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Forord

Kultur hele året 
Odsherred er på mange måder helt særlig. Vi er næsten 33.000 odsinger, som bor her hele året, men om sommeren, 
hvor landliggerne rykker ud i deres 23.000 sommerhuse, tæller vi mere end 100.000 mennesker heroppe. Det mærker 
vi tydeligt. Der er trængsel på stranden, i byen, i vores butikker og på cafeer og vores mange kulturtilbud bugner af 
besøgende. 
Nu om vinteren er det meget anderledes, og netop her, i de mørke måneder, er det vigtigt at vores kulturliv er til stede 
og tilbyder os fastboende oplevelser og rammer for fællesskab. 
Med syv biblioteker, to kulturhuse, et galleri og et lokalarkiv er BOK en af de største kulturinstitutioner i kommunen og 
her er fokus netop på aktiviteter udenfor turistsæsonen. Personligt glæder jeg mig rigtigt meget over Folkekøkkenerne, 
som hver torsdag sæsonen igennem samler 70 – 100 mennesker til spisning og fællesskab. 
For børn og børnefamilier er der også masser af tilbud og det er godt at se, hvordan bibliotekerne spiller sammen med 
vores mange skoler og har en lang række tilbud, der introducerer vores børn og unge til litteraturens verden og forhå-
bentligt inspirerer dem til at bliver lånere på biblioteket.
 
God fornøjelse med de mange kulturoplevelser.

 
Mathias Hansen (V) 

Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget i Odsherred Kommune



                              ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE             PROGRAM JANUAR/JUNI 2023            SIDE  3

Forord
Selvbetjente biblioteker
Gå ikke glip af
Følg med hos BOK
Litteratursalon
Foredrag
Koncerter
Lørdagsjazz
Klassisk i galleriet
Udstillinger i PAKHUSgalleriet
Drauget
Kalender
Godmorgen Odsherred 
Torsdag i Pakhuset
Børn
Morgensang
Læsekredse
Livestreaminger 
Dit digitale bibliotekstilbud
Lokalarkivet 
Frivillighed i BOK 
Biblioteket tilbyder 
Borgerservice

SIDE   2 
SIDE   4
SIDE   5
SIDE   6 
SIDE   7 
SIDE   8 
SIDE 10 
SIDE 12 
SIDE 15 
SIDE 16 
SIDE 18 
SIDE 19 
SIDE 23 
SIDE 24 
SIDE 26 
SIDE 30 
SIDE 31 
SIDE 32 
SIDE 34
SIDE 35 
SIDE 36 
SIDE 38
SIDE 39



SIDE   4       ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE             PROGRAM JANUAR/JUNI 2023

 
Velkommen i de selvbetjente biblioteker
Fra 1. september 2022 fik Asnæs Bibliotek udvidede åbningstider med delvis selvbetjening. Det betyder, at vi i  
Odsherred nu har seks selvbetjente biblioteker, hvor du som biblioteksbruger hos os selv kan lukke dig ind ved  
hjælp af dit sundhedskort og pinkode.

Brug de selvbetjente biblioteker 
På de selvbetjente biblioteker kan du tage på biblioteket, når det passer dig. 

I de selvbetjente filialer i Vig, Hørve, Rørvig, Egebjerg og på Odden har vi åbent fra klokken kl. 6 til 24 hele ugen. 

Der er som regel ikke personale til stede. Du låser dig ind på biblioteket med dit gule sundhedskort og med den pin-
kode, du normalt bruger til at reservere og låne med. Har du ikke en pinkode, kan du få en ved at oprette dig på vores 
hjemmeside www.odsbib.dk. 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

Asnæs som delvis selvbetjent bibliotek
På Asnæs Bibliotek er det nu blevet muligt også at komme på biblioteket i ydertimerne. Nærmere bestemt er  
biblioteket åbent for selvbetjening alle ugens dage fra kl. 6 om morgenen til kl. 24 om aftenen.
I modsætning til vores fem andre selvbetjente filialer i Rørvig, Hørve, Vig, Egebjerg og på Odden er der på Asnæs  
Bibliotek stadig personale til stede inden for specifikke tidsrum på alle hverdage. Her kan man få hjælp, vejledning  
og svar på eventuelle spørgsmål. 

 
De betjente åbningstider på Asnæs Bibliotek er:
Mandag til onsdag  
Torsdag
Fredag 

kl. 10-16
kl. 12-18 
kl. 10-15
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Gå ikke glip af
Bogsalg på Asnæs Bibliotek
Lørdag 11. februar til lørdag 25. februar  -  i bibliotekets betjente åbningstid 
fri entré  -  Asnæs Bibliotek 
 
Kom og gør et kup, når biblioteket sælger ud af kasserede bøger. Vi kasserer løbende 
materialer, fordi de er slidte, forældede eller ikke mere bliver lånt ud – og for at få plads på 
hylderne til alt det nye, vi køber ind.
Nu får du muligheden for at gå på opdagelse i bibliotekets kasserede bøger i skolernes 
vinterferie i uge 7 og 8.

 
Priser: 
1 bog/cd/film           Tidsskrifter  
3 bøger              6 tidsskrifter   

Repair Café
Hver mandag fra 2. januar til 26. juni  
(lukket 3. april, 10. april, 1. maj, 29. maj og 5. juni)   
kl. 9-11  -  Aktivitetscentret 

Repair Café Nykøbing Sjælland er det nye navn for  
bibliotekets teknikcafé, som nu er blevet en del af  
Repair Café Danmark, som er en landsdækkende  
organisation, som har Repair-caféer mange steder i 
landet.
Til Repair Café kan du få hjælp til små reparationer og 
andet, der har med IT og teknik at gøre. 
 
Tilbuddet er gratis, og cafeen er drevet af frivillige. 
Vi kan derfor ikke garantere, at vi kan fikse hvad som 
helst, men vi hjælper gerne med det, vi kan, og hvis vi 
ikke kan, kommer vi med råd til, hvad du så kan gøre. 
Imens du får dine ting fikset, byder vi på en kop kaffe.

Husk at tage den ting med, der skal repareres, eller 
som du har problemer med – og eventuelt reservedele.

10 kr. 
25 kr.

  2 kr. 
10 kr.
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Følg med hos BOK
Hos Odsherred Bibliotek og Kulturhuse er der hele tiden tilbud, arrangementer og nyheder, som er relevante for dig, 
der interesserer dig for musik, kunst og litteratur.
Hvis du gerne vil holde dig opdateret på, hvad der sker i vores huse, kan du følge os på vores forskellige sociale medier 
og tilmelde dig vores nyhedsbreve.

 
Facebook
Som noget nyt har BOK nu to Facebooksider, og hvis du er interesseret i seneste nyt om arrangementer, gode historier 
fra biblioteket og gerne vil vide mere om, hvem vi er, så kan du trykke ”Følg” hos dem begge.
 
Odsherred Bibliotek og Borgerservice - BOK er Facebooksiden for Odsherreds biblioteker og Borgerservice. Her  
opdaterer vi dagligt om kommende arrangementer, litterær inspiration, borgerservicenyheder og meget andet.

