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Kære gæst ...
Det er med stor glæde, at jeg kan præsentere efterårsprogrammet for Tønder Kommunes
Biblioteker og Kulturinstitutioner. Denne gang er det også en fornøjelse at præsentere arrangementer fra Kiers Gaard og de lokalhistoriske arkiver, der alle også er en del af KIM-familien.
På Tønder Kommunes Biblioteker ønsker vi at sætte fokus på bæredygtighed og FN’s 17
verdensmål. For os hænger tanken om bæredygtighed og biblioteker nemlig rigtig godt
sammen – på bibliotekerne deler vi materialer, oplevelser, rum, tid og sted. Kort sagt vil vi
gerne skabe nye oplevelser og nye måder at opleve verden på – i respekt for hinanden og
den hverdag, vi har sammen.
Glæd jer til bl.a. Pia Damsgaard, som besøger Schweizerhalle til efteråret. Pia arbejder på
Herning Bibliotek og kommer til vores del af Sønderjylland for at fortælle os om, hvordan
vi kan gøre verdensmål til hverdagsmål. Jeg har oplevet Pia optræde flere gange, og hun er
virkelig god til at fortælle om de små praktiske ting, vi kan foretage os i hverdagen for at
spille med på bæredygtighedsdagsordenen.
Til september vi også besøg af fodboldlegenden Jan Mølby. For dem, som husker landholdet
fra 1980`erne, var Mølby én af de store med overblik og de perfekte afleveringer. I dag kender
mange Mølby som en skarp fodboldkommentatorer med stærke holdninger og meninger til
spillet. Det kan kun blive en god aften i Schweizerhalle til efteråret.
Vi glæder os til at se jer til efterårets mange spændende arrangementer.

Andrew Cranfield
ANDREW CRANFIELD

Leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner
Tønder Kommune
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Dansk-tysk litterær
byvandring i Nibøl

Dansk-tysk litterær
byvandring i Tønder

Som en del af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ’Kultur
i Hverdagen’ arrangerer bibliotekerne i Tønder, Husum og Nibøl
litterære byvandringer.

Som en del af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ’Kultur
i hverdagen’ arrangerer bibliotekerne i Tønder, Husum og Nibøl
litterære byvandringer.

Byvandring Nibøl
Dagens program i Nibøl byder på fælles frokost, musik og litteratur,
efterfulgt af en byvandring rundt i Nibøl bymidte.
Byvandringen vil foregå på tysk, med dansk oversættelse/tolk, og
der vil være fælles bustransport fra Tønder. Husk pas.

Byvandring Tønder
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Dagens program i Tønder byder på en gåtur rundt i byen, hvor vi vil
besøge udvalgte steder, som forskellige forfattere har beskrevet
i deres bøger, og vores bibliotekar, Hanne, vil læse uddrag højt.
Derudover vil der på dagen være inkluderet et museumsbesøg på
Kunstmuseet i Tønder samt en let frokost. Byvandringen vil foregå på
dansk, med tysk oversættelse/tolk, og der vil være fælles bustransport fra Nibøl og Husum til gæster fra Tyskland. Pga. begrænset
plads på byvandringen deles gæsterne i to hold, så man enten starter
eller slutter med en byvandring. Husk pas.

PROGRAM
11.30 Velkomst på Nibøl Bibliotek
12.00 Rundvisning og udstilling på Nibøl Bibliotek
12.30 Frokost med oplæsning og musik
14.00 Tre samtidige litterære/historiske byvandringer i Nibøl
16.30 Fælles afslutning
Projektet er støttet af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

PROGRAM
11.00-12.30: Velkomst og derefter museumsbesøg eller byvandring
12.30-13.30: En let fælles frokost
13.30-15.00: Museumsbesøg eller byvandring og fælles afslutning

Onsdag den 14. september, kl. 11.30
Projektet er støttet af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.
Tilmeldingsfrist er den 31. august
Fælles bustransport fra Tønder kl. 10.45
Onsdag den 21. september, kl. 11.00
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FORFATTERFOREDRAG:

Anne-Cathrine
Riebnitzsky
Oplev Anne-Cathrine Riebnitzsky til et spændende foredrag om hendes
historiske roman Vindens Port, der udkom i efteråret 2021. Romanen
foregår i årene op til 1341 i det sydlige Spanien, hvor vi følger en muslimsk
borgherre med tre meget forskellige hustruer og et særligt tag på heste.
Pilgrimsrejser medfører en rivende udvikling i området og videnskab er
08 i højsædet. Men nordfra presser den kristne invasion sig på.
OM FORFATTEREN
Udover sit forfatterskab er Anne-Cathrine
Riebnitzsky specielt kendt som kvinden
med fokus på undertrykte kvinder i den
krigshærgede Helmand-provins, hvor hun
har gjort et stort arbejde for den demokratiske udvikling. Efter sin uddannelse fra
Forfatterskolen i 1998 fortsatte Anne-Cathrine direkte i hæren. Her uddannede
hun sig som sprogofficer, hvorefter hun
bl.a. arbejdede på ambassaden i Moskva.
I 2007 blev hun udsendt til Afghanistan
som soldat og efterfølgende som rådgiver
for Udenrigsministeriet.
Torsdag den 22. september, kl. 19.00
Schweizerhalle/Tønder Kulturhus
75 kr
www.tbib.dk

FORFATTERFOREDRAG:

Anne Lise
Marstrand-Jørgensen
Om Dronning Margrete den Første

Dansk-tysk litterær
byvandring i Husum
Som en del af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ’Kultur
i hverdagen’ arrangerer bibliotekerne i Tønder, Husum og Nibøl
litterære byvandringer.
Byvandring Husum
Dagens program i Husum vil byde på litterær byvandring med højtlæsninger og fortællinger om bl.a. Theodor Storm og Franziska von
Reventlow. Husk Pas.
PROGRAM
11.00 Velkomst på Husum Bibliotek
11.15 Byvandring / Museumsrundvisning
12.30 En let fælles frokost
13.30 Byvandring / Museusmrundvisning
15.00 Fælles afslutning
Byvandringerne bliver simultantolket til dansk og der vil være fælles
bustransport fra Tønder.
Projektet er støttet af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.
Onsdag den 28. september, kl. 11.00
Tilmeldingsfrist er den 31. august
Fælles bustransport fra Tønder kl. 9.30
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Anne Lise Marstrand-Jørgensens roman Margrete I er et
psykologisk drama om en af
middelalderens mest betydningsfulde kvinder. Allerede
som tiårig bliver Margrete
gift med Norges konge og
sendt hjemmefra. Hun er
Valdemar Atterdags yngste
datter, født i 1353, og hendes opgave i Norge er enkel:
hun skal føde en arving til
09
den norske trone og knytte
Danmark og Norge tættere
sammen. Da Valdemar dør,
uden at efterlade sig en søn, er der ingen indlysende tronfølger. På
trods af interne stridigheder og truslen om krig udefra, lykkes det
Margrete at få valgt sin femårige søn til konge af Danmark. Hun
regerer på hans vegne og har allerede tidligt en tydelig drøm om
fremtiden: Norden skal samles til ét rige – og hun skal stå i spidsen.
Historien om Dronning Margrete den Første rækker ud over hendes
samtid. Hør med når Anne Lise Martstrand-Jørgensen fortæller om
romanen og om dronningen.
Anne Lise Marstrand-Jørgensen er også kendt for sine to historiske
romaner om Hildegard af Bingen, og i 2021 modtog hun DR Romanprisen for Margrete I.
Torsdag den 3. november, kl. 19.00
Emanuel - Skærbæks Kultur- og Forsamlingshus
95 kr
www.tbib.dk
Emanuel - Skærbæks Kultur- og Forsamlingshus
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Mormorliv med

Jane Ibsen Piper

ONSDAGSCAFÉ:

Booktalk med
sæsonens nye bøger

Et foredrag om at leve det enkle liv
Foredraget tager udgangspunkt i bogen Mormorliv – råd til at
leve mere enkelt. Jane fortæller anekdoter fra skriveprocessen
og gennemgår sine yndlingspointer fra bogen om, hvordan vi kan
bruge erfaringerne fra mormor Ragnhilds lange liv til at leve enkle,
meningsfulde liv. Arbejdet med bogen har føltes som en tur i tidsmaskinen tilbage til tiden før vaskemaskiner, frysere og telefoner,
og til en tid før plastikemballage, brug-og-smid-væk-tankegang
og billigt stangtøj.
I en tid med klimakrise og økonomisk krise er
der så meget, vi kan lære af de gamle
dyder. Vi kan genlære at passe
bedre på ressourcerne omkring
os samtidig med, at vi sætter
farten lidt ned og passer på
10
ressourcerne indeni os.

Onsdag den 30. november, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
75 kr
www.tbib.dk

Kom og få inspiration til din næste læseoplevelse. Vores bibliotekar,
Hanne, har læst og anbefaler et udpluk af sæsonens nye bøger.
Arrangementet er både for dig, der har lyst til at læse noget andet,
end det du plejer og til dig, der bare gerne vil opdateres på alle de
nye, gode udgivelser, vi får på biblioteket. Bøgerne vil være indenfor
genrerne krimi, romaner og biografier.

Onsdag den 7. december, kl. 16.30 - 17.30
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk
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”Vi skal kræve meget
mere af det, vi har

omkring os”
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Jane Ibsen Piper er bæredygtighedsblogger, konsulent og forfatter til bogen Mormorliv. På sin blog og i sine
bøger eksperimenterer hun med købestop, genbrug, minimalistisk husførelse og DIY – og her fortæller hun,
hvordan det at gøre tingene selv og gøre sig umage ovenikøbet giver hende mere tid og overskud i det lange løb.
n Interviewet af Mathilde Ravn Melvang for Tønder Kommunes Biblioteker

På Tønder Kommunes Biblioteker arbejdes der i øjeblikket med
FN’s verdensmål. Mål nummer 12 behandler ”ansvarligt forbrug
og produktion”, hvilket kan dække over alt fra bedre håndtering
af affald og fossile brændstoffer til ansvarligt privatforbrug - for
eksempel når det gælder madspild.
Derfor har jeg talt med forfatter og blogger Jane Ibsen Piper. Hun
skriver blandt andet om bæredygtighed, købestop og minimalisme, og til efteråret holder hun foredrag i Schweizerhalle – Tønder
Kulturhus om sin bog Mormorliv fra 2021. I bogen interviewer hun
sin mormor på 102, og samler hendes livsvisdom og husråd til
en guide til et mere bæredygtigt og mindre stresset liv i 2022.
Undervejs i bogen er der både plads til anekdoter fra gamle dage,
husholdnings-, planlægnings- og genbrugstips og gode råd til at
nyde livet, der, hvor man er.

Jane Ibsen Piper er også jurist, konsulent i det private erhvervsliv
og mor, og alle hendes erfaringer spiller med, når hun blogger og for
eksempel skriver bøger som Den lille guide til opsparing og Den lille
guide til minimalisme. Hun prøver selv sine forskellige bæredygtige
’life hacks’ af og deler sine erfaringer med sine følgere på bloggen
og i facebookgruppen ”Minimalisme og købestop”: hun strikker og
syer sit eget tøj, går i genbrug og reparerer tingene, når de går i
stykker, og så har hun struktureret sin hverdag sådan, at der bliver
tid til at gøre sig umage med husholdningen, samtidig med, at der
er luft til at leve.

Mere plads, mere overskud, flere penge, mere tid
For Ibsen Piper startede det hele i 2012, hvor hun for alvor mødte
idéen om at leve minimalistisk. Hun var på barsel med sin yngste
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dreng, så familien boede småt. Hun beskriver, hvordan der fulgte
mange ting med børnene: ”Der var proppet og meget larmende. Jeg
opdagede en blog, hvor de skrev om minimalisme – noget med mere
plads omkring dig, mere overskud, flere penge, mere tid. Jeg var
sådan: ja tak, det lyder fandeme godt, den køber jeg!”
Hun griner, og forklarer, at bloggen faktisk ikke rigtig uddybede,
hvordan man så rent praktisk levede mere minimalistisk. Det måtte
hun selv undersøge og afprøve efterfølgende. Især har minimalismen
givet hende en stærk rutine med at rydde op grundigt og løbende,
som familien stadig følger.
Som hun selv siger: ”Altså, på et tidspunkt når man faktisk igennem
14 alle kasser, loftet
og kælderen, men
udfordringen er
jo, at det starter
forfra igen, fordi
livet ikke er statisk – der går et
år, og børnene har skiftet tøjstørrelser, og jeg har ændret hobby.
Men efterhånden har vi fået et liv, hvor vi har de ting, vi aktivt bruger,
og vi er blevet gode til at give slip på de ting, vi ikke bruger”.

