et af Dan-
marks største talenter på sax. Morten Haugshøj, etableret 
guitarist på den danske jazzscene. Jens Jefsen, som hører 
til blandt eliten af danske jazzbassister. Endelig er der Ulrik 
Bisgaard på trommer, som mestrer såvel det elegante, un-
derspillede som det kraftfulde og ekspressive trommespil. 

I alle forårets ferier 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 – der er 100 billetter i forsalg og 
50 billetter til salg i døren.

Lørdagsjazz

Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds  
 
Lørdagsjazz 
Jan Harbeck Quartet

 
 
Morgensang 
Aksen

Børn 
Historietimen

Børn 
Fredagsfilm

Morgensang 
Pakhuset

Børn 
BOGBIO

Vandrende Læsekreds 
Vandrende Læsekreds

Børn 
Bogslugerne

Fernisering 
Stokrosebanden

Lørdagsjazz 
Josefine Cronholm
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Nancy Harms Quartet
 
    Lørdag 4. april  -  Kl. 12  -  Kr. 75  -  Pakhuset

Nancy Harms er en amerikansk sangerinde, der trods sin 
unge alder har etableret sig som en fast del af den ameri-
kanske østkysts jazzscene. Nancy Harms havde sin danske 
debut i september 2014 med en række koncerter på “The 
Standard” i København. Det var en stor succes, og hun har 
siden da spillet udsolgte koncerter i blandt andet Musik-
kens Hus i Aalborg, Dexter i Odense og Værket i Randers. 

Nancy har en kæmpe kærlighed til Danmark, og hun skri-
ver sammen med Peter Rosendal ny musik, som beskriver 
Danmark, set igennem Nancys øjne. 

Der findes ingen bedre end komponisten og pianisten 
Peter Rosendal, når det handler om at indfange den dan-
ske grundtone. Med sin store kærlighed til og erfaring fra 
dansk folkemusik og et virtuost jazzøre komponerer han i 
samarbejde med Nancy Harms den nye musik. 
 
Nancy Harms, vokal. Peter Rosendal, flygel. Graig Earle, 
kontrabas. Og Janus Templeton, trommer. 

Jacob Fischer Kvartet
 
    Lørdag 11. april  -  Kl. 12  -  Kr. 75  -  Pakhuset

Jacob Fischer Kvartet er i forårshumør. Guitaristen Jacob 
Fischer har lavet et program med forårsmusik både fra 
jazzens verden og den danske sangskat.

Jacob Fischer spiller efterhånden mere i udlandet end 
herhjemme, hvor mange sikkert kender ham fra alle åre-
ne med Svend Asmussen eller de flere tusinde koncerter 
med Finn Ziegler og Hugo Rasmussen. Her er han tilbage 
på hjemmebanen i Odsherred, og der er mulighed for at 
høre ham i en superb, storsvingende kvartet med nogle af 
de helt unge kæmpetalenter, der stormer frem på jazzsce-
nen i disse år og dertil en garvet supertrommeslager.

Pianisten Zier Romme Larsens både energiske og fintfø-
lende spil er en oplevelse ud over det sædvanlige. Den 
unge bassist, Matthias Petri, er netop vendt hjem fuld af 
inspiration og gåpåmod fra et par år i jazzens hovedstad, 
New York. Trommeslageren Tom Jensen er en erfaren og 
fremragende jazztrommeslager.

Lørdagsjazz
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Kansas City Stompers
 
    Lørdag 9. maj  - Kl. 12  -  Kr. 75  - Pakhuset

Kansas City Stompers elsker at spille i Pakhuset og betrag-
ter det som deres yndlingsscene. Og Pakhuset elsker dem 
– en koncert med Kansas City Stompers er for fulde huse 
og med stående bifald. De har spillet i Pakhuset med ad-
skillige solister, og denne gang er det med jazzsangerinde 
Anna Pauline.

Anna Pauline har sunget med Kansas City Stompers i godt 
og vel 5 år med stor succes. Anna Pauline bliver rost af an-
melderne for hendes levende stemme, spot-on intonation 
og varme tilstedeværelse.

Kansas City Stompers blev startet i 1951 og er Europas 
ældste professionelle jazzorkester. I bandet sidder nogle 
af Danmarks mest professionelle musikere, der i et men-
neskeliv har været backing for tonsvis af solister, optrådt 
i store internationale shows, medvirket som husmusikere 
på adskillige tv-shows og været del af masser af filmind-
spilninger.

Rêve Bohème
 
    23. maj  -  Kl. 12  -  Kr. 75  -  Pakhuset

Rêve Bohèmes akustiske sound og livsglade musik er in-
spireret af den franske guitarist Django Reinhardt og hans 
gypsy jazz. Gennem de sidste 15 år, hvor de har udgivet 
masser af albums, har orkestret opdateret den europæi-
ske string swing med et nyt og varieret repertoire.

Det består af nye fortolkninger af Djangos numre, egne 
kompositioner og kendte numre fra den amerikanske 
jazzsanger-tradition. En musikalsk blanding de kalder for 
”Nordic gypsy jazz” – moderne, udadvendt og dynamisk.