Pakhuset, Aksen og PAKHUSgalleriet - BOK er den nye side for vores to kulturhuse og galleri. Her kan du følge med i 
vores mange kommende musik, debat- og kunsttilbud, blive klogere på, hvad der sker i vores huse, og få seneste nyt om 
de kunstnere, som lægger vejen forbi.

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 fire nyhedsbreve, hvor du kan følge med og holde dig orienteret i vores spændende program. Vores ny-
hedsbreve har netop fået nyt design, men indholdet er som altid det nyeste fra vores biblioteker, kulturhuse og galleri. 
 
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
•  Biblioteksnyt 
•  Arrangementsnyt 
•  Nyhedsbrev for læsekredse

Tilmeld dig vores nyhedsbreve på odsbib.dk.
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Litteratursalon
Fantasy for voksne
Mandag 16. januar  -  kl. 19  -  fri entré med tilmelding  
Nykøbing Bibliotek
 
For mange er fantasy noget, som man forbinder med læsning 
for børn og unge – men det er bestemt ikke hele sandheden. 
Der findes nemlig et stort litterært fantasy-univers, som også  
er for voksne.  

Vil du vide mere? Så kom med til denne litteratursalon og bliv 
inspireret til din næste læseoplevelse, når kulturformidler Nete 
og bibliotekar Anna anbefaler gode fantasybøger til voksne.  
 
Anna og Nete har begge udvalgt deres favoritter fra genren 
inden for de seneste år og anbefaler på aftenen både dansk  
og udenlandsk fantasy. 

Turen går til Norge
Onsdag 29. marts  -  kl. 19     
fri entré med tilmelding     
Nykøbing Bibliotek 
 
Kulturformidler Silke og bibliotekar Anet-
te præsenterer til denne litteratursalon 
et udvalg af nye norske bøger.
 
Engang var norsk litteratur lig med 
mænd i krise, der trak sig tilbage til 
ensomheden i fjeldene med en masse 
sprut. Hvis den fordom nogensinde har 
haft noget på sig, har de seneste års 
udgivelser modbevist den. Nordmæn-
dene kan nemlig noget helt særligt med 
litteratur, og i Danmark er vi vilde med 
den norske skønlitteratur.  

Kom med og bliv klogere på, hvad du 
skal læse af norsk litteratur – og hvad 
det er, de norske forfattere kan. 
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Foredrag
Ud på lyngen – Vig Lyngs historie  
Torsdag 12. januar  -  kl. 19  -  fri entré med tilmelding  -  Aksen

Per Salling fortæller om Vig Lyngs historie med udgangspunkt i bogen ”Ud på Lyngen”, som 
udkom i sommeren 2022.
Vig Lyng er kun en ganske lille del af hele Lyngen. Men de fire veje, som området består af, 
er så forskellige, at de fleste sommerhusveje i Odsherred kan spejle sig mere eller mindre i 
én af dem. Derfor er bogen om Vig Lyng et godt eksempel på, hvad man kan få ud af at  
stikke spaden i historien og begynde at grave, uanset hvor man står henne. 

Hesselø – fortællingen om en ø 
Tirsdag 24. januar  -  kl. 19  -  fri entré med tilmelding  -  Pakhuset

I klart vejr kan man fra Odsherred og Nordsjællands nordlige kyster se en lille, ensomt  
beliggende ø ude i Kattegat. Om natten fejer fyrtårnets lyskegle horisonten rundt i få  
beroligende sekunder, efterfulgt af mørke. Det er Hesselø, en af Danmarks mest  
isolerede øer, der i mange år hørte under Rørvig Kommune. 
 
Nu kan du blive klogere på Hesselø til en spændende aften i Pakhuset, når forfatter Annie 
Brydegaard Danielsen med udgangspunkt i sin e-bog fortæller om øens historie.

Landsbyernes DNA
Tirsdag 31. januar  -  kl. 19  -  fri entré med tilmelding  -  Pakhuset

Forfatter Ib Holm Hansen fortæller til dette lokalhistoriske foredrag om landsbyerne i det 
nordlige Odsherred. 
Til foredraget dykker Ib ned i, hvad landsbyerne har til fælles – og hvad der gør dem unikke. 
Han tegner et portræt af de mennesker, der bor der, og fortæller om deres oplevelser og 
det, de har skabt. 
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Fra græsørken til blomsterflor – sådan får du en vildere have   
Onsdag 8. marts  -  kl. 19  -  kr. 50  -  Pakhuset 

Drømmer du om en have, som er mere vild med vilje? Ofte skal der faktisk ganske lidt til, for 
at du kan invitere naturen indenfor og øge den lokale biodiversitet.
Det kan du blive klogere på til dette inspirerende og praksisnære foredrag med Christina 
Kaaber-Bühler, geograf og naturvejleder, samt direktør i ”Vild med vilje”. Christina gennem-
går de vigtigste elementer i at etablere et Vild Med Vilje-areal i haven. 
 
Foredraget er også en levende beretning om, hvordan et havesyn kan ændre sig fra at tænke 
på haven som et sted, man skal kontrollere, til hvordan man kan lære at glæde sig over 
naturens udvikling og dynamik og de mange nye blomster og dyr, der pludselig begynder at 
vise sig. 

Hanne Vibeke Holst: Kriger uden Maske  
Onsdag 1. februar  -  kl. 19  -  kr. 100  -  Aksen

Hør Hanne Vibeke Holst fortælle om arbejdet med sin 
seneste roman Kriger uden maske, som er en dramatisk og 
engagerende skæbnefortælling om den unge billedhugger 
Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984). Mancoba er en af de 
mest betydningsfulde danske modernister. 

Hanne-Vibeke Holst har som den første fået adgang til hen-
des efterladte papirer, bl.a. breve, fotografier og dagbøger. 
Med det som afsæt har hun skrevet en roman om Sonja 
Ferlov Mancobas viljestærke ungdomsår, om hendes længsel 
efter frihed og hendes kompromisløse kamp for kærligheden 
og for at skabe universel kunst, der kan forene en menneske-
hed splittet af krig.

Hanne-Vibeke Holst fortæller i sit foredrag om Kriger uden 
maske, hvordan det var at komme helt tæt på et menneske, 
hun ikke kendte meget til, før arbejdet begyndte. Om at 
bevæge sig i Sonjas fodspor, følge hendes kampe og brik for 
brik sammensætte historien om en kvinde, der havde mange 
forhold imod sig, men endte med at skabe en helt unik kunst, 
som i disse år opnår større og større anerkendelse. Foredra-
get handler også om, hvordan man kan forblive så tæt på 
historiens gang som muligt i en roman, samtidig med at man 
digter en historie.

foto: Sara Galbiati, Gyldendal Medie

Foredrag
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Koncerter

AEGTESKAB
Fredag 31. marts  -  kl. 20  -  kr. 175  -  Pakhuset

Tre eminente musikalske soulmates er gået sammen om et nyt og originalt trio-projekt 
med titlen AEGTESKAB. Mike Andersen (vokal og guitar), Michael Blicher (sax, vokal og 
bas) og Eddi Jarl (trommer, vokal og electronics) har hver især længe haft en stor kærlig-
hed til hinandens musik og spillestil, og nu har de sammen skabt deres helt særlige lyd og 
fælleskab. Det er nyskabende, swingende, råt og hudløst ærligt. 