”Vi bliver hele tiden tilbudt ting til fødselsdag, udsalg, Black Friday
eller sådan noget. Men vi har ikke nogen traditioner for at skille
os af med det igen. Så bliver det sådan noget, vi taler negativt
og tungt om: ’åh
nej, nu skal jeg
ordne min kælder…’. Man skal
blive bedre til at
se ting i et flow,
hvor det, man
ikke bruger længere, kan gives eller sælges videre. Ellers samler
vi, horder, og holder fast i det, vi har samlet”.

Jeg var sådan: ja tak, det lyder
fandeme godt, den køber jeg!

”Åh nej, nu skal jeg ordne min kælder…”
Familien tænker på deres ting mere ”i et flow”, uddyber hun. Tøj gives
videre, når børnene ikke kan passe det, og hvis man bliver træt af en
hobby, sælger man de ting, man ikke længere bruger. For Ibsen Piper
handler det også om at indføre nogle vaner og traditioner omkring
at skille sig af med ting igen, fordi vi er så gode til at anskaffe os
nye ting i første omgang:

En heldig genbrugsstjerne
Da jeg spørger, om der ikke kan være en modsætning i både at
behandle ting som ting, for eksempel ved at blive bedre til at smide
væk, og samtidig lægge vægt på bæredygtighed, genbrug og kvalitet,
venter Ibsen Piper et øjeblik, inden hun svarer:
”Både og. Jeg bruger for eksempel selv genbrugsbutikkerne som
et fjernlager. Hvis jeg kan mærke, at jeg ikke længere går med en
bestemt kjole – og for eksempel ikke har nogen følelsesmæssig

tilknytning til den eller kan passe den - så tænker jeg ikke: ’åh nej,
hvad hvis jeg engang kan passe den igen…’. I stedet sender jeg den
ud i verden til nogle andre. Jeg køber alt som genbrug, fordi det er
virkelig billigt, og jeg synes det er så sjovt at finde. Måske er jeg
også født under en heldig genbrugsstjerne!”
Hun er selv begejstret for lokale genbrugsbutikker, fordi de er billige,
men henviser også til en bredere pallette af genbrugsmuligheder,
hvor man kan lede efter mere specifikke eller lækre ting. Det kan
være Den Blå Avis eller Trendsales på nettet, eller det kan være
dyrere, kuraterede genbrugsbutikker i de større byer.

”Min tese er, at man kun skal have yndlingsting”
Ibsen Piper genfandt selv sin gymnasietids glæde ved genbrugsbutikker, efter hun begyndte at interessere sig for minimalisme og
pålagde sig selv et købestop på nyt tøj. I stedet for, som hun siger,
at ”skabe nye behov for nye ting”, kunne hun med god samvittighed

skaffe sig det tøj, hun skulle bruge, uden at støtte modebranchens
overproduktion. Samtidig lærte hun at se mulighederne i tøjet og
det stof, det er lavet af, og at sy om og sy til, så tøjet passede.
Generelt peger mange af hendes projekter med minimalisme og 15
bæredygtigt forbrug egentlig på, at vi skal blive bedre til at kræve
endnu mere af vores ting og vores tøj. Man skal kun købe det
”allerypperste”, siger hun, dét, man virkelig har lyst til at gå med
mange gange:
”Jeg gør mig megaumage. Selvom tøjet ikke rigtig koster noget
eller bruger flere råmaterialer fra verden, så ’støjer’ det alligevel i
klædeskabet. Man kan tænke bæredygtighed i forbrug på mange
måder. Min søster er for eksempel ikke så begejstret for genbrug,
men til gengæld køber hun tøj sjældent og af høj kvalitet, som hun
slider op. Pointen er det der med at gøre sig umage. Min tese er, at
man kun skal have yndlingsting”.

Nærhed, historie, tilknytning
Ifølge Jane Ibsen Piper er gevinsterne ved et bæredygtigt og minimalistisk liv mange. Én er, at man sætter farten ned: ”Når du har
benspænd, sættes forbrugshastigheden voldsomt ned. Langsommelighed, grundighed – det er jo et opgør med en forbrugstrend,

som jeg selv er vokset op med i 90’erne, med billigt syntetisk lort
fra fast fashion. Selvfølgelig kan man have et klædeskab fyldt med
tøj og være lykkelig! Men det kan bare noget at gøre sig umage
med det, at tillægge det betydning, give det traditioner og minder.
Jeg har kjoler, jeg har haft på til et hav af fester, og kjoler jeg har
arvet fra min mormor, som hun har syet selv. Der er så mange lag
i den slags tøj – nærhed, historie, tilknytning”.
På den måde handler minimalisme jo faktisk om at være meget mere
materialistisk, griner hun: ”Vi skal kræve meget mere af det, vi har
omkring os. Det billige lort, der går i stykker mellem fingrene på
os, er ikke rart at bruge. Jeg mener faktisk, at vi fortjener ting, der
ikke er elendige, og at vi skal insistere på, at det er uacceptabelt,
når et nyt produkt går i stykker”.

Ud af hamsterhjulet!
Idéen om en bevidst, kritisk forbruger, der kræver noget, af de ting
hun køber, fordi hun rent faktisk skal bruge dem, går igen, når Ibsen
Piper fortæller om sin mormor og den bog, der er blevet til gennem
16 deres samtaler om livet på landet i midten af sidste århundrede.

Bogen er fuld af praktiske husråd, livsvisdom og eksempler på,
hvordan et simplere liv så ud for ikke særlig længe siden.
Selvom man selvfølgelig ikke bare kan romantisere livet på landet – mange af de ting, vi i dag ville kalde bæredygtighed eller
minimalisme, gjorde man jo dengang af nød – er det alligevel
tankevækkende, at man trods alt fik en meningsfuld hverdag til at løbe rundt uden alle vores moderne genveje og
overforbrug. Eller som Ibsen Piper siger: ”Når vi taler om
klimakrise i dag, taler vi tit om de tekniske løsninger, vi venter
på. I den forbindelse synes jeg virkelig, vi kunne få meget
ud af at kigge lidt tilbage på de løsninger, vi allerede har
udtænkt én gang”.
’Mormorlivet’ havde for eksempel faste rutiner omkring
alle hverdagsgøremål: måltider, tøjvask, madlavning og så

videre, men der var alligevel plads til spontanitet. Og for Ibsen Piper
kan rutinerne være vejen til, at vi kommer ud af vores moderne hamsterhjul og dets loop af stress og dårlig samvittighed: ”Det handler
om at skabe nogle rammer, man kan lide at være i. Man bliver ikke
mindre stresset af at sidde helt afkoblet i lotusstilling – men man
kan gøre sin hverdag lettere og mere rar ved at strukturere den og
have gode vaner”.
Hun ser en tydelig sammenhæng mellem hamsterhjulet på arbejdet
og i hjemmet og den vestlige verdens vilde forbrugsfest: ”Hverken
klimaet, kloden eller vores sjæle kan holde til den hastighed og
det store overforbrug, vi har gang i”. Hun understreger også, at de
fleste af os godt ved det - og at vi bedre kan leve med den viden,
hvis vi går i gang med at ændre vaner.

Ryd op, gør dig umage med dine ting og dit forbrug og strukturer
dit husarbejde! Umiddelbart er det en enkel vej mod bæredygtighed
og mere overskud i vores fortravlede liv, som de fleste af os kan
forholde os til uden de store teknikaliteter. Måske er det bare at
komme i gang?
Oplev Jane Ibsen Piper til foredraget ”Mormorliv – et foredrag om at
leve det enkle liv” onsdag d. 30. november kl. 19.00 i Schweizerhalle.

Husmor m/k – stop madspild!
Og som danskere har vi faktisk rig mulighed for at gøre en forskel
og skrue ned, når det handler om ressourceforbrug. Hvis man har
svært ved at finde ud af, hvor man skal starte, anbefaler Ibsen
Piper, at man starter med maden og madlavningen, fordi det er et
behov, vi skal opfylde hver dag. Hvis man kan stoppe sit madspild,
er man allerede nået et godt skridt på vejen.
Hun forklarer, at den mængde mad, der smides ud overalt på jorden,
repræsenterer enorme mængder spildt CO2, og tilføjer: ”Jeg er ikke
superdogmatisk om, hvor vidt folk må spise kød eller drikke mælk,
eller hvad de må – hvis de bare kan starte med ikke at smide mad
ud. Selvfølgelig er det også fint at spise mindre oksekød, men det
tror jeg godt de fleste ved efterhånden. I forhold til at forhindre madspild kan mormors strukturer
virkelig komme én til hjælp. Hvis man kan
tage sit husmorforklæde på – husmor m/k,
plejer jeg at sige! – kan man komme meget langt. Det er os alle sammen, der skal
tilbage i køkkenet og have respekt for den
mad, vi behandler og tilbereder”.
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the BOWIE tribute
Oplev udødelige hits som Five Years, Moonage Daydream,
Soul Love, Starman, Rock ’n’ Roll Suicide samt selvfølgelig titelnummeret fra Bowies album af samme navn
– Ziggy Stardust – som for altid forandrede pop- og
rockmusikken

HC. Eichner jubilæumskoncert
Musiker HC. Eichner fik sin første guitar i julegave og købte for
sine konfirmationspenge en rigtig elguitar. Siden er HC. blevet til
en velkendt musiker, som har underholdt os alle med dansktoppens
toner de sidste 40 år over hele landet.
Søndag den 2/10 2022 er det nøjagtig 40 år siden HC. havde sit første
betalte job som musiker i duoen Two Swingers, og det skal fejres
med en underholdende jubilæumskoncert. Til koncerten bliver både
harmonika og guitar luftet til sange fra hans nye jubilæums-CD,
som udkommer på dagen, samt nogle af de sange, der har været
med på DK4 Dansktoppen.

I 2020 fejrede the BOWIE tribute David Bowies 50-års jubilæum
som albumkunstner, i 2021 fejrede bandet 50 års jubilæum med
albummet Hunky Dory, og bandet fortsætter fejringen: I 2022 hylder
bandet 50 års jubilæum for Bowies femte og ét af de allermest
kritikerroste album gennem tiderne: Ziggy Stardust fra 1972.

Desuden vil der på dagen være
et festligt indslag af en af Danmarks mest populære duoer
Kisser og Søren.
Tag din bedre halvdel, naboen
eller vennerne under armen og
kom til en skøn eftermiddag i
musikkens tegn, hvor vi sammen vil fejre 40 år med HC.
Eichner ved mikrofonen.

The BOWIE tribute leverer – med forsanger Michael Bjørn i spidsen –
den ultimative BOWIE oplevelse med energi, nærvær og autenticitet.
Danmarks – og måske Europas – bedste bud på et Bowie-tribute
band spiller med nerve og stor indlevelse sange fra David Bowies
femte album, en plade, der på mange måder forandrede samtidens
syn på pop- og rockmusik.
Bandet spiller til koncerten numre fra pladen Ziggy Stardust såvel
som et udvalg af Bowies største sange.
Lørdag den 10. september, kl. 20.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
250 kr
www.tonderkulturhus.dk
MusicBooking.dk

Søndag den 2. oktober, kl. 14.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
125 kr
www.tonderkulturhus.dk
HC. Eichner
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Efterårskoncert med
Tønderkoret

The Boss
Tribute to Springsteen

Biblioteket glæder sig til endnu engang at byde velkommen til Tønderkoret, der vil synge efteråret ind i anledning af, at vi nu går ind i
den mørke årstid med dens mange muligheder for hygge og nærvær.

Kom med til et brag af en koncert, hvor du kan opleve de
største og bedste hits fra en af verdens største musikere

Koncerten er gratis og vil være af ca. en times varighed.