Ved live-koncerter skaber Rêve Bohème en eksotisk aku-
stisk cocktail, hvor Jens Fuglsangs veloplagte vokal og 
lyriske sologuitar blander sig elegant med Finn Poulsens 
virtuose mundharpespil og vokal. Et dynamisk musikalsk 
univers, der hviler på et solidt rytmisk gypsy jazz-funda-
ment skabt af Robert Pilgaards rytmeguitar, ”la pompe”, 
og Jesper Riis’ swingende basspil.

Lørdagsjazz
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Jan Harbeck Quartet 
 
    Lørdag 30. maj  -  Kl. 12  -  Kr. 75  -  Pakhuset

Den karismatiske tenorsaxofonist og komponist Jan Har-
beck har tidligere udgivet fire album i eget navn. Han har 
vundet en ”Danish Music Award”, ligesom han har mod-
taget både Bent Jædig Prisen og den prestigefyldte Ben 
Webster Pris. Jan Harbeck, og hans gennem en årrække 
faste gruppe, har længe været en fast ingrediens på de 
fleste af landets jazzscener, ligesom bandet har spillet 
med stor succes rundt omkring i Europa.

Harbecks stemningsfulde og udadvendte spil har rod i 
den store swing-tradition. Han fremstår aldeles original, 
ekstremt stilsikker og som en musiker, der graver dybt i sin 
jazz. Han kender betydningen af nærvær. Kun få er i stand 
til at blæse så megen sjæl i en jazz-ballade som ham. 

Line up er Jan Harbeck, tenorsax. Henrik Gunde, piano. 
Eske Nørrelykke, bas. Anders Holm eller Morten Ærø, 
trommer. Og Jan zum Vohrde, altsax. 

 

 

 

 

 

 

Josefine Cronholm

    Lørdag 27. juni  -  Kl. 12  -  Kr. 75  -  Pakhuset
 
Når sangfuglen Josefine Cronholm går i gang, skal man 
sørge for at krystalglassene er uden for hørevidde, for her 
er virkelig tale om en stemme, der er indbegrebet af ”cry-
stal clear” – en altstemme så klar, smuk og fuldstændig i 
pitch.

Josefine Cronholm er født i Domsten i Sverige (1971). I 
1995 blev hun optaget på det Rytmiske Konservatorium i 
København og har siden boet i Danmark. Lige fra starten 
af hendes karriere er hun blevet betragtet som et superta-
lent. Hun har spillet og indspillet med Gud og hvermand, 
herhjemme og i udlandet, udgivet flere plader i eget navn 
og som en del af gruppen String Swing.

Josefine er her i selskab med sine loyale og hengivne 
musikere – Lisbeth Diers, perkussion og trommer. Makiko 
Hirabayashi, piano. Torben Snekkestad, saxofon, klarinet 
og trompet. Og Thommy Andersson, bas.

 

Lørdagsjazz
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SØNDAGSMATINÉ

Så tag mit hjerte
     
    Søndag 1. marts  -  Kl. 15  -  Kr. 75  -  Aksen

Der venter publikum en intim og nærværende oplevelse, 
når Cecilia Engelbrecht Heick på vokal og Thomas Clausen 
på klaver fortolker tekster af Tove Ditlevsen med nyskrev-
ne sange. Thomas har sat musik til den næsten ukendte 
digtsamling ”Sind” og senere til samlingen ”Blinkende 
lygter”.  
 
Cecilias smukke stemme er blevet storrost i flere jazz-
medier. Hun har skrevet musik og tekst til og iscenesat 
koncertfortællinger for børn og kendes i dén forbindelse 
fra ensemblet, Kunstfrø. Thomas er kendt som en af de 
væsentligste musikere i europæisk jazz. Han har spillet 
med de fleste af jazzens store og har modtaget en dansk 
Grammy og en række ærespriser og arbejdslegater. Han 
har mere end 30 LP- og CD-udgivelser bag sig.

Duoen er aktuel med albummet “Til en ven  - sange til 
digte af Tove Ditlevsen”, som udkom i september 2019.

Revysangens genklang
 
    Søndag 3. maj  -  Kl. 15  -  Kr. 75  -  Aksen 
 
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. Der bliver fremført viser af bl.a. Liva 
Weel, Dirch Passer, Elga Olga, Preben Uglebjerg, Margu-
erite Viby, Kirsten Walther og Lisbeth 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 på sang 
og John Skou på klaver og som fortæller.

Søndagsmatiné
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KLASSISK I PAKHUSGALLERIET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst og klassisk musik går smukt hånd i hånd. Vi introdu-
cerer derfor klassisk i PAKHUSgalleriet – en stribe klassiske 
søndagskoncerter i PAKHUSgalleriet, hvor du har mulighed 
for at nyde et glas vin eller en sodavand, se på kunst og 
lytte til dejlig musik. Arrangementsrækken starter med et 
musikalsk foredrag med Katrine Ring.

