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Forord

For nogle måneder siden var jeg på Odsherred Teater og høre ph.d. Thomas Burø fortælle om sin forskning i
Odsherreds kulturliv. Thomas Burø har interviewet forskellige mennesker fra kulturmiljøet, og han har læst bunker
af programmer og rapporter fra de sidste 18 års kulturliv i vores kommune. På den måde har han fået et indgående
kendskab til, hvordan kultur skabes i Odsherred.
Hans konklusioner var både interessante og opløftende. For når kulturhuse, teater, museer og andre aktører sammen
med frivillige løfter i flok og samarbejder på kryds og tværs, kan vi mere, end man kan så mange andre steder.
En anden vigtig pointe i Thomas Burøs oplæg var, at det er vigtigt med store og stærke kulturinstitutioner, der selv
leverer kulturtilbud, laver nye initiativer, inddrager bredt og samarbejder på tværs.
Og BOK er netop en af disse stærke aktører i Odsherreds kulturliv. Det understreger dette flotte forårskatalog. Her er
alt fra de traditionsrige lørdagsjazzer og kunstudstillinger i Pakhusgalleriet til børneteater, livestreaminger af videnskabelige foredrag og litteratursaloner med fokus på blandt andet svensk litteratur og Tove Ditlevsen. Det er lige til
at blive i godt humør over!
Med de mange forskellige kulturtilbud er BOK med til at engagere borgere bredt i vores kommune, men de gør det
ikke alene. Uden en stor gruppe af aktive frivillige, som hjælper med at afvikle arrangementerne, var det slet ikke
muligt at sammensætte et så stort og varieret program.
Så tak til jer alle sammen for jeres engagement og god fornøjelse med kulturen i foråret.   
Eva Ormstrup
Centerchef for Kultur og Borger i Odsherred Kommune
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Forskere går ud fra, at kun 4-5 procent af universet er
udgjort af det, vi kan se. Resten består af noget, som vi
kalder for mørkt stof eller mørk energi, og som ikke kan
ses med det blotte øje.

Temamåned

i februar

Mørket er altså overalt omkring os – ikke kun fysisk, men
også inden i os selv og som farver og stemninger i verden
omkring os. Nattens mørke er modsvar til dagens lys; de
mørke toner komplimenterer de lyse og skaber skøn
musik; mørke farver skaber kontrast til de lyse og giver
dybde og perspektiv til omgivelserne, og de mørke
perioder i menneskers liv får dem ofte til at sætte
endnu mere pris på det, når lyset vender tilbage.
Lys kan altså ikke eksistere uden mørke – og omvendt.
Alligevel er begrebet mørke noget, som vi ofte forbinder
med uhygge, tungsind eller sorg. Men hvorfor egentlig,
når nu mørke er et grundvilkår for selve livet og det
univers, vi lever i? Og kan mørket være smukt i sig selv,
eller måske i kraft af, at mørket som kontrast bringer
lyset endnu tydeligere frem?

Til BOKs temamåned i februar 2022 lukker vi mørket ind og går på opdagelse i de mørke afkroge af sindet, kunsten,
musikken, litteraturen og naturen. Gennem koncerter, udstillinger, foredrag og litteraturarrangementer kan du
blive klogere på, hvordan forfattere, musikere, kunstnere og fagpersoner fortolker og arbejder med mørke.

MØRKE

Det bliver både smukt, fascinerende, lærerigt og måske en smule uhyggeligt, når vi skruer ned for lyset og byder
mørket velkommen i februar 2022 hos BOK.

SIDE 4
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Foredrag
Foto: Søren Bay

Lumsås: Byen på åsen
Høvepladsen og lejrskolen Høve
Strand
Tirsdag 18. januar - kl. 19 - Aksen
Fri entré med tilmelding
Kom med til spændende lokalhistorisk foredrag, når
Annie Brydegaard Danielsen fortæller om Høvepladsen
og Lejrskolen Høve Strand baseret på sin nyeste e-bog.
Et gensyn med DGI’s landsstævne i Aalborg vækkede glade
minder om Annie Brydegaard Danielsens egen fortid som
frivillig hjælper ved Høvestævnerne, og oplevelsen inspirerede hende til at få styr på sine egne billeder fra tiden
på Høve Plads. Samtidig gav hun sig til at indsamle vidnesbyrd fra de mange personer, som havde dyrket idræt dér.

Onsdag 26. januar - kl. 19 - Pakhuset
Fri entré med tilmelding
I efteråret 2021 udgav lokalhistorikeren Ib Holm Hansen
et større værk om Lumsås bys historie.
Med udgangspunkt i bogen vil han til dette lokalhistoriske
foredrag fortælle om byen før og nu.
Undervejs kommer Ib Holm Hansen omkring både Lumsås
ejendommes historie, byens næringsliv og dens farverige
lokalbefolkning. Publikum kan også glæde sig til historier
om tilflyttere som Fini Henriques. Det hele bindes sammen af anekdoter om livet i landsbyen.

Processen og alt det, Annie Brydegaard Danielsen fandt
ud af, vil hun berette om til arrangementet i Aksen.
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Foredrag

”Mors afskedsbrev” foredrag med Adrian Hughes
Onsdag 9. februar - kl. 19 - kr. 125 - Pakhuset
Hør Adrian Hughes fortælle om sin populære podcastserie på DR, hvor han med udgangspunkt i sin mors bitre afskedsbrev graver i sin families mørke historie.
Historien rummer både tragedie, glamour og ulykke; fra den mystiske og fjerne byggematador af en morfar over skjulte
affærer og mystiske dødsfald til en mor, der dør dybt skuffet over sine børn.
Foredraget med Adrian Hughes kommer omkring det hele, og publikum kan se frem til en fascinerende (og sand) fortælling om familierelationer, stofmisbrug og sære dødsfald i en spændende tid i Danmarkshistorien.

MØRKE
SIDE 6
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Foredrag

Foto: Lea Meiland

Foto: Jannik Sahlholdt

Forfatteraften med
Charlotte Weitze

Mikrobryggens historie
Onsdag 18. maj - kl. 19 - kr. 50 - Pakhuset

Onsdag 23. februar - kl. 19 - kr. 75 - Pakhuset
Charlotte Weitze kommer forbi til forfatteraften for at
fortælle om sin roman ”Rosarium”, som er nomineret til
DR Romanprisen 2022.
”Rosarium” er en anderledes roman om naturens og
kærlighedens kræfter. I bogens tre dele udfoldes en
slægtshistorie, der strækker sig over tre generationer.
I centrum af fortællingen er pigen Esther og hendes
oldemor, botanikeren Johanne. Mens Esther efter en flugt
med sin familie ud i skoven bliver til et grønt naturvæsen,
bliver Johanne langsomt bogens hovedperson.
Til forfatteraftenen vil Charlotte Weitze fortælle om
bogens temaer og sit arbejde med at skrive den.

Velkommen til en aften i øllets tegn, hvor historien om
den seneste ølrevolution i Danmark er i fokus.
På baggrund af de erfaringer, som mange år som bartender og barchef på ølbarer har givet, vil øl-ekspert Jannik
Sahlholdt fortælle om mikrobryggens historie i Danmark
og den udvikling, der har givet grobund for nye mikrobryggerier rundt omkring i hele landet.
Derudover vil Jannik Sahlholdt fortælle om de tanker, der
ligger bag det er at starte sit eget bryggeri – alt sammen
blandet med anekdoter og røverhistorier.
På aftenen kan du også møde Odden Bryghus, der serverer smagsprøver på lokale øl, som du har mulighed for at
købe med hjem.
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Litteratursaloner

Mørke
Onsdag 16. februar - kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
Fri entré med tilmelding
Verdenslitteraturen er fyldt af mørke i alle dets former.
Nogle bøger handler om mørket i sindet, andre er faglitteratur om emnet, og andre igen fortæller om gys og gru i ly
af mørket.
Til denne Litteratursalon om ”Mørke” vil du i selskab med
Silke og Nete dykke ned i mørket i mennesker. Vi taler om
bøger, som handler om ondskab i dens mange former –
ondskab begået af og mod mennesker. Det bliver både
tankevækkende, dystert og en smule uhyggeligt.

Turen går til Sverige
Onsdag 30. marts - kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
Fri entré med tilmelding
Birketræer, røde træhuse og bestialske mord. Det er
noget af det, vi ofte forbinder med svensk litteratur.
Men litteratur fra Sverige er meget mere end bare krimier.
Denne aften vil Anette og Silke derfor præsentere nyere
svenske udgivelser med fokus på andre genrer. Og hvem
ved, måske sniger der sig alligevel en enkelt krimi med ind
undervejs.

Mød os på biblioteket, når mørket falder på.

MØRKE
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Litteratursaloner

Tove Ditlevsen i ord og toner
Onsdag 27. april - kl. 13 - Aksen
Fri entré med tilmelding
Onsdag 27. april - kl. 19 - Nykøbing Bibliotek
Fri entré med tilmelding
Tove Ditlevsen har i de seneste år fået en kæmpe renæssance, og derfor sætter vi fokus på den ikoniske danske forfatter
til hele to litteratursaloner på samme dag – én i Asnæs og én i Nykøbing.
Tove Ditlevsen var en elsket digter i sin samtid. Hun skrev både lyrik, prosa, artikler og brevkassesvar og ramte en bred
befolkning med sit moderne kvindesyn.
Digtene og teksterne var populære dengang, men de holder også den dag i dag og er derfor blevet fortolket flere gange,
blandt andet gennem musikken.
Kom og hør om Tove Ditlevsens forfatterskab og liv og vær med til at synge nogle af de skønne sange, som hendes digte
er blevet omsat til.
Eva, Anette og Jesper fra biblioteket fortæller, og Peter Svarre akkompagnerer på flyglet.
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Børn - arrangementer
Diskussionerne om hvilken rolle vores skærme skal spille i
familien har fundet vej til de fleste middagsborde. Det kan
til tider være lidt svært at holde styr på alle de gode råd
fra eksperterne, men det, de alle er enige om, er, at vi
skal tage hul på dialogen om alt det, vi oplever i den digitale verden og interessere os for hinandens skærmliv.