The Boss – Tribute to Springsteen er et af de bedste, mest energiske
og autentiske bud på absolut troværdig hyldest til Bruce Springsteen. Holdet består af musikere, der på ethvert tidspunkt kan stå
selv, men sammen er de fantastiske.

OM TØNDERKORET
Tønderkoret har eksisteret siden 1988 og er medlem af Danske
Folkekor. Vi er et blandet kor på 25 medlemmer, der synger
et alsidigt repertoire.
Vores dirigent, Antonia Blaser, er organist ved Egernsund og
Kværs kirker og dirigerer spirekoret i Sønderborg.

Spilleglæden kommer helt ned til bagvæggen og længere endnu,
når bandet leverer en sveddryppende tribute til Bruce Springsteens
kæmpe bagkatalog.
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Tirsdag den 4. oktober, kl. 16.30-17.30
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Lørdag den 8. oktober, kl. 20.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
250 kr
www.tonderkulturhus.dk
MusicBooking.dk

Marie Key

Marie Key genoptager sit populære soloformat
i efteråret 2022
Sangskriveren vil både dykke ned i sit store bagkatalog og spille
sange som “Uden Forsvar”, “Landet” og “Fatter Det Nu” såvel som
sange fra hendes nyeste album fra 2020, der blandt andet kastede
radiosinglerne “True Love” og “Tænker På Os To” af sig.
Marie Keys solokoncerter har allerede vakt stor begejstring hos
hendes publikum – blandt andet på grund af hendes helt særlige
evne til at fortælle historier og underholde sit publikum mellem
numrene.
Stemningen er afslappet og uformel, og med sine humoristiske
fortællinger binder Marie Key koncertens sange sammen og skaber
en musikalsk oplevelse med et stort nærvær og mange grin.

Sønderjyllands
Symfoniorkester
Mozart, Fløjte og Harpe
Dirigent: Henrik Schaefer
Solister: Bettina Zielke, (fløjte) og Lucie Delhaye, (harpe)
E. Mayer: Ouverture Nr. 2
W. A. Mozart: Koncert for fløjte og harpe
F. Schubert: Symfoni Nr. 6, D.589, “Lille C-dur”
Koncerten lægger ud med Emilie Luise Friederika Mayer, som var
en tysk komponist født i Friedland (Mecklenburg) den 14. maj 1812
og døde i Berlin den 10. april 1883. Efter denne åbning kan vi nyde
aftenens to solister i Mozarts koncert for fløjte og harpe. Det er
en af kun to dobbeltkoncerter, som han skrev, og det eneste værk
af Mozart for harpe som soloinstrument. Værket er blandt de mest
populære koncerter og medtages ofte på CD-optagelser, hvor et af de
to soloinstrumenter er i fokus. Koncerten afsluttes med Schuberts
6. symfoni. Franz Schubert komponerede den fra oktober 1817 til
februar 1818, men den blev først uropført få måneder efter Schuberts død i 1828 i Wien. Symfonien har tilnavnet ”Lille C-dur” for
at adskille den fra hans 9. symfoni, i samme toneart, som er kendt
som ”Den store C-dur”.
Koncertsponsor: Toosbuys Fond.

Torsdag den 27. oktober, kl. 20.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
310 kr
www.tonderkulturhus.dk
FutureLive og Noldes Nabo

Fredag den 25. november, kl. 19.30
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
165 kr
www.tonderkulturhus.dk
Sønderjyllands Symfoniorkester
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Julefællessang på

Kiers Gaard

Spot On Højer følger op på sidste års succes og afholder igen i år
julefællessang på hyggelige Kiers Gaard i Højer. Igen i år vil en lokal
pianist spille julesange og -salmer, som alle kan synge med på. Følg
med på Spot On Højers Facebookside, hvor der vil komme mere info
omkring billetsalg. Billetsalget forventes at skydes i gang i oktober.

Karmen Rõivassepp
Oplev en jazzsangerinde udover det sædvanlige
Når man første gang hører den estiske jazzsanger og komponist,
Karmen Rõivassepp, er man klar over, at hun kan noget helt særligt.
Flere og flere får øjnene op for hendes åbenlyse talent.
Siden hun flyttede til Danmark i 2012, har Karmen Rõivassepp, med
udgangspunkt i den aarhusianske jazzscene, opbygget et hurtigt
voksende publikum.
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OM KIERS GAARD
Kulturcentret Kiers Gaard er en fredet firlænget marskgård
med sit eget historiske østershus. Rammerne her er ideelle til
dit næste kursus eller undervisning i malerkunst, lerdrejning
samt til teater, musik og underholdning. Der er mulighed
for overnatning - både på gården og i det hyggelige nabohus;
Fiskerhuset.
Du finder Kiers Gaard i det sydvestligste hjørne af Danmark,
lige op af landets største nationalpark, nemlig Nationalpark
Vadehavet.
Se mere på www.kiers-gaard.dk
Fredag den 2. december, kl. 19.00
Kiers Gaard
Billetsalg starter i oktober på
Spot On Højers Facebookside
Spot On Højer

Hun har også gjort sig bemærket udenfor det østjyske og bl.a.
optrådt med DR Big Band og Aarhus Jazz Orchestra.
Rõivassepp er kendetegnet ved sin nærmest instrumentlignende
måde at synge på, en ren klang og sin altid legende natur.
Sammen med de blændende, unge musikere, Simon Gorm Eskildsen
(klaver), Adrian Christensen (bas) og Daniel Sommer (trommer) har
hun dannet en kvartet, som fortolker Rõivassepps originale musik
med lejlighedsvise glimt af den store verden af jazz standards.
Bandet bevæger sig i et univers af moderne jazz og inviterer lytteren
ind i en verden af oprigtig glæde, ro, melankoli og hengemt smerte
gennem medrivende melodier og ærlig historiefortælling.
Torsdag den 8. december, kl. 20.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
130 kr
www.tonderkulturhus.dk
Sønderborghus

Julie Berthelsen
Julen synges ind på smukkeste vis
Skønne Julie Berthelsen indtager den 16. december Schweizerhalle
– Tønder Kulturhus for at sprede julehygge med sin smukke stemme
og flotte versioner af både kendte og mindre kendte julesange.
Der bydes indenfor til en koncert, hvor julestemningen og varmen
omkring julen fra hele verden, men særligt fra Danmark og ikke
mindst Grønland, er i fokus. Det bliver en intim og smuk vokal
baseret koncert, akkompagneret af Julies dejlige orkester og dygtige
korsanger.
Julie blev taget rigtig godt imod allerede i 2018 med sine ”Nordstjer-

ne”-koncerter, hvilket for hende var en juledrøm, der gik i opfyldelse.
Hun formåede med sin store erfaring at skabe en stemningsfuld
ramme om julen, som for hende står for næstekærlighed, hjertevarme, og hvor samling af familie og venner er i højsædet.
Med denne julekoncert vil Julie igen i år give sit bidrag til, at jule
freden sænker sig, og til at december forbliver det tidspunkt på
året, hvor vi alle kan få lov til at puste lidt ud, kigge hinanden dybt
i øjnene og minde hinanden om, hvor godt vi har det. Og det trænger
vi til oven på det år, vi har været igennem. Og hvem bedre til at gøre
det end smukke Julie Berthelsen?
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Fredag den 16. december, kl. 20.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
280 kr
www.tonderkulturhus.dk
FutureLive og Noldes Nabo
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Plantning i 100 år
Plantningsselskabet Sønderjylland og
Skærbæk Planteskole
Fhv. skovfoged Torben Ravn fortæller om plantningsselskabet, der i
godt 100 år har beskæftiget sig med tilplantning og pleje af plantager. Selskabet forvalter 1.500 ha og er dermed Sønderjyllands største private skovejer. Torben Ravn vil i sit oplæg også beskæftige sig
med Skærbæk Planteskole, der blev drevet af plantningsselskabet.
Mere information og tilmelding på historiskforeningskaerbaek.dk.

Gør Verdensmål til
Hverdagsmål
Kom og vær med, når verdensmålsildsjæl Pia Damsgaard fortæller om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling.
Pia Damsgaard fortæller om, hvordan bæredygtighed er det nye
store tema på verdensdagsordenen, hvor de 17 verdensmål er den
praktiske angivelse af, hvad bæredygtighed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sundhed, fødevarer, vand, energi, klima,
ligestilling, byudvikling mm. Der er ikke tvivl om, at klima- og
biodiversitetskriserne gør den grønne omstilling bydende nødvendig.
Men omfanget kan virke uoverskueligt og verdensmålene abstrakte
og uvedkommende. Så hvor skal man som borger sætte ind?
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Foredraget fokuserer på, hvordan vi kan transformere disse emner til
hverdagshandlinger og sætter bæredygtighed ind i en sammenhæng,
som gør ”verdensmål til hverdagsmål”.
Foredraget vil indeholde oplæg, samtale og debat.
Torsdag den 8. september, kl. 19.30
Æ Museum, Skærbæk
75 / 100 kr
historiskforeningskaerbaek.dk
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn

Tirsdag den 20. september, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
50 kr
www.tbib.dk

FOREDRAG & COMEDY

ONSDAGSCAFÉ:

Naturens lækre
spisekammer
Naturvejler, Hans Tonnesen, kommer og fortæller om de svampe og
andre spændende ting, man på denne årstid kan finde ude i naturen
og bruge i sin madlavning. Han vejleder os i, hvordan vi genkender
de forskellige ting, og han fortæller os, hvor i lokalområdet vi kan
tage ud og finde de lækre sager.
Han har formentlig også et par smagsprøver med.
Derefter vil kok og onlinekogebogsskribent, Claus Christensen guide
os i, hvordan naturens forskellige ingredienser kan omsættes til
lækre måltider.
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Onsdag den 28. september, kl. 16.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Jan Mølby
Oplev The Great Dane live,
når Jan Mølby kommer til Tønder!
Kun de færreste danske fodsboldspillere har haft en karriere, der
kan måle sig med Jan Mølbys. På 12 sæsoner vandt han tre engelske
mesterskaber og tre FA Cup-finaler med Liverpool FC, hvilket har
givet ham legende-status i Beatles-byen. I perioden spillede The
Great Dane sammen med flere af datidens største profiler som
Kenny Dalglish, John Barnes og den faste værelseskammerat Ian
Rush. Det har kastet masser af uforglemmelige øjeblikke af sig
både på og uden for banen – øjeblikke som Jan Mølby eksklusivt
går i dybden med på sin kommende Danmarksturné. Hør blandt
andet om dengang, da Bruce Grobbelaar måtte sys med 30 sting
inden VM-finalen for klubhold, eller da Mølby slog syv tænder ud på
Upton Park. Få også svar på, om han stadig har en butler, og hvorfor
han ikke var på julekort med Richard Møller Nielsen. Og bare for en
god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke er adgang for folk i
Manchester United-trøjer…

Onsdag den 28. september, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
284 / 304 kr
www.tonderkulturhus.dk

Jan Gintberg
Død eller leende - nyt comedyshow
Danmarks speedsnakkende comedy enspænder er tilbage! Manden,
der improviserer hurtigere end sin egen skygge, er klar til at få
danskerne til se livet i øjnene og vælge mellem latteren eller et
trist liv i sort/hvid.
Fra sit arbejdsværksted på et nedlagt kloster for udskammede
udtaler Jan Gintberg via brevdue: ”Det sidste år har været med
livet som indsats for at finde nyt materiale, der ikke udløste en
borgerkrig eller fik ens sære onkel til at tømme skabet for sølv
papir. Men det har givet mig tid til at overtænke og kampstege livets
comedycroutoner for at finde ind til det særeste, sjoveste og mest
essentielle i denne vilde, vanvittige periode i historien!”
Det bliver et stærk satirisk og personligt show med pludselige
afstikkere til alt fra fynske lerfrugtfade, Glyngøre-håndsprit, pik,

polio og privilegieblindhed - og selvfølgelig det evigt aktuelle, men
nu ekstra dramainteressante forhold mellem dem med og uden.
”Som min kloge moster altid siger: ’Kvinder er fra Venus og mænd
er fra centerpubben… Det er klart, vi bliver nødt til at kunne grine
af det hele for at holde hinanden ud!’”, slutter Gintberg iklædt
tidens tern og tophue.