Mike Andersen, Michael Blicher og Eddi Jarl har hver for sig gjort sig mere end almindeligt 
bemærket på både den danske og internationale musikscene og har til sammen vundet 
en lang række priser med orkestre som Mike Andersen Band, Blicher Hemmer Gadd, The 
KutiMangoes og Vestbo Trio.

Ole Kibsgaard og Kaya Brüel
Lørdag 18. marts  -  kl. 20  -  kr. 175  -  Aksen

Det musikalske makkerpar, Kaya Brüel og Ole Kibsgaard, har spillet sammen i en lang år-
række, og nu kan du opleve dem og deres smittende gode humør og musikalitet live.
Brüel og Kibsgaard blev rystet godt sammen, da de vækkede danskerne 294 dage i træk 
med ”Morgensang” på DR1. De har indspillet en række albums og senest udgav de ”Sange 
Vi Synger” med 13 danske sange, der fik særlig betydning for de to musikere under opta-
gelserne af Morgensang.
Der er altså lagt op til en dejlig koncert, hvor der både er plads til fællessang, men også til 
at nyde duoens fortolkninger af de skønne sange vi synger sammen.

Torben Steno og Laura Illeborg
Lørdag 21. januar  -  kl. 20  -  kr. 90  -  Pakhuset 

Det erfarne par, Torben Steno og Laura Illeborg, drager i foråret 2023 ud på de glatte veje 
og tilbyder deres sange og humoristiske betragtninger fra scenen. De er akkompagneret af 
de sublime spillemænd, guitaristen Mikkel Grue og slagtøjsspilleren Adam Winberg.
Sammen helliger de fire musikere sig deres originale blanding af iørefaldende sange - leve-
ret med spilleglæde og et stænk af næsten hippieagtige improvisationer.
Sangene strækker sig fra den melankolske duet, ”Ausfahrt Bitterfeld” over Stenos ”Tre æl-
dre kvinder på en tom bøssebar i november” til Illeborgs ”Månen ligger på gulvet”.
Det bliver en aften, hvor det modne publikum kan lytte og opleve noget nyt, der alligevel 
virker både rart og bekendt.
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Hanne Boel
Lørdag 22. april  -  kl. 20  -  kr. 200  -  Pakhuset
 
Hanne Boel er tilbage i det akustiske format og vil til denne koncert i Pakhuset i selskab 
med guitaristerne Jens Runge og Jacob Funch spille både nyt materiale og gamle klassike-
re. 
Koncerten bliver en kombination af det prøvede, det nye, det soulede og det jazzede, alt 
sammen med en twist af nye initiativer. De seneste to år har Hanne Boel nemlig været 
flittig med udgivelserne. 
I 2020 udgav hun det anmelderroste album ”Between Dark and Daylight”, og derudover 
udgav hun sidste år sit første album på dansk, hvor hun genfortolker klassikere fra nyere 
dansk musik, som f.eks. ”Hurtige Hænder”, ”Frit Land” og ”Uden Forsvar”. 

Anne Linnet
Lørdag 29. april  -  kl. 20  -  kr. 300  -  Pakhuset
 
Anne Linnet har været en kendt og elsket del af den 
danske musikscene siden 1970´erne og er med et væld 
af udgivelser bag sig anerkendt som en af landets mest 
betydningsfulde artister. Hun er udover at være kendt 
for en stribe af store hits og klassikere også kendt for 
sine ærlige tekster og lyst til at eksperimentere med 
musikgenrer. 

I efteråret 2022 udgav Anne Linnet det ambitiøse pro-
jekt ”Sange Til Livet”. Projektet består af 50 sange, som 
hun har skrevet over de sidste 20 år. Projektet følger 
hun op med en turné i foråret 2023, hvor hun optræ-
der og spiller sangene med sin trio.

Koncerter
Den gamle danske sangskat
Lørdag 15. april  -  kl. 15  -  kr. 90  -  Aksen

Kom med, når den musikalske pigetrio bestående af Sara Grabow, Martine Madsen og 
Eva Skipper genopfrisker kendte og elskede danske klassikere fra 30’erne til 60’erne. 
Der er blandt andet Liva Weel, Otto Brandenburg og Grethe Ingemann på den musikalske 
menu, når Sara Grabow synger flankeret af guitar, kontrabas og kor.  

Publikum kan altså glæde sig til et sammensurium af nogle af danmarkshistoriens bedste 
kompositioner, der selvom de kommer fra fortiden sagtens kan sætte nutiden i perspek-
tiv.  
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Lørdagsjazz
I forårets ferieweekender kan du nyde Pakhusets stemningsfulde og traditionsrige Lørdagsjazz med nationale og inter-
nationalt 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.

Grant Stewart/Lucy Yeghiazaryan Kvintet
Lørdag 11. februar  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset
 
Bliv forført af jazzsangerinden Lucy Yeghiazaryans fortryllende, intime stemme og bliv  
henført til en af New Yorks jazzklubber, når hun indtager scenen med saxofon-stjernen 
Grant Stewart. Lucy Yeghiazaryan er en af tidens mest omtalte vokalister på New York’s 
jazzscene. Hun kombinerer den klassiske, elegante jazzstemme med en særlig intim  
kommunikation og kontakt med publikummet. Grant Stewart har været en integreret del 
af den Amerikanske jazzscene siden 1990. Grant har været saxofonist i grupper ledt af  
bl.a. Jimmy Cobb, Harold Mabern, Curtis Fuller, Clark Terry, Etta Jones og Harry Connick.  
Med på scenen er Magnus Hjorth, Graig Earle og Cornelia Nilsson.

Snorre Kirk Quartet
Lørdag 18. februar  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset

Med et stjernespækket orkester og et skræddersyet repertoire, hvor spilleglæde, nærvær 
og ikke mindst swing er i højsædet, har trommeslageren og komponisten Snorre Kirk på 
rekordtid formået at gøre sin kvartet efterspurgt i både ind- og udland.
Udover Snorre Kirk består orkesteret af saxofonisten Giacomo Smith, som er en af de 
mest toneangivende skikkelser i det britiske jazzmiljø. Klaverfænomenet Joe Webb tilhører 
samme generation og betragtes som et af Englands helt store fremadstormende klaver-
talenter. Med bassisten Anders Fjeldsted til at fuldende kvartetten vil publikum til denne 
koncert få mulighed for at opleve, hvordan den klassiske jazz kan lyde i 2023.

Mais Uma
Lørdag 1. april  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset

Kom med en tur over Atlanten til sambaens hjemland Brasilien sammen med Mais Uma. 
Mais Uma løfter stemningen sammen med publikum og leverer et udadvendt og stærkt 
show. Musikken er både dansabel og dramatisk, og der er garanti for et gensyn med 
mange af Brasiliens helt store kunstnere som Jobim og Elis Regina i en smuk blanding med 
orkestrets egne sange.  
Mai Seidelin (vokal), Francisco Cali (klaver), Morten Ankarfeldt (bas) og Janus Templeton 
(trommer). 
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Thomas Clausen Trio
Lørdag 8. april  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset

Thomas Clausen, der siden 1970erne har spillet sammen med bl.a. Palle Mikkelborg, 
Dexter Gordon og Ben Webster, kommer denne lørdag forbi Pakhuset sammen med sin 
Trio bestående af bassist Thomas Fonnesbæk og trommeslager Karsten Bagge. 