Sammen om skærmen
Lørdag 8. januar - kl. 09.30 - fri entré - Pakhus2
Odsherred Bibliotek inviterer børn og forældre til arrangementet Sammen om skærmen, hvor vi tager en hyggelig
og nysgerrig snak om familiens digitale liv.
Der var engang, hvor vi kun havde én skærm i hele
huset: fjernsynet. Dengang var vi ofte sammen om
skærmen, men i dag har vi hver vores skærm, og det
er ikke altid, vi ved, hvad resten af familien oplever på
deres skærme.
Faktisk er vores børn de første i verdenshistorien, der
vokser op med en allestedsnærværende digital
tilgængelighed. Sammenlignet med andre europæiske
børn er danske børn dem, der bruger mest tid med digitale medier, de er velforsynede med digitale redskaber, og
de har tidligt i livet adgang til dem, skriver Medierådet i
rapportsamlingen Digital Dannelse i børnehøjde (2019).

SIDE 10
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Sammen om skærmen er en workshop, hvor vi giver børn
og forældre et redskab til sammen at kortlægge, hvad vi
ser og gør på nettet – og mulighed for at tale sammen
om, hvad det betyder.
Børn og forældre skal med klistermærker, pen og papir
kortlægge deres digitale liv, og sammen lærer de undervejs nyt om hinandens skærmliv. Børnene får lov til at vise
deres yndlings-YouTubere og de sjoveste spil, og forældrene må også fortælle børnene, hvad de selv laver på nettet,
og måske overveje, om skærmene har den rigtige plads i
familielivet.
Medbring jeres egne skærme, så I kan vise hinanden, hvad
I ser på Netflix, eller forklare, hvad snapstreaks går ud på,
og brug et par hyggelige timer sammen om skærmen i
stedet for bag ved skærmen.
Arrangementet henvender sig til forældre og deres
børn fra 8 år.
”Sammen om Skærmen” er udviklet af ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation. Samtaleværktøjet
hjælper jer i gang med at snakke om alt det, der sker på
skærmen, og gør jer meget klogere på, hvorfor jeres børn
er så vilde med deres skærme – og vice versa.  
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Børn

Kom ind i min nat

Stop motion-workshop

Fredag 18. februar - kl. 14 - kr. 30 - Aksen
Kom til stemningsfuldt teaterstykke for de mindste i familien, når Det lille Verdensteater svinger vejen forbi Aksen.
Om forestillingen: Lille vågnede midt om natten og listede
ud i mørket helt alene. Lyset fra månen, som gemte sig
bag de mørke skyer, fik alting til at se helt anderledes
ud. Der var fyldt med en masse lyde, som slet ikke lød
som noget, han kendte fra dagen, og mørket var kæmpestort, og alting så anderledes ud. Var det et spøgelse, der
flagrede der i vinden? Er det ikke en trolds store øjne, der
stirrer lige der? Er det …?
Sådan starter historien om Lille og natten – kom og oplev
teaterstykket for at finde ud af, hvordan det ender.
Forestillingen er for de 3 – 6 årige og deres voksne.

Lørdag 12. marts - kl. 10.00 – 12.00 - Pakhus2
Fri entré
Hvorfor findes der ikke en film om Gurli Gris, der angribes
af LEGO-røvere? Det gør der da også – lige om lidt!
Lær at lave dine egne stop motion-film med os fra børnebiblioteket. Det er både simpelt, sjovt og lærerigt at lave
stop motion-film.
Genskab favoritscenen fra din yndlingsbog eller -film, eller
lad kreativiteten få frit løb og lav lige den film, du synes,
der mangler.
Vi vejleder i, hvordan du skal lave din stop motion-film,
og som afslutning på dagen ser vi resultaterne sammen
på storskærm.
For børn 10-13 år.

MØRKE
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Børn

Børn - familier og institutioner
ÆllebælleMAJfortælle
16.-22. maj
I uge 20 afholder BOK en læsefestival for 0-3-årige børn, deres familier og
dagtilbud. Vi kalder den ÆllebælleMAJfortælle.
Festivalens omdrejningspunkt er højtlæsning, fortællinger, rim, remser,
sange, billedbøger og lydbøger. Det er en god vej til ro, koncentration og
fællesskab, og fortællingerne er med til at give vores børn et vindue til
verdener, de både kan lære af og spejle sig i. Og så er det hyggeligt.
Vi er fuld gang med at forberede vores ugeprogram, som I snart kan
finde på vores Facebookside og hjemmeside. Hold øje med programmet,
og glæd jer til en hel uge med en bred vifte af litteraturarrangementer,
workshop for fagfolk, højtlæsning, teater og meget mere.
ÆllebælleMAJfortælle er en del af det kulturregionale samarbejde VestLÆSland. Her samarbejder BOK med andre biblioteker i Midt – og Vestsjælland om at sætte fokus på litteraturen for børn og unge og om at afholde ÆllebælleMAJfortælle hvert år i maj.
Gennem projektet er BOK med til både at forme og udføre et vigtigt fokus på litteratur for børn og unge.

At være for lille
Lørdag 21. maj - kl. 10 - kr. 30 - Aksen
Som afslutning på ÆllebælleMAjfortælle, kommer Syddjurs Egnsteater forbi Aksen med forestillingen ”At være
for lille”.
Livet kan være svært, når man er for lille til at være
sammen med de store. Især for Kylling, der er den eneste
kylling i hønsegården. Men han folder sine vinger ud og
sprudler, da den voksne Pia tager ham op på sit skød.
Kom og oplev historien om en fræk og sjov kylling, som de
små kan spejle sig i. Forestillingen er for de 0-4 –årige.
SIDE 12
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Børn

Børn - Skoletjeneste
Vi laver undervisningsforløb til både dagtilbud og skoler, som man kan se og tilmelde sig til på skoletjenesten.dk.
Vores undervisningsforløb fokuserer på gode kulturoplevelser, introduktion til litteraturen, gode greb til informationssøgning og en legende tilgang til læring.
Vi møder børnene i øjenhøjde og giver dem en både saglig og underholdende oplevelse med hjem. Hos os kan man
både læse, lytte, lede – og lege.
Du kan sagtens kigge med på skoletjenesten.dk uden at
være lærer eller pædagog – bare søg på Odsherred Bibliotek.

På mørkets bund

Røde kinder med
Nanna Foss og
Ditte Wiese

MØRKE

Fredag 4. februar - kl. 9 & 11.10 - skoletilbud
Kongehallen, Nykøbing Sj.

Torsdag 10. februar - kl. 10 – 12 - skoletilbud
Aksen

Kærlighed har altid fyldt meget i litteraturen – og ikke kun
i ”dameromaner”. Men hvorfor fylder følelser så meget i
litteraturen? Hvor mange forskellige former for kærlighed
kan man egentlig skrive om i en bog? Og hvor grafisk må
man være, når man skriver om sex til unge og voksne?
I forbindelse med Uge Sex kan I nu komme med til to
timers tabufrit foredrag fyldt med humor og røde kinder,
når de to forfattere Nanna Foss og Ditte Wiese fortæller
om deres forfatterskab og deres tilgang til at skrive scener,
der involverer følelser og sex – og hvor publikum må stille
alle de pinlige spørgsmål, de kan komme i tanke om.
For udskoling, gymnasie/EUC. Tilmelding via skoletjenesten.

”På mørkets bund” er inddragende scenekunst for børn
opført af teatergruppen Sanseværk.
Forestillingen er inspireret af mytiske fortællinger om at
drage ind i mørket og møde det ansigt til ansigt for derefter at vende styrket tilbage. Vi sætter krop, sind og sanser
i spil og udforsker mørket som et fælles rum, der forbinder os og åbner nye døre. Udstyret med lygter og legende
nysgerrighed drager vi sammen ind i mørket og ser og
lytter til, hvad der gemmer sig – både i mørket omkring os
og mørket indeni os selv hver især.
Børnene er aktive deltagere og bevæger sig rundt i rummet med de to performere i et forestillingsritual, hvor vi
sammen dykker ned til mørkets bund, oplever mørkets
særlige poesi og kraft og vender fornyede tilbage.
For skoleklasser (10-14-årige). Tilmelding via skoletjenesten.
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Børn

Børn - Odsherred Læser Højt
Odsherred Læser Højt
Det er muligt at 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.

Odsherred Læser Godnathistorie

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.

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

Odsherred læser

SIDE 14
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Musikakademiet
Musik er en stor del af både BOK og resten af kulturlivet i Odsherred. I vores program finder du både koncerter, jazz og
klassisk musik.
Med Musikakademiet føjer vi nye dimensioner til disse oplevelser. Vi inviterer musikere og folk fra musikkens
verden forbi til musikalske foredrag, som skal gøre os klogere på genrer, toner og anekdoter fra den branche, som de
lever og ånder for.