Torsdag den 6. oktober, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
405 kr
www.tonderkulturhus.dk
Tønder Teater
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Tove Tersbøl
fortæller om sit liv

“Fra Astrup-Søndernæs til Skærbæk og Emanuel”
Tove Tersbøl har i en lang årrække været formand for Kultur- og Forsamlingshus Emanuel og var blandt initiativtagerne til kulturhusets
oprettelse i den tidligere frimenighedskirke i 1986. Derudover er
Tove Tersbøl bl.a. korleder og har også på en række andre områder
arbejdet aktivt for kulturlivet i Skærbæk og Tønder Kommune.
Mere information og tilmelding på historiskforeningskaerbaek.dk.
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Bagger & Feldthaus
taber masken
Et strikkeforedrag!
Tag strikketøjet under armen
og glæd dig til en hyggelig og
underholdende aften i selskab
strikkeikonet Lærke Bagger og
Danmarks sjoveste livsstilskommentator Christine Feldthaus i
Schweizerhalle i Tønder. Lærke og Christine vender strik,
tendenser, og hvordan strik
bidrager til et godt liv – med
en humoristisk og ærlig tilgang. Undervejs udlodder de et par eksemplarer af Lærkes bog ”Strik”, som
lå på bestsellerlisterne allerede før udgivelsen. Der bliver også
mulighed for at stille spørgsmål til de to kloge damer.
’Bagger og Feldthaus taber masken’ er blot ét blandt mange arrangementer, som løber af stablen i weekenden den 28.-30. oktober
2022, hvor Marsker i Marsken finder sted. Læs mere om Danmarks
nye strikkefestival på www.maskerimarsken.dk.
OM LÆRKE BAGGER OG CHRISTINE FELDTHAUS
Lærke Bagger er en af Danmarks dygtigste strikdesignere.
Hun har en del af æren for, at strik igen er blevet populært
blandt såvel unge som gamle. Lærke Bagger gør op med forestillingen om det perfekte menneske og den perfekt strikkede
sweater. Christine Feldthaus er livsstilskommentator og kendt
fra en række tv-programmer på DR, blandt andet ”Kender
du typen” og ”Gæsten og Hesten”. Med sit store humør og
umiddelbarhed er hun altid garant for god underholdning.

Torsdag den 13. oktober, kl. 19.30
Emanuel - Skærbæks Kultur- og Forsamlingshus
75 / 100 kr
historiskforeningskaerbaek.dk
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn

Fredag den 28. oktober, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
275 kr
www.tonderkulturhus.dk
Masker i Marsken

Mens vi strikker
Christiane Gjellerup Koch, Trine Gadeberg og Ditte Hansen inviterer
til strikkesalon.
Kom til eksklusiv live-podcast, fællesstrik og likørsmagning.
Tag din veninde, mor, eller nabo med og dit strikketøj under armen,
eller hvad med at invitere hele strikkeklubben. Trine Gadeberg,
Christiane Gjellerup Koch og Ditte Hansen byder på underholdning
til din strikning.

Søndag den 30. oktober, kl. 14.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
140 kr inkl. et glas likør
www.tbib.dk
Masker i Marsken
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Rasmus
Tantholdt
Oplev Tantholdts nye foredrag: Med Åbne Øjne

Rasmus Tantholdt har siden 2003 været international korrespondent
i diverse konflikt-, krigs- og katastrofeområder og har bl.a. dækket
krigene i Irak, Afghanistan, Syrien og det arabiske forår. Selv føler
Rasmus, at han har oplevet, hvad andre oplever på tre-fire liv.
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Foredraget med Rasmus er både inspirerende og oplysende, og
han fortæller om livet som korrespondent, hvor han tit står overfor
dilemmaer og pressede situationer. Rasmus formidler foredraget på
en nærværende, imødekommende og empatisk måde, som skaber
en hyggelig og uformel stemning til trods for de barske emner, der
bliver taget op.

OM RASMUS TANTHOLDT
Rasmus blev uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i juni
2000. Han begyndte på TV2 Nyhedernes indlandsredaktion i
juni 2000 og på udlandsredaktionen fra 2003. Rasmus har
modtaget adskillige priser for sit journalistiske arbejde og
talent; han fik tildelt et German Marshall Fellowship i 2006,
vandt Steen Bådsgaard Prisen i 2009, og i 2012 og 2014 vandt
han TV-prisen for årets bedste nyhedsindslag, der uddeles
af mediebranchen.
Onsdag den 2. november, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
295 kr
www.tonderkulturhus.dk
MOD Til

Muldvarpen
Oplev “Muldvarpen” fortælle sin surrealistiske og
fantastiske historie som undercover i Nordkorea
Hvorfor brugte en helt almindelig dansk familiefar fra Vestegnen
ved København 11 år af sit liv på at infiltrere Nordkorea? Hvad var
motivationen? Og hvordan skjulte Ulrich de konstante løgne for sin
hustru, mens han som muldvarp rejste verden rundt med skjult
kamera og mikrofon?
Kom med Ulrich Larsen på en surrealistisk rejse til Nordkorea, Kina,
Jordan, Uganda, USA og Europa. Hør ham live fortælle den fascinerende beretning om, hvordan han bluffede sig ind i hjertet af det
Nordkoreanske regime – noget som CIA i 20 år har forsøgt uden held.
En fortælling, der kommer med nye detaljer omkring:
• Detaljer i afsløringen af våbenhandel og produktion af metamfetamin i Nordkorea.
• Sekunderne før afsløringen i en kælderbunker i Spanien.
• Hvordan det kan lykkedes en familiefar at være undercover blandt
ekstreme kommunister og gennem 10 år foregive, at man er én
af dem?
• Ulrichs deltagelse på CIA-kursus i USA
og mange flere vilde historier…

HVEM ER MULDVARPEN?
Ulrich Larsen er født i Slagelse, opvokset på Vestlolland, uddannet kok – og levede som mange andre et helt almindeligt
liv. I 2010 blev han pga. kronisk sygdom dog tvunget til at
gå på førtidspension. Under sine lange hospitalsindlæggelser opgav han ikke livet, men blev optaget af det mystiske
Nordkorea.
I dag kan Ulrich se tilbage på en vanvittig rejse. Igennem ti
år mødte og lærte Ulrich om en spions metier fra de mest
erfarne operative MI5 og CIA-agenter – og endte som få andre
at komme helt tæt på det Nordkoreanske styre. Ulrich havde
aldrig forventet eller håbet på, at han skulle blive et kendt
ansigt verden over, men Muldvarpen er nu den hurtigst og
bedst sælgende danske dokumentar nogensinde.

Mandag den 7. november, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
150 kr
www.tonderkulturhus.dk
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FOREDRAG & COMEDY

Unyttige Historiefacts

Specialklassen

En (U)nyttig Verdenshistorie

Trioen ’Specialklassen’ lancerer 2022-turné
for deres nye comedyshow

Vidste du, at man i Nazityskland
kunne købe fyldte chokolader med
metamfetamin, at dyr kunne blive
stillet for retten i middelalderen,
eller at Pepsi har været verdens 6.
største militærmagt?

I 2022 bliver det igen muligt at opleve den musikalske comedytrio
bestående af Rasmus Søndergaard, Kasper Le Fevre og Kasper
Gattrup, der er kendt som gruppen ’Specialklassen’, når de skal
på landsdækkende turné med deres nye comedyshow Intet Aftalt.

I foredraget “En (U)nyttig Verdenshistorie” fører Michael Frederic
Hvid Hawkins publikum igennem
verdenshistorien ved hjælp af de populære ‘Unyttige Historiefacts’,
som underbygger hovedtrækkene ved tidsperioderne. Underholdningsværdien er høj, men samtidig er foredraget fyldt med faglig
viden, som giver et indblik i verdenshistorien samt refleksioner om
både fortid og nutid.

32

Publikum ved ikke, hvad der venter dem – og ikke to shows er
ens – men én ting er sikkert: Når ’Specialklassen’ rammer landets
byer, med deres 2022-tour og showet Intet Aftalt, bliver det stærkt
underholdende. Rasmus Søndergaard, Kasper Le Fevre og Kasper
Gattrup danner tilsammen trioen, der på elegant og legende vis
inddrager publikum i sine shows, og som siden 2008 har improviseret
sig igennem tv-optrædener, radio og musicals. Ud fra stikord og
forslag fra salen leverer gruppen et nyt og unikt comedyshow hver
aften, som er samtidsaktuelt og en klasse for sig selv.

Michael Frederic Hvid Hawkins er cand.mag i historie og lektor på
Aalborg Katedralskole

Onsdag den 16. november, kl. 19.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
40 kr inkl. kaffe
www.tbib.dk

Torsdag den 17. november, kl. 20.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
355 kr
www.tonderkulturhus.dk
CSB Island Entertainment

Foredrag med

Dan Obling
Dan Obling fortæller om Sikringsstilling Nord, der blev anlagt af
det tyske militær under Første Verdenskrig som en befæstningslinje
på tværs af Sønderjylland fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten
ved Skærbæk.
Mere information og tilmelding på historiskforeningskaerbaek.dk.

Torsdag den 17. november, kl. 19.30
Æ Museum, Skærbæk
75 / 100 kr
historiskforeningskaerbaek.dk
Historisk Forening for Skærbæk og Omegn

Verden ifølge Pelle
Med over ni millioner af visninger på Facebook og Youtube samt
optrædener i landets revyer får Trine Gadebergs populære satirefigur
Pelle til næste år sit første one-child comedyshow ved navn ”Verden
ifølge Pelle”. Showet, der også hiver andre velkendte revyfigurer
op af hatten, får premiere den 4. oktober 2022 i Cirkusbygningen i
København, hvorefter det skal på turné rundt i hele landet.
I 2020 fik revyfiguren Pelle sit helt store gennembrud på sociale
medier, da hans nytårstale fik over tre millioner visninger og 70.000
delinger på Facebook. Harsk samfundskritik og -satire strømmer
gennem den populære ”fem og en halv-år gamle” Pelle, når han
med sit barnesprog gengiver de samtaler, han overhører sine forældre have om alt fra coronaregler, fodbold og påske til krigen i
Afghanistan. Til næste efterår kommer den populære satirefigur
Pelle, der spilles af den ukronede revydronning Trine Gadeberg, så
på landevejen med sit første one-child comedyshow – og han har
en masse venner med.
Lørdag den 19. november, kl. 20.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
355 kr
www.tonderkulturhus.dk
CSB Island Entertainment
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Oplev ”Mens vi strikker” i Tønder
Strikkefestivalen Masker i Marsken og Tønder Kommunes Biblioteker har slået masker op til en fantastisk hyggelig og morsom
afslutning på strikkefestivalen Masker i Marsken, der løber af stablen den sidste weekend i oktober. Sammen inviterer de to
aktører nemlig på et søndagsevent, hvor tre kendte revystjerner og skuespillere indspiller live-podcasten ”Mens vi strikker”.
Da de første masker var slået op til Danmarks nye strikkefestival
”Masker i Marsken”, så Tønder Kommunes Biblioteker og ildsjælene
bag den frivillige forening Masker i Marsken hurtigt en mulighed for
at kunne lave et event sammen. Nu er tankerne blevet konkrete, og
de to partnere offentliggør nu, at den kendte ”Mens vi strikker”-trio,
bestående af Trine Gadeberg, Christiane Gjellerup Koch og Ditte Hansen, kommer til Tønder søndag den
Vi synes, det
30. oktober 2022 klokken 14.00.

når vi så samtidigt kan samarbejde med Masker i Marsken, ja, så
bliver det ikke bedre.