Vores smukke galleri i det gamle Pakhus er året rundt fyldt 
med kunstværker af samtidskunstnere. Galleriets lyse lo-
kaler, der danner rammen for de klassiske koncerter, giver 
rum til ro, fordybelse og nærvær. 
 
Koncerterne er udvalgt med særlig øje for rummets aku-
stik og muligheder. Koncerterne er en række af musikalske 
oplevelsesrum, der kombinerer klassiske koncerter, fore-
drag og alternative vinkler på klassisk. 

Klassisk musik
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Katrine Ring

    Søndag 19. april  -  Kl. 15  -  Kr. 100  -  PAKHUSgalleriet

DJ, radiovært og kulturpersonlighed, Katrine Ring, gæster 
PAKHUSgalleriet med et DJ-sæt og et foredrag om klassisk 
musik. Hun fortæller om de nye tendenser i klassisk mu-
sik.

Katrine Ring er selv en aktiv deltager i tendenserne – dels 
som DJ med klassisk musik som speciale, dels som fast 
DJ og vært på radioudsendelsen Natsværmeren på P2. 
Hun interesserer sig for den tilgang til klassisk musik, som 
mange unge får via film, og om det neoklassiske, som 
maner til ro og eftertanke med stor appel til yngre gene-
rationer.  
 
Desuden er der jazzen, der nærmer sig det klassiske, og 
det klassiske, der bliver inviteret indenfor til ambient og 
stillemusikaftener fx i kirker. Der vil blive spillet musik- 
eksempler i løbet af foredraget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ida Riegels

    Søndag 26. april  -  Kl. 15  -  Kr. 100  -  PAKHUSgalleriet

Cellisten Ida Riegels gæster PAKHUSgalleriet til en koncert 
med fortælling.

Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium og har de seneste år turneret i flere dele 
af verden. Både USA og Europa, men også fjerne steder 
som Indien, Bhutan, Thailand og Japan.

Hun spiller på en cello, hun selv har bygget fra grunden af, 
specielt designet til musik for solocello.

På programmet er en spændende kombination af Bachs 
musik og Ida Riegels’ egne kompositioner for solocello, 
der udkommer på Danacord Records i april 2020. Under-
vejs i koncerten kan du høre om Idas 1.000 km lange kon-
certrejse på cykel op gennem Europa og om en tur hele 
vejen gennem Danmark med celloen på bagagebæreren i 
2019.

Klassisk musik
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COME TOGETHER 

 
    Lørdag 4. april  -  Kl. 16  -  Fri entré  -  Odsherred Teater 
   Billetter bestilles på billetten.dk. Her kan du tilkøbe 
   sandwich og vand til kr. 65

Hver sommer mangedobles befolkningstallet i Odsherred, 
når titusindvis af landliggere rykker ud af byen og slår  
vinduer og døre op i deres sommerhuse. Odsherreds 
smukke natur og mange udsøgte råvarer gør området 
til et attraktivt sted at tilbringe weekender og ferier. Og 
sommeren i Odsherred bugner også af kulturtilbud. Der 
er ikke én weekend hen over sommeren, hvor der ikke er 
adskillige kulturarrangementer for både børn og voksne.

Vi mødes med kulturen som omdrejningspunkt, når  
Odsherreds største kulturinstitutioner inviterer både  
fastboende og landliggere til Come Together – en  
eftermiddag og aften i kulturens tegn. Du kommer tæt  
på kulturen i Odsherred, snuser til den kommende  
sæsons arrangementer og får kildet smagsløgene  
med prøver på lokal vin og råvarer.

Entertaineren Valdemar Pustelnik fører dig gennem  

 
 
dagens program. I løbet af dagen præsenteres du for  
teaterspil, taler, oplæsning, quiz, croquis og meget mere.

Come Together er arrangeret af Odsherred Bibliotek,  
Borgerservice og Kulturhuse (BOK), Odsherred Teater, 
Odsherred Musikskole, Geopark Odsherred, Museum 
Vestsjælland og Visit Odsherred, der hver især byder ind 
med underholdende indslag.

Program
 
16.00  Ankomst. Jan Harbeck og Janus Templeton   
            spiller i caféen 
16.45  Velkomst ved Borgmester Thomas Adelskov 
17.00  Odsherred Teater: Uddrag af den musikalske  
            montage ”Når alt kommer til alt”   
17.30  Spisning 
17.45  BOK: Stemningsfuld oplæsning  
18.05  Musikskolen: Indslag  
18.25  Museum Vestsjælland og Geopark Odsherred: 
            Kunstquiz  
19.00  Museum Vestsjælland: Fortælling om Jarlen af  
            Bothwell 
19.20  PAKHUSgalleriet: Croquistegning  
19.40  Geopark Odsherred: Binder hele herligheden 
            sammen  
20.00  Farvel og tak for i dag

COME 
TOGETHER
4. APRIL 2020

Come together



ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE             PROGRAM JANUAR/JUNI 2020           SIDE  37

MODLYS - LYSFESTIVAL
 
I den mørke og kolde februar tænder Nykøbing by for ly-
set. For første gang kan du opleve lysfestivallen MODLYS 
på gader, i gårde og porte – og på biblioteket. Vi samles 
for at udforske lyset i mørket og for at fejre, at vi går mod 
lysere tider. MODLYS er en sansemættet og begivenheds-
rig lysfestival med performance, lyd og lys, der åbner op 
for byens mange skønne og hemmelige steder ved at lege 
med æstetikken og udtrykket i vintermørket.