Foto: Svend Withfelt

Palle Mikkelborg

Lars Hannibal

Lørdag 23. april - kl. 15 - kr. 100 - Pakhuset
Palle Mikkelborg tager sin trompet med, ved sin side har
han hustruen Helen Davies med på harpe, og sammen
spiller de musik i starten og slutningen af foredraget.
Mellem musikken fortæller Mikkelborg om sit liv og virke
som musiker, hele tiden med en sky af ”Aura” svævende
henover fortællingerne.
Palle Mikkelborg skrev konceptalbummet ”Aura” som
en hyldest til den amerikanske trompetist Miles Davis i
anledning af, at Davis skulle modtage Leonie Sonnings
Musikpris i 1984. Albummet er siden blevet optaget på
Kulturministeriets kulturkanon.

Lørdag 19. marts - kl. 15 - kr. 100 - Pakhuset
Lars Hannibal markerer sit 40 års jubilæum som færdiguddannet fra Musikkonservatoriet i Aarhus med en række
koncerter, hvor han spiller kendt og elsket guitarmusik og
egne kompositioner og fortæller anekdoter fra sit spændende liv som musiker.
Derfor kan han nu opleves til en koncertfortælling i
Pakhuset, hvor publikum både kan se frem til at opleve
Lars Hannibal spille skøn musik af blandt andet
Stanley Meyers og Ulrik Neumann, og fortæller historier
fra koncerter i japanske templer, Den Forbudte By i
Beijing og Lincoln Center i New York.

Alt dette og meget mere kan du høre om, når Palle Mikkelborg gæster Musikakademiet.
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Koncerter

Koppel/Koppel/Binzer/Sonne/Sonne
Lørdag 22. januar - kl. 20 - kr. 250 - Pakhuset
Der er dømt musikalsk topmøde af den sjældne slags, når
fem af Danmarks mest velrenommerede musikere indtager Pakhusscenen som Koppel, Koppel, Binzer, Sonne og
Sonne.
Både hver for sig og sammen har Benjamin Koppel (saxofon), Laust Sonne (trommer), Jacob Binzer (guitar),
Kristoffer Sonne (trommer) og Anders Koppel (hammondorgel) spillet med et væld af berømtheder fra såvel den
internationale jazz-, rock- og popscene som den danske.
Koncerten er derfor noget at glæde sig til for alle, som
elsker god musik – hvad end man er inkarneret jazz-fan,
mest til rock eller vild med folk eller popmusik. Repertoiret blander nemlig de fem musikeres bagkataloger, og vi
kan derfor forvente en aften, hvor vi kommer vidt omkring
i musikken.

SIDE 16
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MØRKE

Horned Almighty og Glemsel
Fredag 11. februar - kl. 20 - kr. 100 - Pakhuset
To heavy metal bands indtager Pakhusscenen til i forbindelse med BOKs februartema MØRKE.
Horned Almighty blev skabt i 2002 og kan snart fejre 20
år med tung metallyd, død og dommedagshymner. Til
koncerten vil Horned Almighty tage publikum med på en
retrospektiv, sort og dunkel vandring igennem de sidste
tyve års musikalske eskapader.
Københavnske Glemsel spiller black metal med fokus på
den mørke atmosfære og stemning. Musikken maler med
den grå og sorte pensel og tematiserer fortid, nutid og tilværelsens ubærlige flygtighed – alt sammen med et twist
af kynisme, had og grandiositet.
PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

Koncerter

DJ Jazzbjørn

Sinne Eeg og Lars Jansson

Lørdag 19. februar - kl. 20 - fri entré - Pakhuset
Kom med til en anderledes musikoplevelse i Pakhuset,
når DJ Jazzbjørn indtager scenen og spiller nøje udvalgte
grooves fra sin samling af vinylplader.
Koncerten er en del af MODLYS lysfestival, hvor Nykøbing
Bibliotek, PAKHUSgalleriet og Pakhuset holder åbent after
dark. Her kan du også besøge biblioteket i stearinlysenes
skær og se temaudstillingen om MØRKE i en anderledes
belysning.
I løbet af koncerten vender DJ Jazzbjørn skiver fra hele
verden og du kan glæde dig til at høre både jazz, soul,
funk og boogie.

Fredag 4. marts - kl. 20 - kr. 180 - Pakhuset
Kom til koncert med to nordiske jazzstjerner i Pakhuset.
Sangerinde Sinne Eeg og pianist Lars Jansson er begge
kendt for deres virtuositet og elegance på en scene, og
når de slår sig sammen, opstår der magi.
Sinne Eeg har tidligere vundet en Danish Music Award for
sine samarbejder med Danmarks Radios Bigband og bassist Thomas Fonnesbæk og hun er lige nu en af de mest
spillede artister i amerikanske jazzradioer.
Svenske Lars Jansson er kendt og elsket af flere generationer som både pianist og komponist, og han står for mange
som indbegrebet af skandinavisk jazz.
Det er sjældent, at man kan opleve Sinne Eeg og Lars Jansson optræde sammen, så det bliver en helt særlig aften,
når de sammen besøger Pakhuset.
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Koncerter

Allan Olsen
Fredag 25. marts - kl. 20 - kr. 325 - Pakhuset
Med mere end 20 pladeudgivelser og over 40 år som turnerende er det ingen overdrivelse at kalde Allan Olsen én
af grundpillerne i dansk sangskrivning og entertainment.
Allan Olsens repertoire spænder over et bredt sangkatalog, der gør brug af hele paletten: fra rock til folk over rap
og a cappella. Den erfarne og folkekære musiker er altid
garant for et højt niveau og masser af nærvær ved sine
koncerter - noget han cementerede på turneen ”Olsen på
afveje i 2020”, hvor han spillede for udsolgte sale rundt
omkring på landets små scener.
Nu er Allan Olsen draget af sted på turné igen og kan
opleves til koncert i Pakhuset.

History of soul
Lørdag 26. marts - kl. 20 - kr. 250 - Aksen
Benjamin Koppel dykker ned i The History of Soul sammen
med den fremragende solist Patrick Dorgan, der før har
gjort sig bemærket på den danske musikscene med sin
karismatiske og uforlignelige vokal.
Til koncerten giver Benjamin Koppel og Patrick Dorgan
deres egne bud på fortolkninger af nogle af de helt store
soul hits, lige fra Stevie Wonder over Marvin Gay til Nat
King Cole.
Benjamin Koppel, prisvindende dansk saxofonist og komponist, har gennem årene medvirket på mere end 50 forskellige indspilninger. Han er kendt for sin evne til at skifte
mellem genrer og en helt særlig føling med musikken.
Patrick Dorgan, dansk sanger, der for alvor slog igennem
på musikscenen i midten af 10’erne med kæmpehittet
”Marilyn” og senere det anmelderroste album ”Painkillers”.
Med til koncerten er Søren Bebe på klaver, Jesper Bodilsen på bas og Zoltan Csörsz på trommer.
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Koncerter

Uffe Lorenzen

Dodo synger Benny Andersen

Lørdag 30. april - kl. 20 - kr. 150 - Pakhuset
Efter coronanedlukning og PCR-test i massevis er Uffe
Lorenzen mere negativ end nogensinde før.
Til foråret tager han derfor guitaren på ryggen og drager
på tour rundt i landet, hvor han kan opleves til denne
koncert i Pakhuset.
Uffe Lorenzen er kendt som frontfigur i Spids Nøgenhat
og Baby Woodrose. Han har huseret på den danske rockscene siden slutningen af 80’erne, har blandt andet vundet
P3-prisen og to DMA’er samt spillet to år i træk på Orange
Scene på Roskilde Festival.
Siden 2017 har Uffe Lorenzen udgivet tre soloalbums, der
alle er blevet vel modtaget blandt pressen og publikum.
Den seneste udgivelse var albummet ”Magisk Realisme”
fra 2020.

Søndag 8. maj - kl. 15 - kr. 200 - Aksen
Kan Svante være en kvinde? Det spørgsmål – og mange
flere – kan du få svar på til denne Søndagskoncert, hvor
Dodo fortolker Benny Andersens ”Svantes viser”.
I 2009 optrådte Dodo, som nok især er kendt fra sin medvirken i Dodo & the Dodos, sammen med Benny Andersen
i forbindelse med et projekt for UNICEF. Her faldt Dodo
pladask for viserne om Svante og deres humoristiske
sortsyn.
På opfordring udkom hun senere med albummet ”DodoBennyBossa”, hvor hun kombinerer Andersens tekster
med bossanovaens melankolske og jazzede toner.
Det er et udvalg af disse sange, som publikum kan høre
denne søndag i Aksen. Med sig har Dodo Jeppe Holst på
guitar og Jens Rud på bas og percussion.

Når han spiller på Pakhusscenen kan man opleve ham i
soloformatet, hvor han lader publikum komme helt tæt
på.
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Lørdagsjazz
I forårets ferier kan du nyde Pakhusets stemningsfulde og traditionsrige Lørdagsjazz med nationale og 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, og billetter kan købes på odsbib.dk.

Mette Juul
Lørdag 12. februar - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Guitaristen Mette Juul fortolker sange fra egen hånd og
fra den omfangsrige amerikanske sangskat med personlighed, varme og nerve.
Mette Juul og hendes fjerde album ”Change” er nomineret til en Danish Music Award og modtager yderst positiv
opmærksomhed internationalt. Det er blandt andet musikken herfra og fra efterfølgeren ”New York – Copenhagen”, som publikum kan glæde sig til at høre.
Mette Juuls vokal og guitar suppleres af Peter Rosendal
(piano), Jesper Riis (trommer) og Anders Fjeldsted (bas).