En strikkelig sjov søndag

Bag Masker i Marsken står seks kvinder, heraf tre fra lokalområdet, der har dannet en frivillig forening. Deres ønske er at skabe
Danmarks nye strikkefestival, som
er et rigtig godt
skal være en strikkefestival for
alle - både nye og erfarne strikkoncept,
hvor
de
sætter
fokus
på
kere og strikkeentusiaster fra lo34 Miriam Yasmin Tarp Yamil, digital litteraturformidler ved Tønder
terapi, fællesskab og kreativitet kalområdet og resten af Danmark.
”Mens vi strikker”-eventet er et
Kommunes Biblioteker, siger:
færdigt koncept, som dog her i Tønder bliver gjort lokalt ved blandt
- På biblioteket har vi længe ønsket at få ”Mens vi strikker” til
andet, at publikum bydes på et glas kaffelikør fra en lokal producent,
Tønder. Vi synes, det er et rigtig godt koncept, hvor de sætter fokus
nemlig Vibegård. Dermed bliver marsken og dens herligheder en
på terapi, fællesskab og kreativitet, ligesom de har et ønske om
naturlig del af podcast-eventet – og der er lagt op til en ualmindeligt
at sprede glæden ved strikning til så mange så muligt. Det passer
strikkelig sjov søndag eftermiddag i Schweizerhalle.
rigtig godt ind i det, vi gerne vil tilbyde fra bibliotekets side – og

FAKTA OM MASKER I MARSKEN
Idéen til Masker i Marsken opstod på en tur til Kreta, og de første streger blev tegnet på
en dækkeserviet. Siden har idéen vokset sig større, og de seks ildsjæle bag initiativet
har fra begyndelsen inviteret alle til at være med i strikkeriet. Mange har meldt sig
på banen og er klar til at lægge lokaler, garn eller viden til den nye strikkefestival.
Masker i Marsken er en strikkefestival for alle strikkere – uanset kunnen og ambitioner.
På festivalen kombineres masker, marsk og mindfulness, og det hele foldes ud i form
af debatter, foredrag og workshops for såvel garvede strikkere som nybegyndere.
Hele programmet kan ses på www.maskerimarsken.dk, hvor der også kan købes billetter.
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FAKTA OM MENS VI STRIKKER
Mens vi strikker er et digitalt strikkefællesskab skabt af Trine Gadeberg, Christiane Gjellerup Koch og Ditte Hansen.
De mødes hver uge i strikkeskuret i Trines baghave og strikker, mens de snakker om alt fra sex og slåensnaps til sorg
og armlængder. Det hele optages og sendes som podcast. Eventet ”Mens vi strikker” i Schweizerhalle søndag den 30.
oktober 2022 er en live-podcast, som man efterfølgende kan lytte til på diverse podcastplatforme.

BØRN &
FAMILIE
36

Forfatterworkshop

Leg med historien

Med børnebogsforfatter Camilla Søndergaard Andersen

Læs og leg på biblioteket

Til workshoppen vil børnebogsforfatter Camilla Søndergaard Andersen give dig forskellige skriveøvelser og fortælle om, hvordan du
går fra idé til en færdig bog. Du kan bl.a. lære, hvor du kan finde
inspiration til at få den gode idé, og hvordan du får taget hul på det
at skrive. I workshoppen kan du også få råd til, hvordan du får en god
skriveproces, så du måske en dag har fået skrevet din helt egen bog.

Vær med til at lege med historien, når børnebibliotekaren læser
højt og laver sjove lege, som tager udgangspunkt i bogen. Bogen er
udvalgt, så den passer til et bestemt tema, som fx kan være eventyr
eller familie. Sammen vil vi udforske det tema gennem dialogisk
højtlæsning og forskellige lege.
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Torsdag den 1. september, kl. 14.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Mandag den 5. september, kl. 9.30
Tønder Bibliotek
er 3-6 år
GRATIS
Anbefalet ald
www.tbib.dk

Torsdag den 6. oktober, kl. 14.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Mandag den 3. oktober, kl. 9.30
Løgumkloster Bibliotek
Anbefalet alder 3-6
GRATIS
år
www.tbib.dk

Torsdag den 3. november, kl. 14.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Torsdag den 10. november, kl. 9.30
Toftlund Bibliotek
år
alder 3-6
t
GRATIS
e
l
a
f
e
b
An
www.tbib.dk

B Ø R N & FA M I L I E

Småbørnsswing
Med Kulturskolen
Med småbørnsswing kan de allermindste
fra 0-3 år opleve, hvad musik, sang og leg
kan betyde for både motorik og sanser. Så
kom og syng, dans og leg med Kamille
Macholm fra Kulturskolen. Arrangementet er for dagplejebørn, vuggestuebørn og
andre, der har lyst til en sjov oplevelse så tag bare forældre eller bedsteforældre
med. Arrangeret i samarbejde med Tønder
Kulturskole.
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Tirsdag den 6. september, kl. 9.15
Tirsdag den 4. oktober, kl. 9.15
Tirsdag den 1. november, kl. 9.15
Tønder Medborgerhus
TØNDER
GRATIS
www.tbib.dk

Tirsdag den 20. september, kl. 9.15
Tirsdag den 15. november, kl. 9.15
Tirsdag den 29. november, kl. 9.15
Løgumkloster Bibliotek
LOSTER
LØGUMK
GRATIS
www.tbib.dk

Tirsdag den 13. september, kl. 9.15
Tirsdag den 11. oktober, kl. 9.15
Tirsdag den 8. november, kl. 9.15
Skærbæk Bibliotek
SKÆRB
GRATIS
ÆK
www.tbib.dk

Tirsdag den 27. september, kl. 9.15
Tirsdag den 25. oktober, kl. 9.15
Tirsdag den 22. november, kl. 9.15
Toftlund Bibliotek
TOFTLU
GRATIS
ND
www.tbib.dk

Jorden Rundt med
Katrine Bille
Tag Jorden rundt med Katrine Bille!

Har du prøvet at rejse til Rusland, Kina, Indien, Tanzania og Australien på én dag? Nej, vel? Men det kan du opleve nu. Find eventyrlysten frem, og tag med Katrine fra Ramasjang på en musikalsk
opdagelsesrejse rundt om jorden, på jagt efter sin bedste ven, den
søde og altædende flodhest, Bimse.
Inspireret af sin egen jordomrejse, har Katrine Bille
skrevet børnebogen “Jorden rundt med Katrine”,
der udgives hos forlaget Gyldendal i 2021. Udover
utrolige fortællinger om pruttende pandaer, livet
under vandet og Mongoliets nattehimmel, har Katrine sammen med bogen udgivet 11 verdensomspændende sange. I sommeren og efteråret
2022 tager Katrine på turné rundt i
hele landet med en helt unik og
underholdende koncert.

Lørdag den 17. september, kl. 14.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
GRATIS
www.tbib.dk
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B Ø R N & FA M I L I E

BARSEL PÅ BIBLIOTEKET:

Mød søde, gnavne og drillesyge monstre på biblioteket

Hvem har glemt at lukke monsterbogen?
Alle monstrene er stukket af fra monsterbogen og har gemt sig
på biblioteket. Hjælp os med at finde og fange alle monstrene på
biblioteket og bliv en rigtig monsterjæger. Vi læser en god monsterbog, hvorefter børnene skal hjælpe med
at fange alle monstrene. Når de alle er
fanget, og bøgerne igen er i sikkerhed,
får børnene et diplom med hjem for
deres store indsats.
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Babymotorik
Børnefysioterapeut Anna Iversen afholder en workshop om motorisk
udvikling gennem barnets sanser. Vi skal prøve sjove, stimulerende
og trænende lege for børn, hvor der tages højde for det enkelte
barns nuværende og næste udviklingstrin. Der bliver lagt vægt på,
at aktiviteterne er stimulerende og motiverende for både forælder
og barn, så begge finder glæde ved at være aktive.
Afslutningsvis vil der være et kort oplæg om motorisk udvikling og
mulighed for at stille spørgsmål.
Selve workshoppen varer 45 minutter, og bagefter er der mulighed
for at hygge sig med de andre forældre og babyer.
Barsel på biblioteket
Barsel på biblioteket er et hyggeligt og uformelt mødested for
alle kommunens forældre med børn i alderen 0-1 år. Til barsel på
biblioteket vil der være en række faglige oplæg om relevante emner.
Arrangementerne foregår primært i bibliotekets multisal.
Tag gerne en dyne eller et tæppe med, som din baby kan ligge på til
arrangementerne. Hyg dig med din baby, og mød andre på barsel.

Torsdag den 29. september, kl. 10.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
TØNDER
www.tbib.dk

Der er gratis kaffe/te og frugt til forældrene.

Torsdag den 6. oktober, kl. 10.00
Løgumkloster Bibliotek
LØGUMK
GRATIS
LOSTER
www.tbib.dk
Torsdag den 13. oktober, kl. 10.00
Toftlund Bibliotek
D
TOFTLUN
GRATIS
www.tbib.dk
Torsdag den 27. oktober, kl. 10.00
Skærbæk Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

SKÆRB
ÆK

Tirsdag den 4. oktober, kl. 10.00
Toftlund Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk
Sundhedsplejen - Tønder Kommune

Pokémon fælleskabsdag
Snak, spil og del din interesse for Pokémon
Gotta catch ´em all!
Vi byder velkommen til en formiddag på biblioteket, hvor seje Pokémon-trænere kan mødes og dele deres begejstring for de fantatiske
Pokémons. Der vil både være mulighed for at snakke om de fysiske
Pokémon-kort og at spille Pokémon Go på din mobil eller iPad.
Du kan få nye venner at spille med, sende gaver til, bytte Pokémons
med og battle imod. Vi sætter lures på de tre Pokéstops, der findes
rundt om biblioteket, så der vil være ekstra mange Pokémons, du
kan fange. Vi laver vores egne Pokéballs og træner kast med dem,
så vi kan øve os på at fange rigtige Pokémons. Vi slutter af med
Lørdag den 8. oktober, kl. 10.00-12.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

en lille quiz, hvor du kan teste din viden om Pokémons. Hvis du er
heldig, kan du vinde en lille præmie.
Hvis der er noget, der kan knytte mennesker
sammen, så er det fælles interesser. Pokémon i alle dets afskygninger er et prima
eksempel på, hvordan et univers kan skabe bro mellem børn og voksne, mellem
mennesker, som normalt ikke ville mødes
og tilmed mennesker fra den anden side
af kloden. På denne Pokémon-dag dyrker
vi det fællesskab, der er omkring Pokémon,
og får forhåbentlig skabt en masse nye forbindelser, vi kan dele vores interesse med.
Det er gratis at deltage, og vi sørger for snacks
og saftevand til de seje Pokémon-trænere.
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Arkademaskiner

på Tønder Bibliotek.

Bog & Bio
42 Højtlæsning og filmhygge for de mindste
Så er det tid til både Bog & Bio.
Her oplever vi spændende historier i bøger og på film.
Hver gang vil der være et fælles tema, hvor vi kommer på spændende
eventyr med alt lige fra mærkelige monstre til søde kæledyr.
Vi starter med højtlæsning i Legeteket, og derefter går vi i biografen
og ser film. Arrangementet varer ca. 1 time, og efterfølgende er I
velkomne til at spise jeres medbragte madpakker i foyeren.
Vi tager gerne imod forespørgsler på bestemte emner.
Bog & Bio er for børn i børnehavealderen.
Mandag den 10. oktober, kl. 10.00
Mandag den 14. november, kl. 10.00
Mandag den 12. december, kl. 10.00
Toftlund Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober
i bibliotekets bemandede åbningstid
Tønder Bibliotek
GRATIS
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er åben, så det er muligt at forsyne sig med slik og drikhalle.

Film i efterårsferien

kevarer inden filmen.

Eget slik og sodavand må ikke medbringes.
Spørg på biblioteket, hvilke film der vises.

Mandag den 17. oktober, kl. 10.00
Toftlund Biograf
Anbefalet alder 5-8
GRATIS
år
www.tbib.dk
Mandag den 17. oktober, kl. 12.00
Toftlund Biograf
er 9-12 år
GRATIS
Anbefalet ald
www.tbib.dk

Among Us

Rundt i Schweizerhalle er der en masse opgaver, der skal løses,
men pas på - der er nogen, som ikke er dem, de giver sig ud for at
være! Løs opgaverne, find forræderen og vigtigst af alt, hav det sjovt!