Thomas Clausen Trio udgav albummet ”Back2Basic” i 2021. Samme år blev det valgt til 
årets jazzudgivelse i Jazz Special. ”Back2basic” er efterfølgeren til albummet ”back to ba-
sic” fra 2006. Thomas Clausen er kendt for at lave og udgive originalt materiale, men med 
disse to album giver trioen deres take på kendte melodier. Det er numre som fx ”Nature 
Boy”, ”Edelweiss” og ”Vem kan segla förutan vind” du kan høre denne eftermiddag.

Kjeld Lauritsen/Sahra da Silva kvartet
Lørdag 6. maj  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset

Sahra da Silva er et nyt stjerneskud på den danske jazz- og bluesscene, og har netop udgi-
vet sit første soloalbum. Hun er kendt for sin særlige charme, som kommer til udtryk, når 
hun swinger og groover sig gennem sit repertoire. 

Til denne Lørdagsjazz kan hun opleves i selskab med organist Kjeld Lauritzen, som er kendt 
for sit legende spil på det store Hammondorgel. Sammen med dem spiller den svenske 
guitarist Krister Jonsson og Søren Frost på trommer.  
 
Mens Krister Jonsson er kendt for sit fantastiske guitarspil og gode humør, bidrager Søren 
Frost med eminent teknik og sit store kendskab til jazz og blues. Der er altså lagt op til en 
helt fantastisk eftermiddag i selskab med Kjeld Lauritsen/Sahra da Silva Kvartet.

Jazz på dansk
Lørdag 20. maj  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset

Mange toneangivende jazzmusikere har gennem tiden taget den den danske sangskat  
og gjort den til grobund for jazzfortolkninger.  

De danske sange, salmer og viser er nemlig en evig kilde til inspiration. Det er de også  
for pianist og arrangør Martin Schack, der sammen med sin kvartet “Jazz på Dansk” har 
markeret sig som tidens nok allermest succesfulde og sammenspillede bud på genren. 

Gruppen består foruden kapelmester Martin Schack af tenorsaxofonist Michael Olsen, 
kendt fra Aarhus Jazz Orchestra, og en af Europas bedst sammenspillede rytmegrupper, 
bassisten Morten Ramsbøl og trommeslager Morten Lund.

Lørdagsjazz
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Gunde Waidtløw Quartet
Lørdag 27. maj  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset

Henrik Gunde og Claus Waidtløw hylder Peterson & Getz - to af jazzens helt store mestre. 
Henrik Gunde er med sit legende og virtuose spil en af landets mest anerkendte pianister. 
Udover at lede sin egen trio og udfylde klaverpladsen i DR-bigbandet, er han en eftertrag-
tet sideman. 
Claus Waidtløw er en sublim og velanset saxofonist. Han er højt skattet blandt sine inden- 
og udenlandske kollegaer for sit melodiske og indlevende spil.
De 2 kapelmestre kender hinanden ud og ind fra utallige sammenhænge og med en velop-
lagt rytmegruppe bag sig, basgiganten Daniel Franck og storswingende Janus Templeton 
bag trommerne, får musikken og kreativiteten frie rammer.
Publikum kan glæde sig til jazz fuld af spilleglæde, swing og virtuositet.

Sophisticated Ladies
Lørdag 24. juni  -  kl. 12  -  kr. 90  -  Pakhuset
 
Sophisticated Ladies har dannet trio siden 1987, og når de går på scenen, er det altid med 
både alvor, humor, engagement og musikalsk overskud. En koncert med Sophisticated La-
dies Trio er en særlig oplevelse – det er en musikalsk rejse, der bringer både smil og tårer 
frem. Koncerten indeholder en god musikalsk cocktail bestående af Ellington, evergreens, 
danske sange og originalkompositioner fra trioens musikalske skattekiste. 
 
Alle 3 musikere er uddannet på Det Rytmiske Konservatorium i København som elever af 
bl.a. Niels Henning Ørsted Pedersen, Ed Thigpen og Thomas Clausen.
Marie Schmidt - klaver, Helle Marstrand – kontrabas og Benita Haastrup - trommer. 

Lørdagsjazz



                              ODSHERRED BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG KULTURHUSE             PROGRAM JANUAR/JUNI 2023            SIDE  15

Klassisk i Galleriet
Carl Nielsen Kvintet - CN5tetten
Søndag 26. marts  -  kl. 15  -  kr. 100  -  Pakhusgalleriet

De fem medlemmer af Carl Nielsen-Kvintetten startede samarbejdet i 
2006 og har siden spillet utallige koncerter på diverse festivaler i  
Danmark og i udlandet og vundet flere priser.  

Fire ud af fem af kvintettens medlemmer kommer fra Tivoli-Garden og 
har dermed modtaget en solid grundskoling før studiearbejdet har bragt 
dem blandt andet til Los Angeles, Mannheim, Chicago, Paris og New 
York.  

De fem medlemmer er: på fløjte, Kenny Aaberg Larsen, solofløjtenist i 
Malmø Operaorkester, på obo, Carl Julius Lefebvre Hanse, freelance i 
de danske orkestre, på klarinet, August Finkas, soloklarinettist i Copen-
hagen Phil, på horn, Christian Vinther, hornist i Copenhagen Phil og på 
fagot, Johannes Herjö, solofagottist i Stavanger Symfoniorkester.

Limunt Strings
Søndag 16. april  -  kl. 15  -  kr. 100  -  Pakhusgalleriet

De fleste af os kender Mozart. Men hvad med Haydn, 
Schubert og Stamitz? 

Limunt Strings spiller og fortæller om de figurer, som 
har skabt den musikstil, som alle kender som klassisk 
musik. Med et bredt og spændende udvalg fra Wiener-
klassikkens store komponister kan publikum forvente 
at blive taget i hånden og ført igennem en af vores mu-
sikhistories helt store perioder – det hele tilsat enkelte 
anekdoter og fortællinger. 

Limunt Strings består af Julie Tandrup Koch på cello, 
Jenny Elfving på violin, Herbert Boersma på violin og 
Christian Bønnelykke på viola.
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Pakhusgalleriet
MOMENTUM
Lørdag 4. februar til lørdag 25. februar  

Ni kunstnere står bag udstillingen MOMENTUM, hvis titel refererer til den dynamiske frem-
drift i den kunstneriske proces.
De udstillede værker repræsenterer forskellige kreative medier i form af blandt andet  
maleri, collage, video og skulptur. I udstillingen mødes de forskellige kunstneriske udtryk,  
og som besøgende vil man både kunne undres over kontrasterne og gå på jagt efter  
sammenhængene. 

De udstillende kunstnere er Heidi Borg, Helle Egevang, Anette L. Haslund, Tina Menore,  
Signe Rømer, Alina Shevchenko, Nina Schlemm, Serine Sinding Yde og Pia Teglgaard.