SIDE 20
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Morten Schantz Trio
Lørdag 19. februar - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Morten Schantz har turneret i det meste af verden siden
gennembruddet i 2005. Han har høstet stor international
anerkendelse med sine soloplader og med sit originale
elektroniske fusionsorkester Godspeed.
Der er dog noget helt særligt over Schantz’ akustiske trio,
som udover Schantz består af to af dansk jazz fineste
musikere, nemlig Janus Templeton og Morten Ankarfeldt.
Disse tre har i snart 15 år forfinet deres unikke sammenspil, som har bragt dem langt ud over landets grænser.
Morten Schantz Trio udgav i 2021 en helt ny plade med
titlen “Dynasty”, som emmer af Schantz’ kompositoriske
evne til at blande genrer sammen til en særegen lyd – en
lyd, der får lov til at blomstre i hænderne på Ankarfeldt
og Templeton.
PROGRAM JANUAR/JUNI 2022
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Bo Stief ”ONE SONG now” trio
Lørdag 9. april - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Den verdenskendte danske bassist og komponist Bo Stief
har samlet et stjernehold, som er klar til at spille iørefaldende og underholdende musik til Lørdagsjazz i Pakhuset.
Med sig har han Krister Jonsson på guitar og Ayi Solomon
med percussion, og sammen danner de en alsidig og kreativ trio med masser af flair for underholdning.
Musikken er helt sin egen, men med tydelig inspiration
fra både soul, klassisk og rock og med elementer af både
dansk, svensk og ghanesisk musik, der afspejler de tre
musikeres baggrund.

Jan Harbeck Quartet
Lørdag 16. april - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Jan Harbeck Quartet har spillet mere end 500 koncerter
over det meste af Europa, siden de i 2008 modtog prisen
for Årets Jazzplade ved Danish Music Awards. Orkestrets
fire udgivelser på Stunt Records er blandt de absolut
bedst sælgende danske jazzplader i nyere tid.
Kvartetten spiller både Jan Harbecks egne kompositioner
og udvalgte jazzstandarder af den mere sjældne slags.
Fælles for alle deres numre er, at den stærke melodi og
den til tider melankolske dramatik er i centrum. Musikken
bekender sig til jazzens historie og har samtidig et personligt særpræg, hvor hver af de fire musikere bidrager til
helheden.
Jan Harbeck Quartets seneste album “The Sound of
Rythm” modtog stor ros fra anmelderne og er blevet
streamet mere end seks millioner gange på Spotify.
Jan Harbeck: tenorsax
Henrik Gunde: piano
Eske Nørrelykke: bas
Anders Holm: trommer

ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

SIDE 21

Lørdagsjazz

Veronica Mortensen
Lørdag 14. maj - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Mød en af de mest interessante sangerinder på den
danske jazzhimmel i Pakhuset.
Veronica Mortensens varme og ligefremme tilgang til
den nordiske jazzgenre er højt elsket af publikum, og
anmelderne roser hendes udgivelser og livekoncerter til
skyerne. Med fem albums i eget navn, en lang række
koncerter i ind- og udland samt gæsteoptrædener i et utal
af bigbands på CV’et, er hun en særdeles erfaren musiker.
Udover at være en anmelderrost sangerinde er
Veronica Mortensen også en dygtig sangskriver med
flere numre i æteren på P8 Jazz. Hendes sange har
blandt andet indbragt et hæderslegat fra komponistforeningen Danske Populær Autorer.
Veronica Mortensen: vokal
Mads Bærentzen: klaver
Anders Fjeldsted: bas
Rasmus Lund: trommer
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Bévort 3
Lørdag 28. maj - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Den danske saxofonist og komponist Pernille Bévort er
kendt for sin livlige og kreative stil. Hendes musik er
altid garant for smukke klange, spændstige rytmer,
levende melodier og glimrende soloer.
Til denne Lørdagsjazz kan man opleve Pernille som en del
af trioen Bévort 3, der i maj udgav albummet ”On fire”.
Albummet er inspireret af klassiske jazzindspilninger
for trio med saxofonister som Joe Henderson og Sonny
Rollins.
For albummet er Bévort 3 nomineret til en Danish Music
Award Jazz i kategorien ”Årets udgivelse” og har modtaget
flotte kommentarer fra anmelderne.
Bévort 3 består udover Pernille Bévort af Morten Ankarfeldt på bas og Espen Laub von Lillienskjold på trommer.
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Thomas Fonnesbæk og
Søren Kristiansen
Lørdag 4. juni - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Hør Oscar Peterson og Niels-Henning Ørsted Pedersens
berømte jazzarrangementer for duo spillet og fortolket af
Søren Kristiansen (piano) og Thomas Fonnesbæk (kontrabas).
Thomas Fonnesbæk har med sin kontrabas spillet sig til et
navn på den internationale jazzscene.
I 2015 modtog Fonnesbæk en DMA og i 2021 fik han den
prestigefyldte Ben Webster Pris – den samme pris modtog
Søren Kristiansen i 1992.
Sammen fortolker Søren Kristiansen og Thomas
Fonnesbæk det musikalske oplæg fra Oscar Peterson og
Niels-Henning Ørsted Pedersen med et moderne take, der
giver plads til improvisationer og leg med musikken.
Et projekt der også har bragt dem en tur i studiet, hvor de
har arbejdet på albummet ”The touch” som udkommer i
2022.

Nulle og Emil de Waal
Lørdag 25. juni - kl. 12 - kr. 90 - Pakhuset
Oplev Emil de Waal og Elith ”Nulle” Nykjær i selskab med
Dan Hemmer og Gustaf Ljunggren, når de spiller musikken
fra deres nye album ”Vente”.
”Vente” er det sjette album fra trommeslageren Emil de
Waal, klarinettisten Elith ”Nulle” Nykjær, multimusikeren
Gustaf Ljunggren og hammondorganisten Dan Hemmer.
Albummet er præget af gruppens frie tilgang til musikken, hvor de blander deres egne kompositioner med nøje
udvalgte jazzstandarder, der giver en nostalgisk og tidløs
stemning.
Emil de Waal har spillet trommer med en kongerække af
navne i dansk rock-, pop- og jazzmusik – lige fra Bagdad
Dagblad over Maluba Orchestra til hans nuværende band
Kalaha, der blander elektronisk musik med inspiration fra
jazz og afrikansk musik.
Elith ”Nulle” Nykjær er en levende legende på 84 år i
dansk jazz. Han begyndte som selvlært musiker i Cap Horn
i Nyhavn i begyndelsen af 60’erne og har siden, samtidig
med en lang karriere som skuespiller, forfatter, musiker og
komponist i DR, spillet i utallige sammenhænge. Nu kan
de to opleves sammen til Lørdagsjazz i Pakhuset.

ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

SIDE 23

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Odsherred Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuses
nyhedsbreve
Vil du gerne have nyheder om arrangementer og tilbud fra dit lokale bibliotek og kulturhuse direkte i din mail-indbakke?
Så har BOK hele tre nyhedsbreve, hvor du kan følge med og holde dig orienteret i vores spændende program.
Vi sender nyhedsbrevene ud cirka en gang om måneden, og her kan du danne dig et hurtigt overblik over, hvad der sker
rundt omkring i vores huse.
I nyhedsbrevene får du også inspiration til læsestof, musik, film og meget mere.
Du kan tilmelde dig følgende nyhedsbreve:
Børnebibliotekets nyhedsbrev
Litteraturnyt (nyhedsbrev om bibliotek og litteratur)
Arrangementsnyt (nyhedsbrev om arrangementer i Pakhuset og Aksen)
Tilmeld dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside odsbib.dk.
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Kalender
Midtersider
Midterside

Januar

Februar

Lø 08 09.30 Børn
Pakhus2
Sammen om skærmen

Ti 01 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing

To 13 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Danseaften

Ti 01 18.00 Filmvisning
Nyk. Bibliotek Klub Kranium

Ti 18 19.00 Foredrag
Aksen
Høvepladsen og lejrskolen
Høve strand
To 20 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
quiz
Lø 22 20.00 Koncert
Pakhuset
Koppel/Koppel/Binzer/
Sonne/Sonne

MØRKE

Fr 18 14.00 Børn
Aksen
Kom ind i min nat
MØRKE

Lø 05 13.00 Fernisering
Pakhusgalleriet Poul Janus Ipsen
Sø 06 15.00 Klassisk i PAKHUSgalleriet
Pakhusgalleriet Strygerkollektivet

On 26 19.00 Foredrag
Pakhuset
Lumsås: byen på åsen

Ti 08 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs

To 27 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Lokal musik & Åben mik.

Ti 08 18.45 Livestreaming
Aksen
Fremtidens natur
On 09 19.00 Foredrag
Pakhuset
Adrian Hughes

On 16 19.00 Litteratursalon
MØRKE
Nyk. Bibliotek
To 17 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
MØRKETEMA

To 03 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Danseaften
Lø 05 13.00 Fernisering
Pakhusgalleriet MØRKE

Ti 15 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek
Godmorgen Nykøbing

MØRKE

MØRKE

Lø 19 12.00 Lørdagsjazz
Pakhuset
Morten Schantz Trio
Lø 19 20.00 Koncert
Pakhuset
DJ Jazzbjørn
Ti 22 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
Ti 22 18.45 Livestreaming
Pakhuset
Den sovende hjerne
On 23 19.00 Foredrag
Charlotte Weitze
Pakhuset

MØRKE

To 10 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
MØRKETEMA

MØRKE

Fr 11 20.00 Koncert
Pakhuset
Horned Almighty
Glemsel

MØRKE

To 24 18.00 Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Pakhuset
Lokal musik & Åben mik.