Tirsdag den 18. oktober, kl. 13.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
r
GRATIS
er 8-12 å
d
l
a
t
e
l
a
Anbef
www.tbib.dk
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Gaming med Lasse Vestergaard
og sete gaming-kanaler, stil spørgsmål til hans liv og
Youtube-kanal - og se, om du tør spille imod Lasse på
storskærm foran publikum!
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Onsdag den 19. oktober, kl. 13.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
50 kr
www.tbib.dk

INFORMATION:
Fulde navn: Lasse Plambeck Vestergaard
Bor i: Middelfart Kommune, Fyn (men oprindeligt fra Esbjerg, Jylland)
Alder: 26 år
Har været på YouTube siden 2010
Har også været TV-vært og Esport-kommentator
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Så har du muligheden på Tønder Bibliotek i efterårsferien. Vi dyster
konkurrencen bliver I stillet en byggeopgave, der skal løses i

Minecraftbyggekonkurrence

FIFA-turnering

creative mode. Vi tager os god tid til at bygge og være kreative, og
ikke mindst til at snakke om Minecraft og give hinanden gode ideer
til det flotteste byggeri.
Du stiller op alene, men du får rig mulighed for at snakke om
Minecraft med de andre deltagere. Når alle bygninger er færdige,
kåres byggekonkurrencens vinder, der både hædres med et Minecraft-trofæ og en lille præmie.

i hold, så tag gerne en kammerat med, og se om I kan blive de seje
vindere.

Vi spiller FIFA23 på PlayStation 5. For at deltage kræver det, at du
har en basalt kendskab til spillet og er under 18 år. Hvis du ikke
har en holdkammerat, så finder vi en til dig på dagen.

Til arrangementet skal I selv medbringe computer, tablet eller hvad
I nu plejer at spille Minecraft på, og selvfølgelig brugernavn og kode
til jeres Minecraft-konto.

Torsdag den 20. oktober, kl. 10.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk
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Torsdag den 20. oktober, kl. 13.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk
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Muleposeworkshop Overgangskost
BARSEL PÅ BIBLIOTEKET:

Kom til en bæredygtig dag på biblioteket, hvor vi skal forvandle
gamle stofrester til flotte muleposer. Du må meget gerne tage
noget kasseret tøj eller stof med, så laver vi det om til sjove og
personlige poser. Næsten alt stof kan bruges, lige fra skjorter,
bukser, bruseforhæng til revnede sommerparasoller (t-shirts er
for tynde i stoffet). Hvis du selv har symaskine - og "kørekort" til
den, så må du gerne tage den med.

Kom og hør om overgangen fra mælk til mere fast føde
Kom og hør om overgangen fra mælk til mere fast føde. Hvornår er
barnet klar? Hvilke signaler skal du holde øje med? Købegrød eller
hjemmelavet grød? Sundhedsplejen kommer og fortæller om netop
dette og meget andet, og der vil efterfølgende være mulighed for at
stille spørgsmål til sundhedsplejersken.
Barsel på biblioteket
Barsel på biblioteket er et hyggeligt og uformelt mødested for
alle kommunens forældre med børn i alderen 0-1 år. Til barsel på
biblioteket vil der være en række faglige oplæg om relevante emner.
Arrangementerne foregår primært i bibliotekets multisal.
Tag gerne en dyne eller et tæppe med, som din baby kan ligge på
til arrangementerne.
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Hyg dig med din baby, og mød andre på barsel.

Lørdag den 5. november, kl. 10.00-13.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Tirsdag den 8. november, kl. 10.00
Toftlund Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk
Sundhedsplejen - Tønder Kommune

Skrallebang

Et Juleeventyr

Leger med eventyr og børnebøger

Et nærværende portræt af Charles Dickens
verdenskendte pengepuger

Kom og vær med, når Skrallebang besøger Emanuel i Skærbæk og
Løgumkloster Friskole. Skrallebang er sang, musik, bevægelse, leg,
læring, inspiration, nærvær og grin!
Skrallebang spiller aktive, inddragende, sjove og finurlige koncerter
for klodens vigtigste publikum: børn og deres voksne!
Vi skal rappe, bevæge os, synge, læse op og dramatisere en række
kendte eventyr og børnebøger.
Vi skal synge om en myg på cykel, trampe på troldens bro, med
Guldlok på skovtur, høre om tre hunde med meget store øjne, forbi
Den Grimme Ælling og en masse andre skøre ting.
Onsdag den 9. november, kl. 9.30
Emanuel Skærbæk
SKÆRBÆK
GRATIS
Anbef
børnehaalet alder 3-8
www.tbib.dk
å
ver og i
ndskoli r,
ng
Onsdag den 9. november, kl. 12.30
Løgumkloster Friskole
GRATIS
LOSTER
LØGUMK
www.tbib.dk

Ole Sørensen er Ebenezer Scrooge i Teatret Møllens Et Juleeventyr.
Det er historien om Charles Dickens sure, gamle gnier, der kun lever
for at tjene penge, og som hader julen for et godt ord. Hr. Scrooge
bliver dog tvunget til at revurdere sit liv og sine valg i tilværelsen,
da han natten til den 25. december pludselig står overfor et skæbnesvangert møde.
I Teatret Møllens version bliver staffagen barberet væk. Helt i romanens ånd bliver Et Juleeventyr til en intim oplevelse, hvor vi
kommer ind under huden på Ebenezer Scrooge og dykker ned i
forretningsmandens slørede livshistorie. Det bliver en eftertænksom
og tankevækkende juleforestilling for hele familien.
MEDVIRKENDE: Ole Sørensen og Iza Mortag Freund.
Mandag den 21. november, kl. 19.30
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
135 / 210 kr
år
www.tonderkulturhus.dk
der fra 7
l
a
t
e
l
a
f
Anbe
Tønder Teater
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Tøndermesterskaberne i

nisseræs

I hele december måned kan I deltage i Tøndermesterskaberne i
Nisseræs, som er en udendørs juleskattejagt for hele familien.
Hent et kort på et af kommunens fire biblioteker, løs de 10 poster
på en rute rundt i byen og deltag i konkurrencen om at blive byens
sejeste nisse og vind fine præmier. Ruten er mellem 1,5-2 km, så
hele familien kan være med.
Vi trækker en vinder i både Skærbæk, Løgumkloster,
Toftlund og Tønder den 22. december og giver de
heldige direkte besked.

Klar, parat, JUL!
Kom og vær med, når vi sparker julen i gang med en hyggelig formiddag, fyldt med sjove aktiviteter for børn og voksne. I kan prøve
kræfter med klar-parat-jul, som er julelege- og konkurrencer med
masser af bevægelse. Få inspiration til bæredygtig gaveindpakning,
og hvis I allerede har indkøbt de første julegaver, er I velkomne til
at tage dem med og pakke dem ind i de genbrugsmaterialer, vi har
fundet frem.
Hvis I mangler lidt pynt til juletræet eller vinduerne, kan I også
fremstille juleophæng af cernit i krea-værkstedet, eller flette en
avanceret julestjerne.
Både børn og voksne skal købe en billet til dagen.
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Fredag 25. november til onsdag den 21. december
Tønder, Løgumkloster, Skærbæk & Toftlund Bibliotek
GRATIS

Lørdag den 26. november, kl. 10.00-13.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
25 kr
www.tbib.dk

Sigurd Barrett
og Børnekor

Byttemarked - legetøj
og børnetøj

Syng julen ind i børnehøjde

Er dit hjem ved at være fyldt op med legetøj, dine børn ikke bruger
mere, eller tøj de ikke længere kan passe?

Kom med til den dejligste julefest, når Sigurd Barrett og Bjørnen
Bjørn synger julen ind sammen med et kor sammensat af skolebørn fra Tønder Kommune samt sangere fra Sønderjysk Pigekor og
Drengekor.

Giv, hvad du har… Tag, hvad du kan bruge

Så kan du glæde dig til, at vi inviterer til stort byttemarked i Schweizerhalle! Få ungerne til at rydde op i deres gamle legetøj, og find
dét af deres tøj frem, der er begyndt at stumpe liiiige lovligt meget,
og tag så både tingene og hele familien under armen, og gør jer
klar til at bytte!
Så, hvordan gør du?
Du medbringer de ting, du ikke længere bruger, men som kan
bruges af andre, og snupper så til gengæld de ting, som du kan
bruge. Ganske gratis!
49
Man må både komme med lidt
og meget, men tingene skal
være i orden (altså rent og
ikke i stykker).
Entréen er selvfølgelig gratis, og der kan købes kolde
og varme drikkevarer og
lidt til den søde tand i
baren.

Tirsdag den 29. november, kl. 18.30
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
50 / 80 kr
www.tonderkulturhus.dk
Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Søndag den 4. december, kl. 12.00-16.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
GRATIS
www.tbib.dk
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BARSEL PÅ BIBLIOTEKET:

Førstehjælp

Hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude
Tag din baby med til et førstehjælpskursus, hvor vi får besøg af en
dygtig instruktør fra Brand og Redning – Sønderjylland, som lærer
dig, hvordan man giver hurtig og korrekt førstehjælp til babyer og
småbørn. Programmet vil omhandle:
• Fremmedlegemer i luftvejene
• Hjertelungeredning til spædbørn
• Feberkramper
• Feber – hvad skal du være opmærksom på
• Tilkald hjælp - 112 App og Akuthjælp

Barsel på biblioteket
Barsel på biblioteket er et hyggeligt og uformelt mødested for
alle kommunens forældre med børn i alderen 0-1 år. Til barsel på
biblioteket vil der være en række faglige oplæg om relevante emner.
50 Arrangementerne foregår primært i bibliotekets multisal.
Tag gerne en dyne eller et tæppe med, som din baby kan ligge på til
arrangementerne. Hyg dig med din baby, og mød andre på barsel.

Halløj på Julemarkedet
Skibsnissen og Landnissen har aldrig mødt andre slags nisser - så
overraskelsen er stor, når de møder Bynissen, som selv er ved
at falde om af grin over de to andre. De kommer med hver deres
baggrunde og kulturer – og derfor opfører de sig totalt forskelligt.
På markedet møder de bl.a. den tunghøre Ebba i sin æbleskivebod,
Glögg-Georg, der har smagt lidt for meget på varerne selv - og den
ordblinde grønthandler Kål-Karsten. Mødet mellem Nisserne og
deres møde med Ebba og Georg og Karsten gør, at de opdager, hvor
forskelligt de griber tingene an, og hvor forskellige de er - selvom
de jo er ens. Trods uenigheder bliver de enige om, at de til syvende
og sidst jo alle tre bare er nisser med røde nissehuer. Man kan godt
være bedste venner, selvom man ikke er ens.
“Halløj på julemarkedet” er en juleforestilling om forskellighed, og
om at være god nok som man er. En sød musikalsk juleforestilling
med masser af humor for hele familien med iørehængende sange
komponeret af Lars Fjelsmose.
MEDVIRKENDE: Susanne Breuning, Bente Eskesen og Marianne
Bøgelund.

Tirsdag den 6. december, kl. 10.00
Toftlund Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk
Sundhedsplejen - Tønder Kommune

Lørdag den 10. december, kl. 11.00 og kl. 16.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
65 kr
fra 3 år
www.tonderkulturhus.dk Anbefalet alder
Tønder Teater
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Foto: Ulrik Pedersen // Tøndermarsk Initiativet
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ASTA

Den stumme verdensstjerne

Asta Nielsen er en ”larger than life” – kvinde, der med visioner og
kompromisløshed ender som en af verdens største filmskuespillerinder. Hendes fortælling er i sig selv hyldestværdig og er kendetegnet
ved en opstigning fra fattige kår, til skuespillerinde på Det Kongelige
Teater og videre til verdensberømmelsens glitrende tinder. Men den
teknologiske udvikling og verdenshistoriens buldrende gang puster
hende i nakken.

Asta når at indspille omkring 75 film og inviteres til the hos Hitler
og Goebbels, der mener, at hun kan motivere og kommunikere til
folket som ingen anden. Men hun afslår deres tilbud, for Asta vil ikke
dikteres af nogen – og slet ikke af mænd. Da hun vender tilbage til
Danmark i 1937, har fødelandet vendt hende ryggen; rygterne om
den tyskervenlige skuespillerinde er kommet hende i forkøbet, og
modtagelsen bliver på ingen måde, som Asta havde iscenesat det.