GESTALT - en væren i verden 
Lørdag 4. marts til lørdag 25. marts
 
I dag bombarderes vi med mange indtryk og lever i en kontrastfyldt verden, hvor man hele 
tiden er på vej. Gruppen er igennem deres kunstneriske processer stoppet op, har sanset 
verden og på hver sin måde bearbejdet indtrykkene. Hvilket giver udstillingen meget forskel-
lige udtryk, der rummer både ro og kaos. Fælles for alle i gruppen er, at de eksperimenterer 
med materialerne. Der arbejdes med akryl på papir, digital collage, collage, assemblage, 
maleri, skulptur i træ og fremstilling af tekstilskulpturer. Kom og oplev udstillingens mange 
værker, som først er helt fuldendte, når du som beskuer har bidraget med din tolkning. En 
invitation til at opleve med bevidstheden og kroppen, ikke kun med øjnene.
De deltagende kunstnere er Eva Hvelplund, Grete Kyed Hvam, Heidi Dacke, Inger Odgaard,
Karen Villia Jensen, Katka Arentzen, Laura Bach Skou, Vibeke Jensen.

Kurator for en dag  -  17. februar  -  kl. 11-14  -  workshop for børn i Pakhusgalleriet
Ved hjælp af alle mulige og umulige genbrugsmaterialer kan du klippe og bygge dit eget lille galleri. Vi bygger sam-
men et minirum og herfra er det op til dig og din familie at bestemme hvordan din udstilling skal se ud. Der vil være 
udstillende kunstnere fra Pakhusets udstilling til stede for at inspirerer og hjælpe dig. 
Alder fra 5 år og opefter. Du er selvhjulpen eller med assistance fra mor, far eller søskende.

Eva Hvelplund. She loves you. 
80x120cm. Digital collage.  
Foto: Lasse Hansen

Mød storyteller Gravers Graversen  -  11. marts  -  kl. 14  -  Pakhusgalleriet  -  Fri entré med tilmelding
Gravers Graversens historie ”En museumsgæst tager ordet” fortælles med selvironi, humor og underfundighed og er 
fuld af overraskelser. Mød op i Pakhusgalleriet og få en sjov og inspirerende eftermiddag i den spændende udstilling.
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Stokrosebanden
Lørdag 17. juni til lørdag 29. juli 

I sommeren 2023 har Stokrosebanden inviteret kunstnere fra Kunsthøjskolen i Holbæk 
med som gæster. 13 medlemmer af Stokrosebanden møder 6 kunstnere fra Kunsthøjsko-
len og en udstilling opstår. I det møde vil stort set alle kunstneriske udtryksformer være til 
stede i PAKHUSgalleriet.
Stokrosebanden i 2023-udgaven er: Carsten Krogstrup, Dorthe Steenbuch Krabbe,  
Eva Miklos, Hans Helge Nielsen, Henrik Miklos Andersen, John Krogh (nyt medlem),  
Jørn Bromann, Lena Søeborg, Luise Haugen, Margrethe Agger, Morten Nyhus,  
Morten Tillitz og Ole Finding. Gæsteudstillerne fra Kunsthøjskolen er: Nis Rømer,  
Hanne Houlberg, Christin Johansson, Thomas Friisholm, Sølve Madsen og Michael Nielen.  
 
På Ferniseringsdagen og på udvalgte dage i udstillingsperioden vil der være forskellige 
kunstneriske events i tilknytning til udstillingen. Følg med og læs mere på odsbib.dk.

Kunstdage i Odsherred
Lørdag 13. maj til lørdag 10. juni

Oplev det bedste fra kunstnerne i årets Kunstdage. Kunstdage i Odsherred er en fast tradi-
tion i pinsen hvert år. Her åbner Odsherreds kunstnere deres døre og værksteder, og viser 
hvad de har at byde på.
I år markerer PAKHUSgalleriet denne fine tradition ved at præsentere et værk fra hver af 
de deltagende kunstnere. Bredden er stor, her vises både kunst af international klasse og 
godt lokalt håndværk, og udstillingen fungerer samtidig som en god introduktion til, hvem 
du ønsker at besøge i løbet af både Kunstdagene og resten af sæsonen i Odsherred.
Du kan i øvrigt følge med i Kunstdage i app’en Kunstdage, der findes både i Apple Store og 
Play Butik.  

Cromisterne
Lørdag 1. april til lørdag 6. maj

På dette års udstilling har Cromisterne inviteret fem gæsteudstillere med, nemlig Gudrid 
Poulsen, Anna Weber Henriksen, Ulla Pedersen, Annelise Kalbak og Jan Kiowsky.
Udover medlemmernes individuelle værker vises på galleriets anden sal en stor grafik trykt 
på Grafisk Værksted i Næstved. Grafikken er skabt af gruppens medlemmer som et fælles 
projekt. 
Cromisterne består af Marit Beckmann, Lis Bruun-Rasmussen, Charlotte Bøgh, Eva Car-
stensen, Jan Christensen, Mikael á Grømma, Leif Hallström, Anne Skamstrup Heiberg, Lars 
Holbroe, Tove Hummel, Johanne Helga Heiberg, Anne Munnecke og Charlotte Nielsen.

PAKHUSgalleriet
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Dreamers Circus
Dansk super-orkester laver nutårskoncert.

11. januar  -  kl. 20  
Alm. billet kr. 200 
Ung u.25 billet kr. 100 
 
koncertsted:  
Odsherred Gymnasium 

Fourth Moon
Traditioner mødes og brydes. Keltisk musik i alle 
afskygninger.

Søren Krogh 
- Den Dansk-Svenske Forbindelse
4 dygtige sangskrivere, der har lavet noget nyt  
og unikt.

Viik
Seksmandsgruppe der spiller sig ind i  
traditionerne på den skandinaviske folkemusik.

19. januar  -  kl. 20 
Alm. billet kr. 150 
Ung u.25 billet kr. 100 
 
koncertsted: Aksen 

9. februar  -  kl. 20 
Alm. billet kr. 120 
Ung u.25 billet kr. 100 
 

koncertsted: Aksen

14. april  -  kl. 20 
Alm. billet kr. 150 
Ung u.25 billet kr. 100 

koncertsted: Aksen

En lille musikforening, der har bestået siden juni 2000 og har til formål at øge antallet af musikarrangementer  
indenfor den rytmiske genre (folk, vise, roots mm). Vi ønsker, at der skal være en stor bredde i vores musikvalg, 
hvor der også er plads til fornyelse og eksperimenter!  
 
Foreningen benytter sig af forskellige spillesteder i området alt efter hvilket arrangement, der skal afholdes for 
at tilgodese musikere og tilskuere mest mulig. Drauget afholder 14-16 arrangementer om året, så følg med på 
vores hjemmeside for information om, hvem der spiller næste gang i nærheden af dig. Eller kontakt os på vores 
mail-adresse info@drauget.dk, hvis du vil høre mere og evt. være medlem.