 

 

 

 

 

 

 

Magisk lys og oplæsning

    Lørdag 15. februar  -  Kl. 18-20  -  Fri entré     
    Nykøbing bibliotek 

Også på biblioteket i Nykøbing kan du fejre lyset. Uden for 
vores normale åbningstid inviterer vi dig indenfor. Vi by-
der på en magisk oplevelse med lys og oplæsning for både 
børn og voksne – du bliver oplyst af bogens verden i totalt 
mørke. 
 

Skrivekonkurrence for børn

Der er skrevet meget om lys og lykke  - men hvad forbin-
der du med mørk lykke eller lykken i mørket? Det er nu, 
du skal fatte pinden og deltage i vores skrivekonkurrence.

Formen er fri, så du kan deltage med både prosadigt, 
haiku, novelle, sang eller en helt anden form for ordsam-
mensætning. Konkurrencen er for børn fra 4. til 9. klasse  - 
men om det er et skoleprojekt eller hjemme er lige meget 
- bare skriv! 
 
På odsbib.dk kan du læse mere om deltagelse i konkur-
rencen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJ IKA

    Lørdag 15. februar  -  Kl. 22  -  Fri entré  -  Pakhuset

I Pakhuset afsluttes lysfesten med en stemningsfuld kon-
cert med den elektroniske musiker Tomizo Ika Kitamoto, 
også kendt som DJ IKA. Han arbejder med vinyler og ven-
der plader i genrerne funk, jazz, world og rock – en stil 
han selv kalder ”dance or antidance”.

MODLYS - Lysfestival
LYK   EN ER ...K
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PAKHUSGALLERIET

 

LYKKEN ER …
Februars temamåned åbner med en udstilling i PAKHUS-
galleriet med fokus på lykken i Odsherred.

Udstillingen består blandt andet af en imponerende sam-
ling af foto-portrætter af 150 odsinger. Som beskuer kan 
man læse om deres sorger og glæder, og hvad de forstår 
ved lykken. Det giver et øjebliksbillede af lykken set gen-
nem øjnene på odsingerne.

I galleriet finder du to lykketræer, som beskuerne løben-
de kan hænge sedler på og dele på sociale medier – en 
interaktiv udstilling, der løbende udvikles og vokser med 
publikums engagement.

Lektor ved Syddansk Universitet, Pia Heike Johansen, er 
forskningsleder ved projektet ’Livskvalitet i yderområder 
og landdistrikter’. Du kan se et udsnit af de billeder og 
resultater, Pia har fundet frem til i hendes forskning om 
livskvalitet for dem, der bor på landet. 
 

 
 
 

Heimat 
En række unge, fremadstormende kunstnere vender hjem 
til Odsherred med denne udstilling. Udstillingen med tit-
len Heimat, der betyder hjemstavn på tysk, er første skridt 
mod en årlig udstillingsrække med unge, nye generationer 
af kunstnere med tilknytning til Odsherred og omegn. 

De unge kunstnere, der alle er opvokset i Odsherred og 
omegn, er færdiguddannede eller under uddannelse på 
anerkendte kunstakademier, design- og filmskoler med 
mere i Danmark og udlandet. Mange af de unge er allere-
de i gang med en kunstnerisk løbebane med udstillinger 
og projekter på den anerkendte nationale og internatio-
nale kunstscene.

Med udstillingen fortæller vi historien om vores områdes 
kunstneriske potentiale, som med det kuperede terræn, 
det særlige lys og de fejende flotte udsigter over hav og 
fjord har tiltrukket kunstnere de sidste 200 år, og vi søger 
at skabe et væsentligt udstillingssted for samtidskunstens 
udvikling og visning fremover i Odsherred.

De deltagende kunstnere er Emil Skamstrup, Rasmus 
Myrup, Caroline Ohrt, Ida West-Hansen, Victor Miklos 
Andersen, Villiam Miklos Andersen, Maja Cathrine Steen-
sen, Pauline Tarp Merrildgaard, Sidsel Mouridsen, Lærke 
Cecilie Birkemose Holm, Aske Hvitved og Liva Xamanek 
Lopez Petersen. 
 
Udstillingen er skabt i samarbejde med BGK Holbæk og 
kurateres af Henrik Miklos Andersen

PAKHUSgalleriet

LYK   EN ER ...K
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LYKKEN ER …
    Lørdag 1. februar - lørdag 29. februar 
Udstillingen består blandt andet af foto-portrætter af 150 odsinger samt af billeder  
og resultater af lektor Pia Heike Johansens forskning om livskvalitet for dem, der bor  
på landet.