Asta Nielsens liv er dog meget mere end en tabloidhistorie om
en international stjerne og tidens største sexsymbol. I sine film
præsenterer ”Die Asta” verden for en ny kvindeskikkelse, der er sit
køn og seksualitet bevidst. Hos Asta er kvinderne de udadreagerende, de seksuelt bevidste, de temperamentsfulde og ambitiøse, alt
imens mændene tumler forfjamskede rundt for at finde deres rolle i
verden. Det er samfundssatire og kønsdebat i et helt nyt formsprog
og medie. Og folk elsker det!

MEDVIRKENDE: Nanna Cecilie Bang, Rolf Hansen, Janus Elsig,
Karen Duelund Guastavino.
TEATERBUFFET: Ved denne forestilling er der mulighed for tilkøb
af teaterbuffet.
Billetter til teaterbuffeten kan købes via www.tonderkulturhus.dk.
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Mandag den 26. september, kl. 19.30
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
125 / 200 kr
www.tonderkulturhus.dk
Tønder Teater

T E AT E R

Den Poetiske Raptus
Om Holberg, teatertosser og kulturpolitik fra Folketeatrets repertoire

54

Pietismen har med Frederik den 4. ved magten kastet mørke over
København, hvor den dogmatiske protestantisme råder i en stadig
stærkere alliance mellem konge og kirke. På teatret i Lille Grønnegade hersker der dog ufortrødent liv og glade dage under ledelse af
den franske, flamboyante og fremsynede Monsieur Montaigu samt
teatrets førstedame, Madame Montaigu.

På trods af sit embede på det konservative Københavns Universitet
tager Holberg udfordringen op, og går dermed i rette med det samfund, han selv regnes som en støtte af.

I embedsboligen i Fiolstræde sidder Ludvig Holberg og holdes med
selskab af husholdersken Madam Gelskirchen. Holbergs satiriske
heltedigt Peder Paars er netop udkommet, og er, ifølge Holberg,
misforstået af en håbløs anmelderstab tynget af tidens åndløshed
og mangel på humor.

TEATERBUFFET: Ved denne forestilling er der mulighed for tilkøb
af teaterbuffet.

Netop Peder Paars giver Monsieur og Madame Montaigu anledning
til at aflægge Holberg et særdeles vigtigt besøg. Teaterchefen har
nemlig fået den kontroversielle idé at lade komedier opføre på dansk
og opfordrer derfor Holberg til at skrive til teatret i Lille Grønnegade,
som hidtil kun har spillet på fransk for det bedre borgerskab.

MEDVIRKENDE: Anders Juul, Tom Jensen, Ena Spottag Fog, Jesper
Riefensthal, Simon Kongsted, Jeppe Marling m.fl.

Billetter til teaterbuffeten kan købes via www.tonderkulturhus.dk.
Mandag den 31. oktober, kl. 19.30
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
125 / 200 kr
www.tonderkulturhus.dk
Tønder Teater
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Bogen Kommer Service

IT-Hjørnet

Tønder Kommunes Biblioteker bringer gratis bøger m.m. ud til dig,
der er ældre eller handicappet, og som ikke kan komme på biblioteket.

Få hjælp til dine digitale spørgsmål

11 måneder om året (minus juli) bliver der pakket en bogkasse til
dig efter dine ønsker og interesser. Den kan bl.a. indeholde bøger,
evt. med stor skrift, lydbøger, cd'er, tidsskrifter, dvd'er og videoer.
Biblioteket husker, hvad du har lånt, så du altid får noget nyt
Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har særlige ønsker.
Du tilmelder dig ordningen på biblioteket.

IT-hjørnet er en gratis service til dig, der har behov for hjælp, råd
og vejledning omkring daglige digitale spørgsmål. Det kan fx være
konkrete spørgsmål om pc, tablets eller smartphones. Men det
kunne også dreje sig om brugen af de mange digitale tjenester,
vi som borgere bliver tilbudt i dag (e-boks, borger.dk, ereolen.dk,
filmstriben.dk, netbank, rejseplanen.dk, Mobilepay, QR-læsere osv.).
NYHED
IT-hjørnet, der hidtil har været afholdt i Toftlund og Tønder, bliver
nu udbredt til alle vores 4 biblioteker. Til gengæld har vi lavet
konceptet om, så du nu skal booke en tid hos vores IT-vejledere.
Send en mail til biblioteket@toender.dk, med dit telefonnummer
og en kort beskrivelse af dit IT-problem. Så vil du blive kontaktet,
så vi kan aftale tid og sted.
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GODT & BL ANDET

Mød en Bibliotekar
Mangler du hjælp til den opgave, du sidder og bakser med lige nu,
hjælp til at kunne finde rundt i bibliotekets informationsdatabaser,
hjælp til eReolen og Filmstriben, eller savner du inspiration til
læsning til dig eller dit barn?
Så er hjælpen nær. Med bibliotekets tilbud ”Mød en Bibliotekar” kan
du bestille 1/2 times online møde med en af bibliotekets ansatte.

Sammen om
Verdensmål informationsmøde
og workshop

Møderne vil foregå enten som et online møde, hvor vi sender dig et
link, eller over telefonen.
For at vi kan forberede os bedst muligt, skal du booke mindst 2
hverdage i forvejen og gerne angive 2-3 tidspunkter, hvor du kan
træffes. Husk også at være i god tid, hvis du skal bruge litteratur
fra et andet bibliotek. Ved projektopgaver vil vi gerne have, hvis du
vil skrive din problemformulering + fag og årgang. Når biblioteket
har modtaget din forespørgsel, bliver du kontaktet af en bibliotekar,
58 som aftaler et tidspunkt med dig for rådgivningen.
Du kan booke en bibliotekar ved at udfylde kontaktformularen på
bibliotekets hjemmeside: www.tbib.dk/bookenbibliotekar.

Bibliotekerne og kommunens sundhedsafdeling vil gerne invitere
dig med til et projekt, hvor du (i et fællesskab med andre frivillige)
kan være med til at skabe bæredygtige aktiviteter på og omkring
bibliotekerne og deltage i inspirerende workshops og foredrag ud
fra devisen: ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.
Synes du, det hele lyder lidt flyvsk? Det forstår vi udmærket godt.
Derfor vil vi gerne invitere dig til informationsmøde og workshop,
hvor du kan høre mere om projektet, møde andre bæredygtighedsildsjæle og kan være med til at tale om, hvilken retning projektet
skal tage.
Det er uforpligtende og gratis at deltage i informationsmødet, og alle
nysgerrige er velkomne. Af hensyn til catering (vi sørger for både
kolde og varme drikkevarer og frokost til de fremmødte), beder vi
dog om, at du tilmelder dig informationsmødet på forhånd.

GRATIS
www.tbib.dk/bookenbibliotekar

Tirsdag den 30. august, kl. 11.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Kommunes Sundhedsafdeling

Advokatvagten

§

Advokatvagten er et gratis tilbud til alle
borgere, der har brug for personlig juridisk
rådgivning.

På Tønder Bibliotek kan du benytte dig af
Advokatvagtens tilbud om gratis rådgivning.
Når du anvender den lokale Advokatvagt,
kan du få en kort juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag.

Morgensang på
Toftlund Bibliotek
Få en god start på morgenen med morgensang. Heine Popp udvælger
og fortæller om sangene. Ruth Iversen er pianist. Der serveres kaffe
og brød. Arrangementet kræver ingen tilmelding.

Alle borgere kan – uanset indkomstforhold – henvende sig i Advokatvagten. Henvendelsen er helt anonym, og der bliver ikke skrevet ned eller lavet en sag. Advokatvagten kan kun kontaktes ved
personligt fremmøde.

§§

Advokatvagten træffes den første mandag i
måneden klokken 16.00-17.00. Du kan læse
mere om Advokatvagten på bibliotekets
hjemmeside, hvor du også løbende fra måned til måned kan bestille tid online. Der vil
være et maksimum på 10 numre pr. gang.
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§

Mandag den 1. august, kl. 16.00
Mandag den 5. september, kl. 16.00
Mandag den 3. oktober, kl. 16.00
Mandag den 7. november, kl. 16.00
Mandag den 5. december, kl. 16.00
Tønder Bibliotek
GRATIS
www.tbib.dk

Mandag den 5. september, kl. 9.00
Mandag den 3. oktober, kl. 9.00
Mandag den 7. november, kl. 9.00
Mandag den 5. december, kl. 9.00
Toflund Bibliotek
GRATIS

GODT & BL ANDET

Kreativ Café

Fugleudstilling

Hyggeligt og inspirerende samvær omkring kreativt håndarbejde
af mange slags.

Den 15. & 16. oktober kommer Schweizerhalle til at summe af liv,
når Marskens Fugleforening afholder deres årlige Hobby & Fugleudstilling, hvor foreningens medlemmer har mulighed for at vise årets
opdrætsresultater frem. Det bliver igen en enestående oplevelse
i lyd og farver, hvor der vil være udstillet fugle fra de mindste
tropefugle til store papegøjer - næsten alle fuglegrupper vil være
repræsenteret. Samtidig vil der være spændende hobbystande med
udstilling og salg, stor tombola og et dejligt caféteria.

Du medbringer selv kaffe mm.
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Tirsdag den 27. september, kl. 18.30-21.00
Tirsdag den 11. oktober, kl. 18.30-21.00
Tirsdag den 15. november, kl. 18.30-21.00
Tirsdag den 6. december, kl. 18.30-21.00
Toflund Bibliotek
GRATIS

Lørdag den 15. og søndag den 16. oktober, kl. 10.00
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Gratis
30 kr
adgang for
børn
Entré betales i døren
ifølge med
en
Marskens Fugleforening
voksen

Festivalcafé og Hygge

Bogsalg i Tønder

I forbindelse med årets strikkefestival ”Masker i Marsken” vil Spot
On Højer åbne en festivalcafé i Østershuset ved Kiers Gaard i Højer.
Der vil være mulighed for at købe lækre lokale forfriskninger, som
kan nydes, mens man kigger på den fantastiske udsigt udover
marsken.

Tønder Bibliotek afholder bogsalg. Her sælger vi ud af både romaner,
krimier, kogebøger, hobbybøger og meget mere. Det er medlemmerne
af Tønder Soroptimistklub, der vil stå for salget, og indtægterne vil
blive anvendt i klubbens arbejde med lokale og nationale projekter,
der tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Derudover vil der løbende være forskellige små events i caféen.
Følg med på Spot On Højers Facebookside, hvor der løbende vil
komme mere info om programmet for dagen.
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Fredag den 28. til søndag den 30. oktober
Kiers Gaard
GRATIS
Spot on Højer

Torsdag den 24. til lørdag den 26. november
I den bemandede åbningstid
Tønder Bibliotek
GRATIS
Tønder Soroptimistklub

Hvad er det for noget med de

verdensmål?
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Du har sikkert hørt om FN’s verdensmål før
– om du så har bidt mærke i det eller ej.
Det farverige logo for målene er efterhånden
at finde på tværs af utallige virksomheder,
institutioner og foreninger, og i medierne
nævnes målene også ofte i flæng. Måske ved
du også, at målene har noget med klimaet at
gøre, men er du nu også helt med på, hvad
det egentlig er, målene ellers går ud på?
Der sidder nok mange derude, som ikke er
heeelt sikre på, hvad verdensmålene handler
om, eller som måske overhovedet ikke ved
noget om verdensmål. Det ønsker Tønder
Kommunes Biblioteker at lave om på, for
FN’s verdensmål handler om os alle sammen,
og derfor har alle ret til at vide, hvad målene
er og kende meningen bag dem.
Så hvad er FN’s verdensmål? Kort fortalt
dækker verdensmålene (eller FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som
deres fulde navn er) over de mål, FN’s medlemslande ønsker, at verden opnår inden år
2030. Verdensmålene er blevet fastsat af
FN i 2015, og er både meget brede og meget
ambitiøse. Betegnelsen rummer 17 hovedmål
og 169 delmål, der strækker sig over felterne klima og miljø, økonomi og sociale mål.
Idéen bag målene er, at FN gerne vil give alle
medlemslandende og deres indbyggere blod
på tanden og en fælles retning for, hvordan
verden kan blive et bedre hjem for os alle.