Billetter købes på drauget.dk, her kan du også se flere koncerter  -  Følg os på facebook.com/Drauget  
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Godmorgen Asnæs  
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Godmorgen Nykøbing 
 
Morgensang
Morgensang i Aksen 

Morgensang
Morgensang i Pakhuset

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Danseaften 
 
Foredrag 
Ud på lyngen  
Vig Lyngs historie
 
Litteratursalon 
Fantasy for voksne  
 
Foredrag 
En beretning fra felten 
 
Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Quizaften 

Koncert
Steno og Illeborg 

Børn
Årets bedste børnebøger

Foredrag 
Fortællingen om Hesselø 
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Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Lokal musik & Åben mik.
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Foredrag 
Hanne Vibeke Holst

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Danseaften

Morgensang
Morgensang i Pakhuset
 
Fernisering 
MOMENTUM  
 
Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs  

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Højskolesangbogsaften 
 
Lørdagsjazz 
Grant Stewart og 
Lucy Yeghiazaryan Kvintet

Børnearrangement
Sovesange m. musikkenborg 
og fællesspisning

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Fokusaften

Asnæs Bibliotek

Nyk. Bibliotek

Pakhuset

Aksen Pakhusgalleriet

Pakhuset

Pakhuset

Aksen

Pakhuset

Pakhuset

Pakhuset

Pakhuset

Nyk. Bibliotek

Pakhuset

Pakhuset

Pakhuset

Nyk. Bibliotek

Pakhuset

Aksen

Asnæs Bibliotek
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Pakhuset
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Aksen
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Kurator for en dag 
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Snorre Kirk Quartet

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Lokal musik & Åben mik.

Livestreaming 
Hvad boringer i Grønlands 
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Morgensang i Aksen

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Danseaften

Morgensang 
Morgensang i Pakhuset
 
Børn 
Boris og den glade løve 
 
Fernisering 
Gestalt

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Asnæs  

Livestreaming 
Det er bare en virus

Foredrag
Fra græsørken til  
blomsterflor

Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Quiz 

PAKHUSgalleriet 
Storyteller 
Gravers Graversen

Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Debat

Pakhuset

Pakhuset

Pakhuset

Pakhuset

Aksen

Asnæs Bibliotek

Februar (fortsat)

Pakhuset

Pakhusgalleriet
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Koncert 
Ole Kibsgaard og  
Kaya Brüel 

Livestreaming 
Kaffeplantens biologi

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Højskolesangbogsaften

Klassisk koncert 
CN5 kvintetten

Livestreaming 
Stjernernes vilde liv
 
Litteratursalon 
Turen går til Norge 
 
Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Lokal musik & Åben Mik. 
 
Koncert 
AEGTESKAB

Aksen

Aksen

Pakhuset

Nyk. Bibliotek

Pakhuset

Pakhuset

Pakhusgalleriet

Pakhuset

Pakhusgalleriet 

Aksen

Pakhusgalleriet
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Kalender
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Mais Uma  
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Cromisterne 
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Godmorgen Asnæs 

Morgensang 
Morgensang i Aksen

Godmorgen Odsherred 
Godmorgen Nykøbing 
 
Børn 
Klap et krybdyr 

Lørdagsjazz 
Thomas Clausen Trio

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Danseaften

Koncert
Den gamle danske sangskat

Koncert
Limunt Strings

Livestreaming 
RNA -fremtidens  
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Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Quizaften 

Koncert
Hanne Boel 

Livestreaming
Myrer

Torsdag i Pakhuset
Folkekøkken
Lokal musik & Åben Mik.

Koncert
Anne Linnet
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Morgensang i Pakhuset

Lørdagsjazz 
Kjeld Lauritsen 
Sahra da Silva kvartet  
 
Fernisering 
Kunstdage i Odsherred 

Lørdagsjazz 
Jazz på dansk 
 
Lørdagsjazz 
Gunde Waidtløw Quartet

Pakhuset

Pakhusgalleriet

Aksen
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Nyk. Bibliotek

PakhusetAsnæs Bibliotek
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Aksen

Asnæs Bibliotek

Koncert 
Ole Kibsgaard og  
Kaya Brüel 

Livestreaming 
Kaffeplantens biologi

Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Højskolesangbogsaften

Klassisk koncert 
CN5 kvintetten

Livestreaming 
Stjernernes vilde liv
 
Litteratursalon 
Turen går til Norge 
 
Torsdag i Pakhuset 
Folkekøkken 
Lokal musik & Åben Mik. 
 
Koncert 
AEGTESKAB
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Godmorgen Odsherred

Tirsdag 3. januar, 7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj  -  kl. 8.30 - 9.30  -  fri entré  -  Asnæs Bibliotek  

Onsdag 4. januar, 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj  -  kl. 8.30-9.30  -  fri entré  -  Nykøbing Bibliotek 
 
BOK inviterer atter indenfor til Godmorgen Odsherred på Nykøbing og Asnæs Bibliotek – en morgensalon, hvor du har 
mulighed for at møde andre borgere og vende aktuelle emner fra Odsherred og fra kulturlivet. 

Salonerne er en mulighed for at reflektere over nyt fra lokalområdet over en kop kaffe og en croissant. Biblioteksleder 
Jesper Bertelsen er vært og inviterer indimellem en gæst, som vil hjælpe med at fortælle om ny litteratur på hylderne 
og kulturtilbud i det hele taget i Odsherred. 

Det hele bliver pakket ind i et par sange fra Højskolesangbogen. 

Salonerne finder sted den første tirsdag i hver måned på biblioteket i Asnæs og den første onsdag i hver måned på 
biblioteket i Nykøbing. 

Man kan købe kaffe og croissant til 10 kroner.

•  Velkommen ved dagens morgenværter 
•  Sang fra Højskolesangbogen eller andet musikalsk 
     indslag 
•  Lokale nyheder 
•  Nyt fra kulturen, kommende begivenheder og nye  
    bøger 
•  Sang fra Højskolesangbogen og afslutning
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Din torsdag i Pakhuset

Danseaften med Sigurd Brønnum Band
Torsdag 12. januar  -  kl. 19  -  fri entré  -  Pakhuset

Vores faste danseaftener den første torsdag i måneden er en mulighed for at komme op 
af stolen og få luftet dansebenene. Og du kan være sikker på, at du i løbet af en aften med 
Sigurd Brønnum Band både får rørt de føromtalte danseben og brugt stemmebåndet – du 
får nemlig svært ved ikke at danse og synge med på alle de kendte hits, som bandet leve-
rer. 

Sigurd Brønnum Band består af Sigurd Brønnum (sang og guitar), Michael Harbo (guitar og 
kor), Thomas Mattson (bas og kor) og Lars Lundgaard Jensen (trommer og kor).

Alle er velkomne, når vi hver torsdag fra 12. januar til 27. 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 12. januar – 27. april  -  kl. 18  -  Pakhuset 
Hovedret kr. 75 (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 fritidsinteresser for at spise sammen og hygge sig. 
Maden bliver leveret af vores lokale kok, der altid disker op med både en kødret og en vegetarret. Maden kan ikke for-
udbestilles, men skal købes i baren på aftenen. Efter spisning fortsætter aftenen med forskellig underholdning. 

Underholdning
Hver torsdag fra 12. januar – 27. 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. 