INFERNO
    Lørdag 7. marts - lørdag 28. marts 
Kunstnersammenslutningen Det blå Tårn står bag udstillingen Inferno, en direkte reference til  
August Strindbergs selvbiografiske roman af samme navn. Gruppens 15 medlemmer er alle  
erfarne kunstnere med forskellige udtryk. Fælles for dem er, at de er lidt eller meget inspirerede  
af August Strindberg.  
Christine Marstrand er gæst i bibliotekets Litteratursalon d. 11. marts på Nykøbing  
bibliotek, hvor hun fortæller om Strindbergs forfatterskab og trækker tråde til udstillingen.

Cromisterne
    Lørdag 4. april - lørdag 9. maj 
Kunstnersammenslutningen Cromisterne udstiller årligt i galleriet. Nuværende faste kunstnere  
er: Marit Beckmann, Lis Bruun-Rasmussen, Charlotte Bøgh, Eva Carstensen, Jan Christensen,  
Leif Hallström, Anne Skamstrup Heiberg, Lars Holbroe, Tove Hummel, Anne Munnecke,  
Johanne Helga Heiberg Johansen, , Charlotte Nielsen og Jørgen S. Sørensen. Gæstekunstnere er:  
Anni Fiil, Michael á Grømma, Rikke Ehlers Nilsson, Karin Sauer og Luise Sejersen.

Heimat
    Lørdag 16. maj - 13. juni 
Unge kunstnere vender hjem. Kunstnerne er alle opvokset i Odsherred og omegn og nyder stor  
anerkendelse på den nationale og internationale kunstscene.

Stokrosebanden
    Lørdag 20. juni - søndag 9. august 
STOKROSEBANDEN blev etableret i 1977 af en række kunstnere, som havde deres gang i Odsherred. 
Bandens medlemmer er vidt forskellige med hvert sit personlige formsprog.

PAKHUSgalleriet

LYK   EN ER ...K
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MORGENSANG

 

 

 

 

 

Morgensang    
 
    Første onsdag i måneden fra 5. februar til 3. juni   
    Kl. 8.30  -  Fri entré  -  Aksen   

    Første lørdag i måneden fra 1. februar til 6. juni  
    Kl. 9.30  -  Fri entré  -  Pakhuset 

Fra februar til og med juni inviterer BOK sammen med 
Odsherred Dag- og Aftenskole igen til fælles morgensang, 
hvor organist i Nykøbing Kirke, Timon Müller, spiller for.

Sang spreder glæde og at synge sammen skaber en god 
stemning. Morgensang i Aksen og i Pakhuset er efterhån-
den et kendt arrangement, hvor mellem 30 til 50 sang-
glade, morgenfriske borgere mødes den første onsdag og 
lørdag i måneden for at synge sammen. 

Morgensang
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SAMTALESALON
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalesalon om en grønnere hverdag

    Onsdag 15. april  -  Kl. 19  -  Fri entré 
    Nykøbing bibliotek 

Sorterer du affald? Tager du bussen frem for bilen? Flyver 
du på ferie? Spiser du kød?

Spørgsmål som de her og mange flere i samme genre bli-
ver vi dagligt konfronteret med – i medierne, på arbejde, 
derhjemme. Og det er ikke altid, at vi kan give det svar, 
som vi ville ønske.

I BOK har vi sat os for at bruge foråret på at gøre Odsher-
red lidt grønnere og sætter derfor fokus på de klimaven-
lige løsninger. Vi inviterer dig og alle Odsherreds borgere 
til en samtalesalon, hvor vi vil udfordre deltagerne og lade 
deltagerne udfordre os på, hvordan vi bliver bedre til at 
leve bæredygtigt i vores hverdag. 
 
Nora Tams fra DN-Odsherred holder et kort oplæg.  
Bibliotekar Kim Mariegaard og biblioteksleder Jesper 
Lorentz Bertelsen inviterer derefter deltagerne til at dis-
kutere ved bordene ud fra en samtalemenu med idéer til 
samtalen.  
 
En samtalesalon er et samlingspunkt for folk, der gerne vil 
tale med hinanden på en ny måde. Mest af alt minder det 
om at tilbringe en hyggelig aften på en café, men med den 
forskel, at du sagtens kan møde op alene, for salonværter-
ne sørger for, at du kommer i snak med de andre gæster.

 

Samtalesalon
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DIN TORSDAG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkekøkken

    Hver torsdag fra 9. januar til 30. april 
    Pakhuset  -  Kl. 18 
    Hovedret kr. 65 (børn  kr. 30)  -  Dessert kr. 10

Folkekøkkenet er en fast del af programmet for Torsdag 
i Pakhuset. Det er et fællesskab, hvor borgere mødes på 
tværs af alder, køn og fritidsinteresser for at spise sam-
men 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 underhold-
ning.

Alle er velkomne, når vi hver torsdag fra 9. januar til 30. april inviterer indenfor til folkekøkken med hyggeligt samvær og 
efterfølgende underholdning i form af dans, fællessang, quiz og meget mere. Torsdag d. 9. april er en helligdag og der-
for er der ikke folkekøkken og underholdning den dag. 