Lø 12 12.00 Lørdagsjazz
Mette Juul
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Kalender

Marts
Ti 01 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
Ti 01 18.45 Livestreaming
Klimaforandringer
Aksen
On 02 08.30 Morgensang
Aksen
Morgensang i Aksen
On 02 15.30 Vurderingsarrangement
Lauritz.com
Pakhuset
To 03 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Danseaften
Fr 04 20.00 Koncert
Pakhuset
Sinne Eeg & Lars Jansson
Lø 05 09.30 Morgensang
Pakhuset
Morgensang i Pakhuset
Ti 08 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
To 10 18.00 Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Pakhuset
Højskolesangbogsaften
Lø 12 10.00 Børn
Stop-motion workshop
Pakhus2

To 17 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Quiz
Lø 19 15.00 Musikakademiet
Pakhuset
Lars Hannibal
Ti 22 08.30 Godmorgen Odsherred
Asæns Bibliotek Godmorgen Asnæs
To 24 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Debataften
Fr 25 20.00 Koncert
Pakhuset
Allan Olsen
Lø 26 20.00 Koncert
Aksen
History of soul
Ti 29 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
Ti 29 18.45 Livestreaming
Aksen
Flagermus
On 30 19.00 Litteratursalon
Nyk. Bibliotek Turen går til Sverige
To 31 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
lokal musik & Åben mik.

Lø 12 13.00 Fernisering
Pakhusgalleriet Staffage
Ti 15 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
Ti 15 18.45 Livestreaming
Ekstrem fordøjelse
Pakhuset
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Kalender

April
Lø 02 09.30 Morgensang
Pakhuset
Morgensang i Pakhuset
Lø 02 15.00 Klassisk i PAKHUSgalleriet
Pakhusgalleriet Nightingales String Quartet
Ti 05 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
On 06 08.30 Morgensang
Aksen
Morgensang i Aksen

Ti 26 18.45 Livestreaming
Ig Nobel prize
Pakhuset
On 27 13.00 Litteratursalon
Tove Ditlevsen
Aksen
On 27 19.00 Litteratursalon
Nyk. bibliotek Tove Ditlevsen
To 28 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Lokal musik & Åben mik.
Lø 30 20.00 Koncert
Pakhuset
Uffe Lorenzen

To 07 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Danseaften
Lø 09 12.00 Lørdagsjazz
Pakhuset
Bo Stief Trio
Lø 09 13.00 Fernisering
Pakhusgalleriet Cromisterne
Lø 16 12.00 Lørdagsjazz
Pakhuset
Jan Harbeck Quartet
Ti 19 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
To 21 18.00 Torsdag i Pakhuset
Pakhuset
Folkekøkken
Højskolesangbogsaften
Lø 23 15.00 Musikakademiet
Pakhuset
Palle Mikkelborg
Ti 26 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
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Kalender

Maj
Ti 03 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
On 04 08.30 Morgensang
Morgensang i Aksen
Aksen
Lø 07 09.30 Morgensang
Morgensang i Pakhuset
Pakhuset
Sø 08 15.00 Koncert
Dodo synger
Aksen
Benny Andersen

Juni
Lø 04 12.00 Lørdagsjazz
Pakhuset
Thomas Fonnesbæk og
Søren Kristiansen
Lø 18 13.00 Fernisering
Pakhusgalleriet Stokrosebanden
Lø 25 12.00 Lørdagsjazz
Pakhuset
Nulle og Emil de Waal Trio

Ti 10 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
Lø 14 12.00 Lørdagsjazz
Pakhuset
Veronica Mortensen
Ti 17 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
On 18 19.00 Foredrag
Pakhuset
Mikrobryggens historie
Lø 21 10.00 Børn
Aksen
At være for lille
Fernisering
Lø 21
Pakhusgalleriet Oda Knudsen
Ti 24 08.30 Godmorgen Odsherred
Nyk. Bibliotek Godmorgen Nykøbing
Lø 28 12.00 Lørdagsjazz
Bévort 3
Pakhuset
Ti 31 08.30 Godmorgen Odsherred
Asnæs Bibliotek Godmorgen Asnæs
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Vandrende læsekredse
Opstartsmøde tirsdag den 26. april
Herefter 17. maj, 7. juni, 28. juni, 16. august,
6. september, 27. september og 18. oktober.
kl. 10-13 - fri entré med tilmelding
Elsker du litteratur, er du ny i Odsherred eller har du lyst til
at blive en del af et socialt fællesskab og lære din kommune bedre at kende? Så er det måske noget for dig at være
med i vores næste Vandrende Læsekreds.

Vi tager udgangspunkt i forskellige destinationer rundt om
i Odsherred, hver gang med base i vores lokale biblioteksfilialer (Odden, Nykøbing, Egebjerg, Vig, Rørvig, Asnæs og
Hørve).

Læsekredsen mødes over 8 mandage og læser til hver
gang en ny bog. Vi starter mødet med en kop kaffe og en
kort introduktion til bogen, og herefter går vi afsted to og
to (vi bytter makkere fra gang til gang) med en vandrerute
og en samtalemenu, der lægger op til en god snak om
bogen.

Hvis du ikke selv har mulighed for transport til dagens
lokation, prøver vi at arrangere fælleskørsel.

Efter gåturen, som er på mellem tre og fire kilometer,
mødes vi og spiser en sandwich og samler op på gåturenes bogsnak.

Det er gratis at deltage.
Tilmelding kan ske på mail på biblioteket@odsherred.dk
Projektet er en del af kampagnen ”Hold hjernen frisk”
som er støttet af Nordea Fonden.

ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

SIDE 29

Din torsdag i Pakhuset
Alle er velkomne, når vi hver torsdag fra 13. januar til 28. april inviterer indenfor til Folkekøkken med hyggeligt samvær
og efterfølgende underholdning i form af lokal musik, dans, quiz og meget mere.

Folkekøkken
Hver torsdag fra 13. januar til 28. april
kl. 18 - Pakhuset
Hovedret kr. 65 (børn kr. 30) - dessert kr. 10
Folkekøkkenet er en fast del af programmet for vores torsdage i Pakhuset. Det er et fællesskab, hvor borgere mødes
på tværs af alder, køn og interesser 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. Maden
kan ikke forudbestilles, men skal købes på aftenen. Efter
spisning fortsætter aftenen med forskellige former for
underholdning.

Underholdning
Hver torsdag fra 13. januar til 28. april - kl. 19
fri entré - Pakhuset
Underholdningen varierer fra torsdag til torsdag, men fast
ligger danseaftener den første torsdag i måneden, mens
månedens sidste torsdag byder på lokal musik og Åben
Mikrofon.
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Din Torsdag i Pakhuset

Om ”Åben mikrofon”
Torsdage med lokal musik slutter af med åben mikrofon,
hvor vi inviterer lokale musikere op på Pakhusscenen for
at spille for publikum og med hinanden. Undervejs vil en
jammaster styre slagets gang.
Hvis du ønsker at spille til Åben mikrofon, skal du henvende dig til jammasteren, som skriver dig på en tavle.
På tavlen kan man se, hvem der spiller hvornår – og hvis
man har lyst til at spille med hos én af de andre, kan man
forberede sig på det og byde ind undervejs.

Program

StoneAlone & Friends

13. januar Danseaften: StoneAlone & Friends
20. januar Quiz: Året der gik
27. januar Lokalt navn: Keld Egon Band
Åben Mikrofon med Jammester:
Morten Buch
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar

Danseaften
Mørke tema
Mørke tema
Lokalt navn: John Larsen
Åben Mikrofon med Jammester:
Niels Bugge

3. marts
10. marts
17. marts
24. marts
31. marts

Danseaften: Johnny and the heartbeats
Højskolesangbogsaften
Quiz
Debataften om landliggerbølgen
Lokalt navn: OdsHerrerne
Åben Mikrofon med Jammester:
John Larsen

7. april
21. april
28. april

Danseaften: Holbæk Big Band
Højskolesangbogsaften
Lokalt navn: Tom Eriksen
Åben Mikrofon med Jammester:
Sten Kaspersen

MØRKE

MØRKE

Torsdag 13. januar - kl. 19 - fri entré - Pakhuset
StoneAlone & Friends spiller dansevenlig popmusik med
udgangspunkt i musikken fra 50’erne og 60’erne.
Deres repertoire er bredt og byder på numre af bl.a. Elvis
Presley, Otis Redding, The Drifters, Roy Orbison og selvfølgelig The Beatles.
Musikken bliver leveret med en smittende livsglæde og
lækre vokalharmonier – perfekt til en festlig danseaften i
Pakhuset.
StoneAlone & Friends består af Sten Kaspersen (vokal og
guitar), Brian Degn Mårtensson (keybord, guitar, mandolin og vokal) Michael Due (bas og kor) og Hans Jørgensen
(trommer og kor).
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Klassisk i PAKHUSgalleriet

Strygerkollektivet
Søndag 6. februar - kl. 15 - kr. 100 - PAKHUSgalleriet

Nightingale String Quartet
Lørdag 2. april - kl. 15 - kr. 100 - PAKHUSgalleriet

Tag med på en rejse ind i filmens verden, når Strygerkollektivet spiller perler fra filmmusikkens store bagkatalog.

Nightingale String Quartet består af Gunvor Sihm og
Josefine Dalsgaard på violiner, Marie Louise Broholt Jensen på bratsch og Louisa Schwab på cello.

Den bedste filmmusik er gennem årene blevet til kæmpe
hits og har fået stjernestatus på højde med de film, som
musikken er med i – og mange af os kan genkende de
mest populære numre efter kun få toner.

Kvartettens medlemmer er uddannet fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i København og har vundet
flere priser ved nationale og internationale kammermusikkonkurrencer.

Til koncerten med Strygerkollektivet kan du glæde dig til
at høre nogle af de helt store temaer fra blandt andet
Ringenes Herre, Harry Potter og Forrest Gump.
Repertoiret indeholder desuden musik af nogle af filmbranchens mest ikoniske komponister som Hans Zimmer,
Howard Shore og Nino Rota.