Hvad kan jeg gøre?
Det kan måske virke uoverskueligt at hitte
ud af, hvordan en enkelt person kan bidrage
til, at verdensmålene bliver opnået, især fordi
verdensmålene i sig selv virker meget omfattende. Det kan f.eks. være meget svært at
se, hvordan du kan afskaffe fattigdom, sikre
ligestilling mellem kønnene eller redde livet
i havet, og det kan også være vanskeligt at
greje, hvordan nogle af målene kan passes
ind i dit liv og din hverdag. Der er selvfølgelig
ingen, der kan redde verden alene, og det er
vigtigt at huske på, at små handlinger som
at affaldssortere og slukke for elektroniske
apparater, når de ikke er i brug, også kan
gøre en verden til forskel.
Vil du gerne vide mere om, hvordan verdensmålene kan gøres til hverdagsmål,
kan du f.eks. deltage i foredraget med verdensmåls-superhelt Pia Damsgaard d. 20.
september i Schweizerhalle.
Tønder Kommunes Biblioteker vil gerne
hjælpe med at gøre verdensmålene mere
spiselige, og det har vi tænkt os at gøre på
flere måder. I første omgang håber vi på at
gøre verdensmålene lidt mere overskuelige
ved at sætte fokus på dem enkeltvis. Det
fokus sætter bl.a. præg på efterårets arrangementer, hvoraf flere omhandler Mål
nr. 5: Ligestilling mellem kønnene og Mål
nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Du

Verdensmål i arrangementskalenderen
30.08 Sammen om verdensmål, Tønder Bibliotek
Informationsmøde og workshop, hvor du kan høre mere om bibliotekernes kommende
fællesskab af frivillige, der skal være med til at lave bæredygtige aktiviteter i og
omkring bibliotekerne
20.09 Gør verdensmål til hverdagsmål, Schweizerhalle
Foredrag med ildsjæl Pia Damsgaard, der står klar med masser af fifs til, hvordan
verdensmålene kan blive en overskuelig del af din hverdag
vil desuden kunne finde mere info om de to
udvalgte mål gennem efteråret på kommunens biblioteker såvel som på bibliotekernes
hjemmeside.

Sammen om verdensmål
Kunne du godt tænke dig at være med til at
bestemme retningen for, hvordan bibliotekerne arbejder med verdensmål, og vil du gerne
bidrage til at lave nye bæredygtige initiativer
i og omkring biblioteket? Så findes der heldigvis også råd for det. Til efteråret inviteres
alle interesserede til at blive en del af et nyt
fællesskab af frivillige, der skal udtænke nye
måder, man kan gøre Tønder Kommune lidt
mere bæredygtigt.
Hvis det lyder som noget, du kunne være
interesseret i at blive en del af, kan du starte med at komme til informationsmøde på
Tønder Bibliotek d. 30. august, hvor du kan
høre mere om projektet.
Vil du læse mere om verdensmålene, kan du
gå besøge os på biblioteket eller gå ind på
www.tbib.dk/temaer/fns-verdensmaal. På
hjemmesiden kan du både læse lidt om, hvad
de enkelte mål går ud på, finde inspiration
til yderligere læsning og se en oversigt over
kommende arrangementer, der omhandler
verdensmålene på den ene eller den anden
måde.

22.09 Anne-Cathrine Riebnitzsky, Schweizerhalle
Forfatterforedrag med en kvinde, der ikke kun er en branddygtig forfatter, men
også forhenværende sprogofficer i hæren og har været med til at sætte fokus på
undertrykte kvinder under udsendelse til Afghanistan
26.09 ASTA, Schweizerhalle
Tønder Teater inviterer til teaterforestilling om skuespilikonet Asta Nielsen og
hendes liv, karriere, og den nye og frigjorte kvindeskikkelse, hun præsenterede for
omverdenen gennem sit arbejde
28.09 Naturens lækre spisekammer, Tønder Bibliotek
Lær om alle de lækre svampe og planter, du selv kan finde i naturen og om, hvordan
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du bruger dem i din madlavning
28.10-30.10 Masker i Marsken, Schweizerhalle m.fl.
Der er få ting, der er mere bæredygtige end at kunne strikke og sy og dermed være
i stand til at lave tøj, klude, tæpper og lignende til sig selv. Derfor holder vi nøje øje
med Tønders nye strikkefestival Masker i Marsken, der bl.a. byder på strikkeforedraget
Bagger & Feldthaus taber masken og strikkesalonen Mens vi strikker
05.11 Muleposeworkshop, Tønder Bibliotek
Har du en gammel skjorte, et par bukser, et forklæde eller andet tøj liggende, du ikke
bruger længere? Så tag familiens mindste under armen og kom forbi en hyggelig
workshop, hvor I kan lære at lave jeres gamle tøj om til flotte muleposer
26.11 Klar, parat, JUL!, Schweizerhalle
En sjov formiddag med masser af julehygge i børnehøjde, hvor vi bl.a. skal lave
bæredygtig julegaveindpakning
30.11 Mormorliv med Jane Ibsen Piper, Schweizerhalle
Et foredrag om alt det, vi kan lære fra tidligere generationer og fra en tid, hvor man
var bedre til at passe på ressourcerne i og omkring os
04.12 Byttemarked – legetøj og børnetøj, Schweizerhalle
Giv hvad du har, tag hvad du kan bruge. Tag alt det tøj og legetøj, dine børn er vokset
fra, med til et hyggeligt byttemarked. Hvem ved, måske er du heldig og finder dit
barns næste favoritbluse eller yndlingslegetøj?

Arrangementer efterår 2022
AUGUST
DATO

TITEL

STED

KATEGORI		

01.
30.

Advokatvagten
Sammen om verdensmål

Tønder Bibliotek
Tønder Bibliotek

Godt og Blandet
Godt og Blandet

					
SEPTEMBER					
DATO

01.
05.
05.
64 05.
06.
08.
10.
13.
14.
17.
20.
20.
21.
22.
26.
27.
27.
28.
28.
28.
29.

TITEL

STED

KATEGORI

Forfatterworkshop
Morgensang på Toftlund Bibliotek
Advokatvagten
Leg med historien
Småbørnsswing
Plantning i 100 år
The BOWIE Tribute
Småbørnsswing
Dansk-tysk litterær byvandring
Jorden Rundt med Katrine Bille
Småbørnsswing
Gør verdensmål til hverdagsmål
Dansk-tysk litterær byvandring
Anne-Cathrine Riebnitzsky
ASTA
Småbørnsswing
Kreativ Café
Naturens lækre spisekammer
Dansk-tysk litterær byvandring
Jan Mølby
Monsterjagt

Tønder Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Tønder Bibliotek
Tønder Bibliotek
Tønder Medborgerhus
Lokalhistorisk Arkiv Skærbæk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Skærbæk Bibliotek
Nibøl Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Løgumkloster Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Kunstmuseet Tønder
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Toftlund Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Tønder Bibliotek
Husum Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Bibliotek

Børn og Familie
Godt og Blandet
Godt og Blandet
Børn og Familie
Børn og Familie
Foredrag og Comedy
Musik		
Børn og Familie
Litteratur		
Børn og Familie
Børn og Familie
Foredrag og Comedy
Litteratur		
Litteratur		
Teater		
Børn og Familie
Godt og Blandet
Foredrag og Comedy
Litteratur		
Foredrag og Comedy
Børn og Familie

OKTOBER					
DATO

TITEL

STED

KATEGORI

02.
03.
03.
03
04.
04.
04.
06.
06.
06.
08.
08.
10.
11.
11.
13.
13.
15.-16.
17.
17.-21.
18.
19.
20.
20.
25.
27.
27.
28.
28.-30.
30.
31.

HC. Eichner - jubilæumskoncert
Morgensang på Toftlund Bibliotek
Advokatvagten
Leg med historien
Babymotorik
Småbørnsswing
Efterårskoncert med Tønderkoret
Monsterjagt
Forfatterworkshop
Jan Gintberg
The Boss - Tribute to Springsteen
Pokémon fællesskabsdag
Bog og Bio
Småbørnsswing
Kreativ Café
Monsterjagt
Tove Tersbøl
Fugleudstilling
Film i efterårsferien
Arkademaskiner
Among Us
Gaming med Lasse Vestergaard
Minecraft byggekonkurrence
FIFA-turnering
Småbørnsswing
Monsterjagt
Marie Key
Bagger & Feldthaus taber masken
Festivalcafé og Hygge
Mens vi strikker
Den Poetiske Raptus

Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Toftlund Bibliotek
Tønder Bibliotek
Løgumkloster Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Tønder Medborgerhus
Tønder Bibliotek
Løgumkloster Bibliotek
Tønder Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Bibliotek
Toftlund Biograf
Skærbæk Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Emanuel - Skærbæks Kultur- og Forsamlingshus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Toftlund Biograf
Tønder Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Bibliotek
Tønder Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Skærbæk Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Kiers Gaard
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus

Musik		
Godt og Blandet
Godt og Blandet
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Musik		
Børn og Familie
Børn og Familie
Foredrag og Comedy
Musik		
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
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Godt og Blandet
Børn og Familie
Foredrag og Comedy
Godt og Blandet
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Musik		
Foredrag og Comedy
Godt og Blandet
Foredrag og Comedy
Teater		

NOVEMBER
DATO

01.
02.
03.
03.
05.
07.
07.
07.
08.
08.
09.
09.
10.
14.
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15.
15.
16.
17.
17.
19.
21.
22.
24.-26.
25.
25. -21.
26.
29.
29.
30.

TITEL

STED

KATEGORI		

Småbørnsswing
Rasmus Tantholdt
Forfatterworkshop
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Muleposeworkshop
Morgensang på Toftlund Bibliotek
Muldvarpen
Advokatvagten
Småbørnsswing
Overgangskost
Skrallebang
Skrallebang
Leg med historien
Bog og Bio
Småbørnsswing
Kreativ Café
Unyttige historiefacts
Specialklassen
Dan Obling
Verden ifølge Pelle
Et Juleeventyr
Småbørnsswing
Bogsalg i Tønder
Sønderjyllands Symfoniorkester
Tøndermesterskaberne i nisseræs
Klar, parat, JUL!
Småbørnsswing
Sigurd Barrett og Børnekor
Mormorliv med Jane Ibsen Piper

Tønder Medborgerhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Bibliotek
Emanuel - Skærbæks Kultur- og Forsamlingshus
Tønder Bibliotek
Toftlund Bibliotak
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Bibliotek
Skærbæk Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Emanuel - Skærbæks Kultur- og Forsamlingshus
Løgumkloster Friskole
Toftlund Bibliotek
Toftlund Biograf
Løgumkloster Bibliotek
Toftlund Bibliotak
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Lokalhistorisk Arkiv Skærbæk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Toftlund Bibliotek
Tønder Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Bibliotekerne i Tønder, Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Løgumkloster Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus

Børn og Familie
Foredrag og Comedy
Børn og Familie
Litteratur		
Børn og Familie
Godt og Blandet
Foredrag og Comedy
Godt og Blandet
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Godt og Blandet
Foredrag og Comedy
Foredrag og Comedy
Foredrag og Comedy
Foredrag og Comedy
Børn og Familie
Børn og Familie
Godt og blandet
Musik		
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Børn og Familie
Litteratur		

DECEMBER					
DATO

TITEL

STED

KATEGORI

02.
04.
05.
05.
06.
06.
07.
08.
10.
12.
16.

Julefællessang på Kiers Gaard
Byttemarked - legetøj og børnetøj
Morgensang på Toftlund Bibliotek
Advokatvagten
Førstehjælp
Kreativ Café
Booktalk med sæsonens nye bøger
Karmen Rõivassepp
Halløj på Julemarkedet
Bog og Bio
Julie Berthelsen

Kiers Gaard
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Toftlund Bibliotak
Tønder Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Toftlund Bibliotak
Tønder Bibliotek
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Toftlund Biograf
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus

Musik		
Børn og Familie
Godt og Blandet
Godt og Blandet
Børn og Familie
Godt og Blandet
Litteratur
Musik		
Børn og Familie
Børn og Familie
Musik		
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Foto: Ulrik Pedersen // Tøndermarsk Initiativet