Din Torsdag i Pakhuset



ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE             PROGRAM JANUAR/JUNI 2020           SIDE  43

Danseaften med Søren Sebber og  
ønskeholdet 
Højskolesangaften med den nye sogne- 
præst i Nykøbing Kirke, Gunhild Als 
Quiz: Året der gik 
Lokalmusik med Albert Madsen  
og spil-sammen 
 
Danseaften med Groovy Gravy 
                          Quiz: LYKKEN ER ... 
                          Foredrag: Forsker Pia Heike 
Johansen om livstilfredshed 
Lokal musik og spil-sammen 

Danseaften med Wanted 
Pakhusets frivillige planlægger aftenen  
Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater i  
samtale med Jesper Lorentz Bertelsen 
Lokal musik med KoM-koret og spil-sammen 
 
Danseaften  - Reiners Big Band 
Quiz  
The James Taylor Journey 
Lokal musik og spil-sammen

Din Torsdag i Pakhuset

LYK   EN ER ...K

LYK   EN ER ...K

Underholdning

    Hver torsdag fra 9. januar til 30. april  -  Kl. 19    
    Fri entré  -  Pakhuset

Underholdningen varierer fra torsdag til torsdag, men fast 
ligger danseaftener den første torsdag i måneden samt 
lokal musik og spil-sammen den sidste torsdag i måneden

 
 
9. januar 
  
16. Januar 
 
23. januar 
30. januar

 
6. februar 
13. februar 
20. februar 
 
27. februar

5. marts 
12. marts 
19. marts 
 
26. marts

2. april 
16. april 
23. april 
30. april 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Danseaften med Søren Sebber &  
Ønskeholdet feat. Rikke Mølgaard

    Torsdag 9. januar  -  Kl. 19  -  Fri entré  -  Pakhuset

Torsdag i Pakhuset starter sæsonen med en danseaften 
med et særdeles velspillende orkester – Søren Sebber & 
Ønskeholdet. Gæstestjerne denne aften er sangerinde 
Rikke Mølgaard, som bl.a. er kendt fra Kansas City Stom-
pers.

Søren Sebber & Ønskeholdet favner meget bredt - fra Si-
natra til Elvis til Mogensen til Beatles til Stones til Gasolin 
til Elton John og meget, meget mere. Ønsk din yndlings-
sang og dans løs til ørehængere fra poppens guldalder.

Grundstammen er Søren Sebber, der både behersker gui-
tar, keyboard og vokal. Bas trakteres af Bjarne ”Ringsted” 
Christensen. Trommer af Allan Bode.
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GODMORGEN ODSHERRED

 

 

 

 

 

Godmorgen Odsherred
 
    Tirsdag 14. januar, 28. januar, 11. februar, 25. februar, 
    10. marts, 24. marts, 14. april, 28. april 
    Kl. 8.30 - 9.30  -  Fri entré  -  Asnæs Bibliotek 

    Tirsdag 21. januar, 4. februar, 18. februar, 3. marts,  
    17. marts, 31. marts, 21. april 
    Kl. 8.30 - 9.30  -  Fri entré  -  Nykøbing Bibliotek 

I efteråret kunne Odsherreds borgere for første gang  
opleve ”Godmorgen Odsherred” på Nykøbing og Asnæs 
Bibliotek  - en morgensalon, hvor du har mulighed for at 
møde andre borgere og vende aktuelle emner fra Odsher-
red og fra kulturlivet. Vi gentager arrangementsrækken i 
foråret. 
 
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

Værten præsenterer dagens emne

Nyt fra kulturen  - kommende begivenheder og nye 
bøger

Sang fra højskolesangbogen og afslutning

Programmet kan variere alt efter morgenvært

Godmorgen Odsherred
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LIVESTREAMINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsteins relativitetsteori 
    Tirsdag 4. februar  -  Kl. 18.45  -  Fri entré, tilmelding 
    nødvendig på odsbib.dk  -  Aksen
 
Einstein publicerede den 30. juni 1905 sin ’specielle re-
lativitetsteori’. På trods af mange fysikeres omhu med at 
teste teorien, er det endnu ikke lykkedes at finde fejl eller 
mangler i den.
I foredraget får du, ved hjælp af simple animationer, ind-
sigt i nogle af den specielle relativitetsteoris mest over-
raskende konklusioner. Og du bliver præsenteret for en 
række af teoriens tilsyneladende paradokser. Du vil blive 
introduceret til det såkaldte ækvivalensprincip, der giver 
os indsigt i Einsteins ’generelle relativitetsteori’. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantecomputeren     
    Tirsdag 18. februar  -  Kl. 18.45  -  Fri entré, tilmelding 
    nødvendig på odsbib.dk  -  Aksen

Få en intro til kvantefysikkens verden, der revolutionerede 
fysikken i begyndelsen af det 20. århundrede og rystede 
mange fysikere i deres verdensbillede. Hør om den nye 
”kvanterevolution”, som udvikler teknologier, der bygger 
på de mest paradoksale kvantefænomener. Og hør, hvor-
dan kvantecomputere virker, og hvad de kan bruges til.    