Foruden omfattende koncertvirksomhed i Danmark har
Nightingale String Quartet turneret i lande som Brasilien,
England, Kina, Rusland, Sydafrika og USA. Kvartetten debuterede i Wigmore Hall i London i januar 2014.

Strygerkollektivet er altid garant for unikke, smukke og
nærværende øjeblikke. Med på scenen er Jenny Elving
(violin), Herbert Boersma (violin), Christian Bønnelykke
(viola) og Jule Trandrup Kock (cello).
SIDE 32
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De har blandt andet vundet P2’s Talentpris i 2010 og blev
i 2017 hædret med Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat.
Til Klassisk i PAKHUSgalleriet kan man opleve Nightingale
String Quartet spille på instrumenter udlånt af Augustinus
Fonden.
PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

PAKHUSgalleriet

MØRKE

Mørke i PAKHUSgalleriet
Lørdag 5. februar – 5. marts
I februar måned lukker BOK mørket ind, og i PAKHUSgalleriet kan publikum opleve tre kunstneres fortolkninger
af det netop dette tema.
Lars Wahl besøger galleriet med sin fotoserie ”Mørket i
Odsherred”, hvor han med kameraet i hånden udforsker
landskabet, byen, naturen og udkanten af Odsherred for
at afdække, hvad eller hvem der gemmer sig i mørket.
Sideløbende kan man opleve Mari Ketos udstilling ”Eventyr, magi og (over)naturlige ting i moderne tider,” som
tematiserer forandringer i naturen på nye og overraskende måder.

Poul Janus Ipsen
Lørdag 5. februar – 5. marts
På 2. sal i PAKHUSgalleriet kan man i anledning af hans 85års fødselsdag opleve Poul Janus Ipsen med udstillingen
STREET CANS.
Udstillingen iscenesætter og skildrer gennem kunsten
letgenkendelige mærkevareprodukter, som Poul Janus
Ipsen gennem tiden har opsamlet som gadeaffald. Udstillingen italesætter på denne måde vores ”køb og smid
væk”-kultur og rammer direkte ind i miljødebatten.
STREET CANS består af 14 store maleri med et indsat
dåse-relikvie af den originale dåse, der har været ”model”
for værket, samt 14 mindre malerier med close-up fragmenter fra dåserne.

Keramiker Martin Nybo bidrager desuden med udstillingen ”Beholder”.
I løbet af februar måned vil der være workshop og
Modlys-lysfestival i galleriet. Mere information følger på
odsbib.dk.
ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

SIDE 33

PAKHUSgalleriet

Staffage
Lørdag 12. marts – 2. april
Staffage består af de tre billedkunstnere Luise Faurholt,
Anette Fausø og Marianne Tingholm. Sammen tager de
udgangspunkt i maleriet som udtryksform og hylder nysgerrigheden og det eksperimenterende.
Gruppen tager sit navn fra begrebet ”Staffage” som betegner en form for fyld eller pynt, der skal tilsløre noget,
ofte som dekorativ udsmykning i form af påmalede linjer
eller påsyede detaljer.
Staffage er også navnet for figurer af mennesker eller dyr,
der af æstetiske grunde anbringes i landskabs- og arkitekturbilleder.
De tre kunstneres fortolkning af begrebet kan opleves til
foråret i PAKHUSgalleriet. Her står de klar til at præsentere
en fælles udstilling, hvor deres individuelle stilarter mødes
i en optagethed af farve, form og materialer.
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Cromisterne
Lørdag 9. april – 14. maj
Efter en coronapause og en meget kort udstilling i 2021
kan man igen opleve Cromisterne til deres årlige udstilling
i PAKHUSgalleriet.
Cromisterne blev stiftet i 1942 og har siden dengang
arbejdet for at fremme kunsten i Odsherred.
Kunstnersammenslutningens navn er inspireret af grundstoffet Krom, som indgår i de kemiske forbindelser i
mange forskellige farver og er med til at gøre dem kraftige
og glansfulde.
Cromisternes faste medlemmer er Marit Beckmann,
Lis Bruun-Rasmussen, Charlotte Bøgh, Eva Carstensen,
Jan Christensen, Michael á Grømma, Leif Hallstrøm,
Anne Skamstrup Heiberg, Lars Holbroe, Tove Hummel,
Anne Munnecke, Johanne Helga Heiberg Johansen og
Charlotte Nielsen. Årets gæsteudstillere er Helle Baslund
og Hannah Nielsen.
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PAKHUSgalleriet

Oda Knudsen

Stokrosebanden

Lørdag 21. maj – 11. juni

Lørdag 18. juni – 7. august

I PAKHUSgalleriet har man før kunnet opleve særudstillinger, der sætter fokus på en lokal kunstners kreative virke,
og tidligere har galleriet dannet ramme om udstillinger
med blandt andet Loui Michael, Seppo Mattinen og Arne
Haugen.

STOKROSEBANDENs medlemmer er vidt forskellige og har
hver sit personlige formsprog.

I år har vi fornøjelsen af at præsentere en særudstilling
med Oda Knudsen. Udstilling bliver retrospektiv og kommer til at indeholde både ældre og nye værker.
Oda Knudsen er 83 år og har været medlem af Stokrosebanden siden 1998. Hun har en lang og spændende
kunstnerisk karriere bag sig og i 2019 modtog hun den
fornemme pris Eckersberg Medaillen med begrundelsen:
”Indsats af høj kvalitet indenfor den frie eller bundne
kunst”. Udover Stokrosebanden er Oda Knudsen også
medlem af kunstnersammenslutningen Decembristerne.
Hendes billedsprog er farverigt og underfundigt og fyldt
med humor.

I 2022 er der igen føjet nye toner til STOKROSEBANDEN
med nye medlemmer og et par gæster, der supplerer den
faste kerne.

I anledning af Odsherreds Kunstdage kan man i samme
periode på galleriets 2. sal opleve en udstilling med
alle de censurerede kunstnere, som deltager i Kunstdagene. Hver kunstner bidrager med ét værk.
Udstillingen løber fra lørdag 21. maj - lørdag 11. juni.

Hver sommer mødes de i PAKHUSgalleriet til en udstilling,
der har været en fast tradition siden etableringen i 1977.

I udstillingsperioden vil der være fokus på at skabe debat
om kunst og kultur – med et lille strejf af Tour de France.
Der er altså noget at se frem til, når kunsten fylder galleriet og lægger op til kulturmøder.
Årets udstillere er: Dorthe Steenbuch Krabbe, Eva Miklos,
Hans Helge Nielsen, Henrik Miklos Andersen, Johanne
Skovbo Lasgaard, Jørn Bromann, Lena Søeborg, Loui
Michael, Luise Haugen, Margrethe Agger, Morten Nyhus,
Morten Tillitz, Oda Knudsen, Ole Finding, Thomas Kadziola.
Nyt medlem er Carsten Krogstrup og årets to gæster er:
Anja Franke og John Krogh.
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Livestreaminger
Til livestreaming fra Aarhus Universitet kommer du tættere på de nyeste opdagelser og spændende historier fra naturvidenskabens verden. Til arrangementerne holder engagerede forelæsere 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 livestreamingerne 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 bestille billet på forhånd på odsbib.dk. Billetsalget åbner fire uger før
foredragets start.

Fremtidens natur
Tirsdag 8. februar - kl. 18.45 - Aksen
Fri entré med tilmelding

Den sovende hjerne
Tirsdag 22. februar - kl. 18.45 - Pakhuset
Fri entré med tilmelding

Naturvidenskabeligt foredrag ved professor i økologi
Jens-Christian Svenning.
Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige
livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu
naturen, og vi hører dagligt om klimakrise og kollaps i
bestanden af insekter.
Til foredraget med Jens-Christian Svenning får du overblik
over, hvilke faktorer der medvirker til høj eller lav biodiversitet i verden. Hør hvordan mennesket påvirker Jorden
og om konsekvenserne for fremtidens levende natur. Og
hør forskerens bud på spørgsmålet: Hvilke løsninger skal vi
satse på?

Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor er søvn
nødvendig for helbredet? Det kan du blive klogere på til
denne livestreaming med professor i neurobiologi Birgitte
Rahbek Kornum. Søvn består af fire forskellige faser, som
har hver deres helbredende effekter på hjernen. Den dybe
søvn er fx helt anderledes end REM-søvn – også kendt
som drømmesøvn – og det vil du få eksempler på i løbet
af foredraget. Birgitte Rahbek Kornum vil desuden afdække de biologiske konsekvenser af for lidt søvn og diskutere
sammenhængen mellem utilstrækkelig søvn og senere
udvikling af Alzheimers sygdom. Undervejs bliver der også
tid til at kigge ind i hjernen og se på de mekanismer, der
regulerer om vi er vågne eller sover.
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Livestreaminger

Klimaforandringerne
Tirsdag 1. marts - kl. 18.45 - Aksen
Fri entré med tilmelding

Ekstrem fordøjelse
Tirsdag 15. marts - kl. 18.45 - Pakhuset
Fri entré med tilmelding

Professor i klimafysik Jens Hessebjerg Christensen
fortæller om klimaforandringer.

Modsat os mennesker trives slanger med at æde enorme
måltider efter lang tids faste.

FN’s klimapanel udgiver løbende rapporter om de igangværende klimaforandringer, deres konsekvenser og hvad
fremtiden vil byde på.
Aftenens forelæser, Jens Hesselbjerg Christensen, har
været hovedforfatter på flere kapitler om regionale klimaforandringer i disse rapporter.