Om Åben mikrofon 
Torsdage med lokal musik slutter af med Åben Mikrofon, hvor vi inviterer lokale musikere op på scenen for at spille for 
publikum og med hinanden. Undervejs vil en jammester styre slagets gang. Hvis du ønsker at spille til Åben mikrofon, 
skal du henvende dig til jammesteren, som skriver dig på tavlen. Her kan du se, hvem der spiller hvornår – og hvis du 
har lyst til at spille med hos én af de andre, kan du byde dig til undervejs.
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Claus Sørensen
Torsdag 26. januar  -  kl. 19  -  fri entré  -  Pakhuset

Den sidste torsdag i januar er det lokale navn ingen anden end sanger, musiker og sangs-
kriver Claus Sørensen.
Claus er fra Holbæk, og han er kendt for til sine koncerter at opbygge en god kontakt med 
publikum – som hjertens gerne må blande sig og kommentere. Claus mener nemlig, at 
sangenes univers danner grundlag for en god dialog.  
Claus Sørensen har netop udsendt EP’en ”Tænker På Tiden”. Her finder man fem under-
fundige og tænksomme sange, der alle tager udgangspunkt i musikerens syn på livet om-
kring ham og i den lille mands vilkår. Publikum kan glæde sig til at høre numrene fra EP’en 
denne aften i Pakhuset. 

 
Program
12. jan. 
19. jan. 
26. jan. 

  
 2. feb.
  9. feb. 
 
16. feb. 
23. feb.

  2. marts 
  9. marts 
16. marts 
23. marts  
30. marts  

13. april 
20. april 
27. april 

Danseaften med Ricki Trio +
Quizaften
Debat
Højskolesangbogsaften 
Lokalt navn: RIX-Music 
Åben Mikrofon med Jammester: Albert Madsen

Danseaften med Orsome Brothers
Quizaften 
Lokalt navn: John Larsen 
Åben Mikrofon med Jammester: John Larsen

Danseaften med Sigurd Brønnum Band
Quizaften: Året der gik
Lokalt navn: Claus Sørensen 
Åben Mikrofon med Jammester: Niels Bugge

Danseaften med The Formænd
Højskolesangbogsaften med Karen Jensen fra  
Odsherred Dag og Aftenskole
Fokusaften
Lokalt navn: Leif Johansson  
Åben Mikrofon med Jammester: Sten Kaspersen

RIX-Music
Torsdag 30. marts  -  kl. 19  -  fri entré  -  Pakhuset 

Rix-Music leverer nærværende, følsomme og socialt relevante tekster i Singer-Song-writer 
stilen på både engelsk og dansk. Det hele er pakket ind i livets anekdoter, smukke har-
monier, ørehængende melodier og originale kompositioner i et varmt og gennemsigtigt 
lydbillede. 
Rix-Music har indspillet og optrådt med original, autentisk og helhjertet musik i mange år. 
Musikken indeholder hyggelige anekdoter og oplæg til selvrefleksion og eftertænksomhed. 
Bandet består af Rikke Dyrberg Brandt (sang), Lise Phillip (kor og guitar), Stig Andreasen 
(bas), Stig Jensen (Elguitar) og Christian Dyrberg Brandt (cajon og percussion).  
 

Din torsdag i Pakhuset
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Børn
Fang fortællingen – Hr. Struganoff Udstilling
5. december 2022 – 24. februar 2023  -  i bibliotekets åbningstid  -  Asnæs Bibliotek

Hr. Struganoff indtager Asnæs Bibliotek i en flot ”Fang Fortællingen”-udstilling.
Udstillingen bygger på de 4 Hr. Struganoff-bøger af Kim Fupz Aakeson, og tager vigtige 
grundbegreber under kærlig behandling: Bogstaver, tal, modsætninger og farver. 
 
Alle fire bøger er på en eller anden måde repræsenteret i udstillingen. Lad for eksempel et 
barn stikke hovedet ind i ”hul-væggen” og snak om modsætningen ”sover” – ”vågen”. Eller 
tal om farverne, mens I bygger en stor skål frugtsalat med magneter. 

Hr. Struganoff er en lege-udstilling med masser af ting og sager, man kan lege med og 
snakke om. 
 
Der er åbent for både skoler og private. 

Årets bedste børnebøger 
fyraftensarrangement for voksne 
Mandag 23. januar  -  kl. 17-19  -  kr. 30  -  Nykøbing bibliotek

Kom med, når vores børnebibliotekarer præsenterer et udvalg af årets 
bedste børnebøger, så I kan blive inspireret til læsningen derhjemme. 

Læsning er blevet kvantificeret, akkurat som det gælder for det daglige 
indtag af grøntsager, motion og skærmtid. Skolebørn skal læse 20 mi-
nutter om dagen, det ved de fleste forældre, men det kan være svært 
at finde ud af, hvad de skal læse. Måske kæmper I med, at læsning 
bliver en træls tjans derhjemme, eller måske rækker din opfindsom-
hed kun til de samme gamle bøger, som du læste, da du var barn – og 
det er måske ikke altid et hit hos den 11-årige i dag. 
Derfor har vores børnebibliotekarer samlet et udvalg af årets bedste 
børnebøger, så du kan lade dig inspirere og få nye bud på, hvad der 
skal læses hjemme hos jer, og hvad der kan skabe mere læselyst hos 
dit barn. 
Vi anbefaler bøger til børn i skolealderen, og du får også en folder med 
alle anbefalingerne med hjem. 

Der er inkluderet te/kaffe og en sandwich i billetten.
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Fællesspisning & sovesange med Musikkenborg
Onsdag d. 15. februar  -  kl. 17  -  kr. 30 for voksne, fri entré for børn  -  Pakhuset

Kom og oplev en hyggelig godnatkoncert med Musikkenborg. Vi mødes, gerne i nattøj og 
med dyne, og lytter til de skønne sange. Musikerne Anders og Luise involverer deres pub-
likum og har udviklet en rigtig god fælles fortælling for børn og forældre om det ritual, de 
sammen udfører hver aften. Der er taget højde for både monstre under sengen og afdøde 
kære, man kan savne, og vi hører også om hvorfor man nogle gange kan have svært ved at 
give slip på en dejlig dag – alt sammen serveret med humor og smil.  

Der er mulighed for at tilkøbe spisebilletter til kr. 30 pr. person (både børn og voksne),  
hvis man vil deltage i fællesspisningen bagefter. Bemærk, at der er et begrænset antal 
billetter til fællesspisning. For at bestille vegetarisk eller glutenfrit, skriv til vores mail  
bornebib@odsherred.dk senest en uge før koncerten.  

Boris og den glade løve 
Lørdag 4. marts  -  kl. 10  -  kr. 30 for voksne, fri entré for børn  -  Aksen

Tag dit barn eller barnebarn i hånden og oplev en humoristisk teaterforestilling for de 
3-9-årige.  

Forestillingen handler om den finurlige musikant Boris, der elsker at spille musik – men 
allerbedst er han til at fortælle historier. Han vil derfor fortælle den historie, han elsker 
allermest, nemlig den om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. 

Klap et krybdyr 
Onsdag 5. april  -  kl. 10  -  kr. 30 for voksne, fri entré for børn  -  Pakhuset

Terrariet Reptile Zoo kommer på besøg og har taget nogle fantastiske (og levende) dyr 
med. Hør, når formidleren fortæller om fire af terrariets spændende beboere, som er kom-
met med på tur for en dag.  