 

Livestreaminger

Du har 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.

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
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Det er bare en virus
    Tirsdag 3. marts  -  Kl. 18.45  -  Fri entré, tilmelding 
    nødvendig på odsbib.dk  -  Aksen 
 
De er overalt, virus: det mindste smitstof, som trænger 
ind i og udnytter levende celler til at formere sig. De fle-
ste af dem er fredelige, men en del af dem giver sygdom, 
og det er nogle af dem, du vil høre om: ”De grove”, ”de 
utilpassede”, ”de klamme” og ”de virkelig syge”. Dem, der 
rammer os mennesker. Dem, vi bør kende. Hør de vigtig-
ste kendetegn for virus, hvordan de opfører sig, hvordan 
de ”tænker” og hvordan virusforskerne tænker.

Fremtidens natur
    Tirsdag 10. marts  -  Kl. 18.45  -  Fri entré, tilmelding 
    nødvendig på odsbib.dk  -  Pakhuset

Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige 
livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu natu-
ren. Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversi-
tet og om konsekvenserne for fremtidens levende natur. 
Hvilke løsninger bør vi satse på? 

 

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
    Tirsdag 31. marts  -  Kl. 18.45  -  Fri entré, tilmelding 
    nødvendig på odsbib.dk  -  Aksen 
 
Havbunden er Jordens største bioreaktor. Under overfla-
den lever ingen dyr – det er mikroorganismernes verden. 
Hop ombord på avancerede ubådsrobotter, når to af 
verdens førende forskere afslører helt uventet liv i under-
grunden og på de største havdybder.

Livestreaminger
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Ig Nobel Prize – First laugh, then think

    Tirsdag 14. april  -  Kl. 18.45  -  Fri entré, tilmelding 
    nødvendig på odsbib.dk  -  Aksen
 
Ig Nobelprisen er en parodi på Nobelprisen, og den ud-
deles hvert år på Harvard University for at hædre excep-
tionel kreativ, usandsynlig og bizar forskning – dog stadig 
seriøs – der ”først får folk til at le, men derefter giver stof 
til eftertanke”.

Stifter af prisen, Marc Abrahams, fortæller om prisen og 
overrækkelsesceremonien. Herefter giver han ordet til tre 
tidligere prisvindere, som forklarer og viser deres forsk-
ningsresultater: 

Sindre Eftestøl fortæller om sin forskning i, hvordan rens-
dyr reagerer på at møde mennesker forklædt som isbjør-
ne. Eva Bertilsson har brugt klikkertræning – en simpel 
teknik til hundetræning – til at træne kirurger i ortopædi-
ske indgreb. Peter Witzgall har påvist, at vineksperter med 
deres lugtesans kan identificerer en flue i et glas vin.

Advarsel, denne streaming er ikke til de humorforladte.

 

 

 

 

 

Rask og glad – tak dine unikke mikrober
 
    Tirsdag 21. april  -  Kl. 18.45  -  Fri entré, tilmelding 
    nødvendig på odsbib.dk  -  Pakhuset

Professor Oluf Borbye Pedersen tager os med ind i et ufat-
teligt stort og fascinerende univers af bittesmå organis-
mer: mikrober. Nu taler vi ikke længere kun om bakterier i 
tarmen, men også om farvestrålende vira, svampe, arkæ-
er og bakteriofager, som er på vores hud, og som fylder 
alle vores kroppes hulrum. 
Langt de fleste mikrober gavner os og har magt til at hol-
de os raske, hvis vi forstår, hvad de vil med os. Ny forsk-
ning viser, hvordan vi med en sund livsstil og et naturligt 
forhold til mikrober kan berige og forstærke vores uund-
gåelige mikroorganismer, så de optimerer vores immun-
forsvar, fordøjelse, energi og mentale balance. 

Der er mulighed for tilmelding til fællesspisning før  
foredraget for kr. 65. Maden bliver serveret kl. 17.30.

Maden er tarmvenlig og lavet efter opskrifter fra bogen 
”Tarme i topform”, der blandt andet er skrevet af fore-
dragsholderen Oluf Borbye Pedersen.

Livestreaminger

 
 

Foredraget 
er på engelsk
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ODSHERRED LOKALARKIV
 

Odsherred Lokalarkiv 
     
    Hver onsdag  -  Kl. 10-17  -  Fri entré  -  Vig bibliotek

Odsherred Lokalarkiv, der bor på biblioteket i Vig, indsam-
ler og bevarer originale materialer og formidler områdets 
historie til borgere og besøgende. Det sker blandt andet 
gennem adgang til samlingerne, besvarelse af spørgsmål 
og hjælp til egen forskning. 

Samarbejder
Lokalarkivet har et nært samarbejde med Trundholm Lo-
kalhistoriske Forening, Dragsholm Lokalhistoriske Forening 
og arkivet på Vallekilde Højskole. Vores samarbejdspart-
nere byder også på mange spændende aktiviteter og 
arrangementer.  
 