Med et ekstremt fordøjelsessystem kan slanger nemlig
æde mere end deres egen kropsvægt, og studier på
Aarhus Universitet har været med til at forklare, hvordan
og hvorfor stofskiftet stiger under fordøjelsen af de
enorme måltider. Den nyeste forskning viser også, at
slangernes muskler vokser under fordøjelse – helt uden
motion – og en forståelse af denne evne kan måske
bidrage til at forhindre mennesker i at miste muskelmasse
under sygdom og aldring.

Foredraget vil kredse om den videnskab, der ligger til
grund for rapporternes resultater og konklusioner. Jens
Hesselbjerg Christensen stiller skarpt på de videnskabelige
landvindinger, der har gjort at klimapanelet nu med stor
sikkerhed kan sige, at de seneste års globale opvarmning
er menneskeskabt.
Efter foredraget går du hjem med både en bedre forståelse af klimaet som system, hvilke usikkerheder forskerne
fortsat kæmper med og en idé om, hvilket klima vi efterlader til vores efterkommere.

Til foredraget giver professor i zoofysiologi Tobias Wang
et indblik i hvordan dyr og mennesker overlever langvarig
faste - hvordan ekstrem, længerevarende underernæring
påvirker hele menneskekroppen og leder til fysiologisk
forfald.
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Livestreaminger

Flagermus
Tirsdag 29. marts - kl. 18.45 - Aksen
Fri entré med tilmelding
De mere end 1400 arter af flagermus udgør en femtedel
af alle kendte pattedyrsarter på Jorden. Som insektædere
og bestøvere af blomster spiller de vigtige roller i naturen.
På trods af dette ved vi meget lidt om hvad disse små, flyvende jægere foretager sig i nattemørket og dermed om,
hvordan vi påvirker dem og om de måske har påvirket os i
en verden ramt af coronavirus.
Men nu har forskere sat små computere på flagermus og
fået ny viden om deres adfærd og jagt med ekkoer.
Det kan du blive meget klogere på til livestreaming af
dette naturvidenskabelige foredrag med professor i sansefyiologi Peter Teglberg Madsen fra Aarhus Universitet.
Foredraget rundes af med nogle tanker om, hvordan vi
kan artsbevare disse dyr der er så svære at studere og
tælle i naturen, og hvorfor det ikke er flagermusenes
skyld, at vi har en coronaviruspandemi.
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IG Nobel Prize
Tirsdag 26. april - kl. 18.45 - Pakhuset
Fri entré med tilmelding
Kom med til en særlig udgave af Aarhus Universitets
sædvanlige livestreaminger, hvor du kan se frem til en
cocktail af videnskab og humor til en prisuddeling af de
helt særlige.
Under livestreamingen af det internationale arrangement
”IG Nobel Prize” (som står for ”Ignoble Nobel Prize”) vises
uddelingen af alternative nobelpriser under sloganet ”grin
først, tænk så”.
Priserne gives til forunderlig eller speciel forskning, som
vækker lige dele latter og eftertanke.
Aftenens forelæsere er den alternative pris’ stifter Marc
Abrahams, som styrer slagets gang samen med tre af
prisvinderne.
Vær opmærksom på, at denne livestreaming foregår på
engelsk.
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Morgensang

Første onsdag i måneden fra 2. marts – 4. maj
kl. 8.30 - fri entré - Aksen
Første lørdag i måneden fra 5. marts – 7. maj
kl. 9.30 - fri entré - Pakhuset
Sang spreder glæde, og når vi synger sammen, skaber det en god stemning.
Morgensang i Aksen og i Pakhuset er et kendt og elsket arrangement, hvor mellem 30 og 50 sangglade, morgenfriske
borgere mødes den første onsdag og lørdag i måneden for at synge sammen.
Fra marts til maj inviterer BOK sammen med Odsherred Dag- og Aftenskole igen til fælles morgensang, hvor organist i
Nykøbing Kirke Timon Müller spiller for.
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Godmorgen Odsherred

Tirsdag 1. februar, 15. februar, 1. marts, 15. marts,
29. marts, 26. april, 10. maj, 24. maj
kl. 8.30-9.30 - fri entré - Nykøbing Bibliotek
Tirsdag 8. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts,
5. april, 19. april, 3. maj, 17. maj, 31. maj
kl. 8.30 - 9.30 - fri entré - Biblioteket i Aksen

Programmet ser typisk sådan her ud

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.

• Velkommen ved dagens morgenvært

Programmet varierer, alt efter hvem der er morgenvært.

• Lokale nyheder

En morgenvært, enten en fra BOK eller en, vi har inviteret
udefra, bringer dig gennem dagens program.

• Nyt fra kulturen, kommende begivenheder
og nye bøger

Det hele pakkes ind i sang fra Højskolesangbogen, og du
kan købe kaffe og croissanter til 10 kr.

• Sang fra Højskolesangbogen og afslutning

SIDE 40

ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

• Sang fra Højskolesangbogen eller andet
musikalsk indslag

PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

BOK i MODLYS
MODLYS er en lysfestival, som finder sted i Nykøbing hvert år i februar måned. Festivalen er en fejring af, at vinteren går
på hæld og lyset langsomt vender tilbage – og både erhvervsdrivende, foreninger, kulturinstitutioner og lokale ildsjæle
er med. Den finder sted rundt omkring i hele byen og kan opleves både ude og inde.
Odsherred Bibliotek og Kulturhuse deltager også i MODLYS, hvor vi åbner dørene til Pakhus, galleri og bibliotek, efter
mørket falder på.
Festivalen bliver afviklet inden for de gældende covid-19 restriktioner. Hold øje med modlys.nu, hvor du op til festivalen
vil kunne læse mere om retningslinjer og særlige hensyn.

Åbent bibliotek i stearinlysets skær
Lørdag 19. februar - kl. 17-21 - fri entré

Aftenåbent i PAKHUSgalleriet (se side 33)
Lørdag 19. februar - kl. 17-21 - fri entré

Koncert i Pakhuset (se side 17)
Lørdag 19. februar - kl. 20 - fri entré

Hold øje med odsbib.dk, hvor vi løbende opdaterer med
mere information om programmet.
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Gå ikke glip af

Kursus:
Få mere ud af din smartphone
Mandag 10. januar, 24. januar, 7. februar og
21. februar - kl. 10-12 - fri entré med tilmelding
Asnæs Bibliotek
Sidder du også nogle gange med følelsen af, at din smartphone bør kunne bruges til mere end bare ringe, læse og
skrive beskeder – men har du svært ved at knække koden
til hvordan?
På dette kursus er der hjælp at hente. I løbet af fire mandage snakker vi om, hvad en smartphone kan, og øver os
sammen i at bruge nogle af de smarte funktioner.
Husk at medbringe egen smartphone.
Tilmelding skal ske via mail til mican@odsherred.dk.
Skriv ”Få mere ud af din smartphone” i emnefeltet.
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Emnerne til de fire kursusgange er:
10. januar:

introduktion - kend din smartphone

24. januar:

Din smartphone kan hjælpe dig med
at holde dig sund

7. februar:

Din smartphone er også en fjernbetjening

21. februar:

Din smartphone er en GPS, og den
har styr på dig
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Gå ikke glip af

MØRKE

Filmvisning: Klub Kranium
Tirsdag 1. februar - kl. 18 - fri entré med tilmelding
Bibliotekstorvet på Nykøbing bibliotek
”Klub Kranium” er en fortælling om venskab og om at føle
sig anderledes end flertallet.
I filmen følger vi tre unge outsidere fra Fjerritslev,
Josephine, Mareridt og Jay, der har fundet et fællesskab
og en identitet i goth-kulturen med alt, hvad dertil hører
af kranier, parykker og piercinger.

Vurderingsarrangement
med Lauritz.com
Onsdag 2. marts - kl. 15.30-18 - fri entré - Pakhuset
Kom og få vurderet dine arvestykker, loppefund og
designklassikere med henblik på auktion, når Lauritz.com
i Helsingør afholder vurderingsarrangement i Pakhuset.
Pakhuscaféen holder åbent med salg af øl, vin, vand, kaffe
og te.

Bevæbnet med heftig makeup og vilde outfits kæmper det
gotiske trekløver for at kontrollere deres indre dæmoner,
og sammen skaber de et frirum, hvor de uforstyrret kan
udfolde sig.
”Klub Kranium” vandt prisen som årets danske dokumentar på CPH:DOX i 2021.
Til fremvisningen på Nykøbing Bibliotek kan man møde
filmens instruktør, Frigge Fri, som kommer og fortæller
om filmen og den subkultur, som de unge hovedpersoner
tilhører.
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Lokalarkivet
Odsherred Lokalarkiv indsamler og bevarer originale dokumenter, billeder og film- og lydoptagelser om privatpersoner, foreninger og virksomheder i Odsherred gennem tiderne. Arkivet flyttede 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. Fx kan man finde en stor samling
af gamle aviser fra Odsherred fra 1858 og frem til vor tid.
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.

Asnæs ca. 1899. Bygget 1897.
Storegade 23. Set fra Enghaven.
I 1899 etablerede fotograf Søren Bay
sit første atelier på kvisten i denne ejendom.
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Lokalarkivet

Lokalarkivets arbejdsgrupper
Onsdag i lige uger fra januar til og med april
kl. 14-16.30 - Asnæs Bibliotek
Hver onsdag fra januar til og med april
kl. 10-17 - Odsherred Lokalarkiv i Vig
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 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.
ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE
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Frivillig hos BOK
Odsherred Bibliotek og Kulturhuse har mange engagerede frivillige, som alle er med til at skabe en helt særlig ånd – og
de frivillige er en uvurderlig hjælp i forhold til at løfte opgaven med de mange arrangementer og udstillinger, vi har på
biblioteket, i kulturhusene og i PAKHUSgalleriet.
Som frivillig hos os får du mulighed for at engagere dig aktivt i Odsherreds kulturliv, og samtidig bliver du en del af et
socialt fællesskab, hvor du kan møder nye mennesker fra lokalmiljøet.

”Vi er glade for den måde,
BOK har taget imod os på – de
viser, at vi alle hver især kan
bidrage med noget, som har betydning for lokalsamfundet. Det sammenhold, der er imellem de frivillige og de
ansatte, giver os en følelse af at være
med i et fællesskab, lidt som en familie.
Der en mangfoldighed af arrangementer og opgaver, så der er altid noget,
der passer til ens formåen,
energi og interesse.”
- Birgitte og Henrik

”Som tilflytter har det
været en enestående
mulighed for at være en del
af et større fællesskab, hvor vi
sammen har det sjovt, har
mangeartede opgaver og
gode oplevelser.”
- Kirsten Heby
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Frivillig

”At være frivillig
får mig til føle mig mere
levende og som en del af en
spændende organisation, som
er rigtig dejlig at være involveret
i. Mange spørger, hvordan jeg får
tiden til at gå om vinteren. Jeg
kan kun sige, at tiden er fyldt
ud - og godt fyldt ud.”
- Marianne Skriver

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 vores forskellige huse.

Frivillig til koncerter, Folkekøkken o.l. i Pakhuset, Aksen
og PAKHUSgalleriet:
Pernille Høst - pehos@odsherred.dk

I Pakhuset og PAKHUSgalleriet er de frivillige omdrejningspunktet for både Folkekøkken, Lørdagsjazz og de mange
koncerter og udstillinger.

Frivillig læsepilot for Odsherred Læser Godnathistorie:
Børneteamet - bornebib@odsherred.dk

Du kan også 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.

Frivillig i Odsherred Lokalarkiv:
Jens Hjorth Hansen - jehh@odsherred.dk
Frivillig i Bogen kommer:
Michael Nihøj - mican@odsherred.dk

Mulighederne er mange – og alle er velkomne!
ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE

PROGRAM JANUAR/JUNI 2022

SIDE 47

Biblioteket tilbyder
Bogen kommer

Fisk en bog

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 og borgere med
handicap i Odsherred Kommune.

Rundt om i Odsherred finder du gamle, ombyggede
fiskekasser fyldt med bøger, som du kan tage med dig på
farten. 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.

Har du lyst til at være en del af ordningen, kan du
kontakte Michael Nihøj på 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
vores litteraturformidlere arrangere en booktalk i din stue,
det lokale forsamlingshus, din forening eller et andet sted.
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.
Bestil en booktalk ved at kontakte Mette Mathiasen på
metma@odsherred.dk eller tlf.: 59 66 50 10.

Kasserne hænger her:
• Super Brugsen i Havnebyen Odden
• Rørvig Havn i forhallen ved havnekontoret
• Super Brugsen i Højby
• Camping Rørvig Strand (Skærby Camping)
• Dagli’Brugsen i Grevinge
• Høve Camping i Høve Skov
• Egebjerg Skole ved busstoppestedet
• Byens Bakke i Nr. Asmindrup
• Kongsøre camping
• Ordrup købmanden

Aktivitetscenter
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.
Kontakt Aase Jensen på tlf. 30 34 07 42 for at få det fulde
program eller mere info.
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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 i forbindelse med opgaver, til
at finde gode højtlæsningsbøger og bøger til læsestart til
børn og børnebørn og til 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
På Odsherred Bibliotek og Kulturhuse hjælper vi mere
end 40 læsekredse med at skaffe bøger og få inspiration
til læsning. Vi hjælper også dig, som leder efter nogen at
være i en læsekreds med.
Det er sjovt at læse sammen og dele sin læseoplevelse
med andre. Tit vil du opleve, at de andre medlemmer af
læsekredsen kan give et helt andet perspektiv på den bog,
du har læst.
Derudover er en læsekreds en mulighed for at udvide dit
sociale netværk og måske læse en bog, som man ikke selv
ville have valgt.
Sådan hjælper vi læsekredse
Til både nye og etablerede læsekredse tilbyder biblioteket
gode råd og vejledning til at finde litteratur, hjælp til at
skaffe bøgerne hjem, besøg af en af vores bibliotekarer
og invitationer til arrangementer, der kan være særligt
interessante for jer.
Vi anbefaler alle læsekredsmedlemmer at tilmelde sig
vores nyhedsbrev Litteraturnyt (se side 24) så I kan holde
jer opdateret på, hvad der sker på biblioteket og i litteraturens verden.

Har du lyst til at være med i en læsekreds?
I kan selv bestemme, hvor ofte jeres læsekreds skal mødes, og hvad I skal læse. Fra bibliotekets side hjælper vi
jer dog gerne med at skabe nogle gode rammer, så I kan
komme godt i gang.
På vores hjemmeside odsbib.dk kan I desuden finde
inspiration til, hvordan I kan snakke om bogen.
Kontakt Eva Nielsen på evni@odsherred.dk, hvis du vil
være del af en læsekreds eller har lyst til at starte en ny.

Brug de selvbetjente biblioteker
Tag på biblioteket, når det passer dig. For dig, som klarer
dig selv på biblioteket, har vi åbent i de selvbetjente filialer i Vig, Hørve, Rørvig, Egebjerg og på Odden fra klokken
6 til 24 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 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 wi-fi
• printe i sort-hvid
• læse aviser og tidsskrifter
• lege, hygge, arbejde og studere
• holde uformelle møder
• afholde arrangementer efter aftale med BOK
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Borgerservice
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.
Vi har gjort det nemt for dig at komme til. På vores hjemmeside odsbib.dk/borgerservice kan du se vores tilbud og
bestille tid.
Der er også mulighed for at komme på biblioteket og få hjælp i informationen til at bestille tid eller få gode råd og
hjælp til mindre borgerserviceopgaver.

Borgerrådgiver

Borger.dk

Du kan altid ringe til kommunens borgerrådgiver,
Louise Hare Stidsen, på tlf. 21156947 eller skrive enten
via e-boks eller på mail borgerraadgiver@odsherred.dk.

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

Desuden har du mulighed for at bestille et møde eller
blot møde op:
Mandage - kl. 9-13 - Nykøbing bibliotek
Torsdage - kl. 12-16 - Asnæs Bibliotek
Se www.odsherred.dk/borgerrådgiver for eventuelle
ændringer i forbindelse med ferie, covid-19 m.v.
Borgerrådgiveren kan hjælpe dig, hvis du:
• vil klage over sagsbehandlingen i kommunen
• har brug for vejledning til at forstå kommunens
breve og information
• har forslag til forbedringer af kommunens
sagsbehandling eller praksis.

•
•
•
•

melde flytning
skifte læge
bestille nyt sundhedskort
anmelde rotteplage

Den Digitale Hotline
Ring på telefon 70 20 00 00
Mandag – torsdag - kl. 8-20
Fredag - kl. 8-16
Søndag - kl. 16-20
Den Digitale Hotline hjælper dig med generel information
og vejledning i de digitale selvbetjeningsløsninger, som
kommunerne og andre myndigheder stiller til rådighed.
I Den Digitale Hotlines åbningstider sidder ansatte i Borgerservice klar til at hjælpe dig med at få løst dine digitale
udfordringer.
Husk, at de ansatte ikke kan svare på spørgsmål om din
konkrete sag, men hjælper dig med en mere generel
vejledning.
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Fra NemID til MitID
Alle med NemID skal i løbet af 2021 og 2022 have MitID.
Du kan bruge MitID til alt det, som du har brugt NemID til, fx til at overføre penge på netbank eller til at logge ind på
borger.dk.
Langt de fleste NemID-brugere skal have MitID i deres net- eller mobilbank. Du får automatisk besked, når det er din tur.
Selvom du får MitID, skal du beholde dit NemID indtil videre. Det skal du, fordi der i en overgangsperiode er steder, hvor
du stadig skal bruge NemID, indtil NemID er endeligt udfaset.
Du får besked, når du ikke længere skal have NemID – enten af din bank eller af Digitaliseringsstyrelsen.
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KULTURHUSE
PAKHUSET KULTURHUS

NYKØBING SJ. BIBLIOTEK

Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

AKSEN KULTURHUS

ASNÆS BIBLIOTEK

Centervejen 91
4550 Asnæs

Centervejen 91
4550 Asnæs

PAKHUSGALLERIET

Åbningstid:
Mandag - onsdag: kl. 9-17 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Torsdag: kl. 9-18 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Fredag: kl. 9-15 (selvbetjent mellem kl. 9-10)
Lørdag: kl. 10-13
Søndag: lukket

Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.
Åbningstid:
Mandag - torsdag: kl. 12-16
Fredag : kl. 11-15
Lørdag: kl. 10-13
Søndag lukket

Du kan bestille tid til borgerservice på odsbib.dk.

PAKHUS 2
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj.

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

VIG BIBLIOTEK – DET LOKALE BIBLIOTEK

BOK forbeholder sig ret til aflysninger og ændringer i programmet

BIBLIOTEKER/
BORGERSERVICE

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

Ravnsbjergvej 23A, 4560 Vig

HØRVE BIBLIOTEK

EGEBJERG DEMOKRATEK

Egebjerg Hovedgade 30, 4500 Nykøbing Sj.

ODDEN BIBLIOTEK

Skoletoften 7, 4583 Sj. Odde

RØRVIG BIBLIOTEK

Vestergade 24, 4581 Rørvig
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Telefonnummer: 59 66 50 00
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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Støttet af

Idrætsvej 3, 4534 Hørve		