Læs mere her:  
trundholmlokalhistoriske.dk  
dragsholmlokalhistorie.dk  
vallekilde.dk/om-vallekilde/vallekilde-arkivet 

Lokalhistoriske arbejdsgrupper
     
    2. og 4. onsdag fra januar til april  -  Kl. 14-16.30   
    Aksen 

    Hver onsdag fra januar til maj  -  Kl. 10-16  
    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. 

Arkiv.dk
På arkiv.dk kan du søge i Odsherred Lokalarkivs samling  
af arkivalier, billeder, film- og lyd- og lydoptagelser om 
Odsherred gennem tiden.

Odsherred Lokalarkiv
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FRIVILLIGHED

 

 

 

 

Vil du være frivillig? 
 
Som frivillig i BOK bliver du en del af et rart og inspireren-
de fællesskab med kulturen i centrum. Der er masser af 
muligheder for at hjælpe i BOK. 

I Pakhuset er de frivillige omdrejningspunktet for både 
Folkekøkken, Lørdagsjazz og de mange koncerter og ud-
stillinger.

Du kan blive frivillig læsepilot i »Odsherred Læser God-
nathistorie« og læse højt for kommunens allermindste i 
dagplejer og legestuer. 

Der er også mulighed for at blive frivillig i Odsherred 
Lokalarkiv og hjælpe med at registrere og arkivere værdi-
fuldt materiale om Odsherred lokalhistorie. 

Mulighederne er mange  - og alle er velkomne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem skal du kontakte?
 
Frivillig til koncerter, Folkekøkken o.lign i Pakhuset,  
Aksen og PAKHUSgalleriet:

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

Frivillighed
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BIBLIOTEKET TILBYDER

Bogen kommer
Hvis du ikke kan komme til bøgerne, så lad bøgerne kom-
me 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 mican@odsherred.dk eller 59 66 50 04.

Booktalks
Har du lyst til at blive inspireret til god litteratur eller til at 
gå i dybden med en særlig genre? Vi arrangerer ”book-
talks” for grupper af minimum 8 personer. En booktalk er 
et lille, gratis litterært oplevelsesrum, du kan nyde sam-
men med din læsekreds, venner eller kollegaer. Bestil en 
booktalk ved at kontakte Mette Mathiasen på  
metma@odsherred.dk eller 59 66 50 10.

Fisk en bog
Rundt om i Odsherred finder du ombyggede, gamle fi-
skekasser 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 Cam-
ping). Den Blå Ged i Ordrup. Dagli’ Brugsen i Grevinge. 
Høve Camping i Høve Skov. Egebjerg Skole ved busstoppe-
stedet. Anneberg på P-pladsen ved Naturskolen. Landsby-
huset i Skippinge ved indgangen.

 

Aktivitetscenter
En gruppe frivillige står bag »Kommunens Aktivitetscen-
ter«. Her er et fyldt program med kortspil, orkester, klippe 
klistre, håndarbejde, gymnastik, banko, seniorkor og me-
get mere. Arrangementerne er åbne for alle i kommunen. 
Kontakt Aase Jensen på 59 91 07 42 for det fulde  
program eller mere info.

Datastuen
Driller det med computere, telefoner eller it? Vores dygti-
ge, frivillige hjælpere fra Datastuen er klar med assistance 
til computer, smartphone eller tablet. Der er adgang for 
alle, og det er gratis.  
Mandage 9-11 i Pakhuset eller aktivitetscentret.  
Onsdage 9.30-11.30 i Demokrateket i Egebjerg.

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

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 bør-
nebørn, 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.

Biblioteket tilbyder
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HJÆLP TIL BORGERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerservice
 
    Telefon 59 66 66 70  -  Kl. 9-15 på hverdage

På bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs finder du Borger- 
service. 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 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. 

 

Borgerrådgiver
 
    Mandag  -  Kl. 9-13  -  Nykøbing Bibliotek  
    Torsdag  -  Kl. 12-16  -  Asnæs Bibliotek 

BOK huser også kommunens borgerrådgiver, Louise Hare 
Stidsen. Louise kan hjælpe dig, hvis du: 

         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
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

Borgerservice
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BIBLIOTEKER/BORGER
    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 
    VIG BIBLIOTEK – DET LOKALE BIBLIOTEK
Ravnsbjergvej 23A
4560 Vig

   HØRVE BIBLIOTEK 
Vallekildevej 8
4534 Hørve

   RØRVIG BIBLIOTEK
Vestergade 24
4581 Rørvig
   
   ODDEN BIBLIOTEK
Skoletoften 7
4583 Sj. Odde

     
    EGEBJERG DEMOKRATEK
Egebjerg Hovedgade 30 
4500 Nykøbing Sj.
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. 
 
   PAKHUS 2
Vesterbro Torv 4 
4500 Nykøbing Sj. 

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

 

Hjemmeside:  www.odsbib.dk
Facebook:  facebook.com/odsbib
Instagram:  instagram.com/odsherred_bibliotek

Alle billetter købes via vores hjemmeside eller  
på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs.
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SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826 

LaserTryk.dk