Hvorfor er pandekageskildpadden fx helt flad? Hvordan forsvarer en fugleedderkop sig? 
Og hvorfor rækker kongepytonen tunge? 
Sammen finder vi svarene på de spørgsmål og mange flere, når vi bevæger os ind i terrari-
ets forunderlige verden af vilde farver, former og mønstre.  
Er man rigtig modig, kan man få lov at komme helt tæt på og røre slangen!
 
Vi ses til en lærerig og spændende dag i naturens tegn.

Børn
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Odsherred Læser Godnathistorie 
I samarbejde med de tilmeldte dagtilbud sørger vi for at forkæle masser af børn med højt-
læsning. Vi har pakket en fin læsekuffert til alle Odsherreds dagtilbud, så de kan læse højt 
for børnene sammen med vores børnebibliotekarer.
Alle bøger indbyder til leg og snak. Og så er de selvfølgelig superhyggelige at læse sam-
men.  
 
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 så kontakt os på bornebib@odsherred.dk.

Odsherred Læser Højt – booktalks v. børnebibliotekarerne
Det er muligt at booke en højtlæsning hos børnebibliotekaren, som udvælger sine bedste 
højtlæsningsbøger og gerne drager ud på tur.  

Og har du lyst til at blive klogere på højtlæsningsteknikker eller de bedste højtlæsnings- 
bøger lige nu, kan vi også hjælpe dig med masser af viden og inspiration.  

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

ÆllebælleMAJfortælle
15.-21. maj 

Alle bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er gået sammen 
om at lave en samlet litteratur- og læseindsats for 0-3-årige børn og deres 
familier i uge 20. 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 i fuld gang med at forberede vores ugeprogram, som I snart kan finde 
på vores Facebook- og hjemmeside. Hold øje med programmet, og glæd 
jer til en hel uge med en bred vifte af litteraturarrangementer. 

Børn
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Magg

Tilbud til skoler og dagtilbud

Forfatterbesøg – Casper Grundtvig
Fredag 9. juni  -  kl. 10  -  Skoletilbud  -  Aksen

Kom og oplev en forfatter med masser af gode, måske sande historier. Casper Grundtvig 
har skrevet flere bøger og har flere på vej i år. Fælles for hans historier er, at de er ret gak-
kede og sjove, og så er de lette at læse.  
Det plejer aldrig at være kedeligt at være i selskab med Casper. Der vil være masser af 
mulighed for at stille spørgsmål, og så fortæller Casper også om, hvordan det er at være 
forfatter, og hvordan han selv blev det.  

Gå på sommerferie med god læseinspiration og måske med inspiration til selv at skrive 
historier.  
 
For 3.-5. klasse. 

Børnebibliotekarerne på BOK har udviklet en række tilbud til skoler og dagstilbud, som du 
kan se på skoletjenesten.dk, hvis du søger på Odsherred Bibliotek. Tag et kig derind og se, 
hvad vi tilbyder af sjov læring og udvikling til børn på skoler og i dagtilbud på biblioteket. 

Du kan også se tilbuddene samlet i et katalog over vores skoletilbud. Find det på vores 
hjemmeside under ”børnebiblioteket”. 
 
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.

Børn
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Morgensang

Første onsdag i måneden fra 4. januar – 3. maj  -  kl. 8.30  -  fri entré  -  Aksen Kulturhus 
Første lørdag i måneden fra 7. januar – 6. 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 januar 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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Læsekredse 
Vi hjælper læsekredse med alt fra valg af litteratur til gode samtaleemner. Vi hjælper også 
dig, som er interesseret i at blive en del af en læsekreds. 

Hvorfor blive en del af en læsekreds? 
Det er sjovt at dele sin læseoplevelse med andre. Læsekredse er også en god mulighed for at 
stifte bekendtskab med litteratur, man aldrig selv ville vælge. Og så er det en fantastisk måde 
at lære nye mennesker at kende på.

Bibliotekets tilbud til læsekredse 
På Odsherred Bibliotek hjælper vi allerede mere end 40 læsekredse, og vi hjælper selvføl-
gelig også gerne din. Vores tilbud omfatter bl.a. hjælp til litteraturvalg og bestilling af bøger. 
Læsekredse har udvidet lånetid, og vi har også en række læsekredssæt udvalgt særligt til 
læsekredse.  
Nye læsekredse kan få en læsekredskoordinator med til møder op til tre gange – så hjælper  
vi jer i gang med at finde en god mødeform og med at vælge litteratur. Vi anbefaler, at I  
prøver forskellige genrer, så den valgte litteratur bliver så alsidig som muligt.

Læsekreds nyhedsbrev
Udsendes tre gange årligt, med nyheder og tilbud af særlig interesse for læsekredse og  
deres medlemmer. Tilmelding på https://odsbib.dk/nyhedsbreve eller ved at sende mail  
til heeha@odsherred.dk.

Kontakt
Hvis du har lyst til at være med i en læsekreds, starte en ny eller er interesseret i mere  
information om vores tilbud til læsekredse, kan du kontakte bibliotekar  
Eva Trengereid Nielsen på evni@odsherred.dk - tlf. 59 66 50 13 eller bibliotekar  
Henriette Elkjær Smedebøl på heeha@odsherred.dk - tlf. 59 66 50 26.

Praktisk information om læsekredse 
•  De fleste læsekredse starter sæsonen i september og mødes én gang om måneden  
    frem til foråret. 
•  Det vil typisk være passende at afsætte to timer for at få en god snak om bogen. 
•  Alle læsekredse får et lånerkort og skal have en kontakt¬person, som står for kommu- 
    nikation med biblioteket. 
•  Der kan leveres læsekredsbøger til alle kommunens biblioteker. 
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Livestreaminger

Hvad boringer i Grønlands indlandsis 
kan fortælle
Tirsdag 28. februar  -  kl. 18.45  -  Pakhuset 
fri entré med tilmelding

Foredrag ved professor i glaciologi Dorthe Dahl-Jensen. 

Til denne livestreaming kan du høre om, om hvad borin-
ger ned i Grønlands indlandsis kan fortælle os om klimaet, 
skovafbrænding, vulkanudbrud og meget mere i historisk 
og forhistorisk tid.  

De dybeste boringer ned i mere end 100.000 år gammel 
is giver os blandt andet viden om, hvor meget havspejlet 
kan stige i fremtiden.

Det er bare en virus
Tirsdag 7. marts  -  kl. 18.45  -  Pakhuset 
fri entré med tilmelding 

Virus er det mindste smitstof i verden. Det er overalt, og 
det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere 
sig. En del virus er også noget af det, som gør os syge. 
 
Til dette foredrag med overlæge og virusforsker Anders 
Fomsgaard, kan du høre om de vigtigste kendetegn for 
virus og om, hvordan virusforskerne må tænke for at 
bekæmpe dem.

Ved en livestreaming fra Aarhus Universitet kommer du tættere på de nyeste opdagelser og spændende historier fra 
naturvidenskabens verden, når engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af deres felt. 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.
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Kaffeplantens biologi
Tirsdag 21. marts  -  kl. 18.45  -  fri entré med tilmelding  -  Aksen
 
Hør tre forskere fortælle om kaffe. Lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, læge og lek-
tor i diabetes og ernæring Kjeld Hermansen og lektor i natur¬ressource¬økonomi Aske 
Skovmand Bosselmann står klar til at fortælle om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og 
bearbejdning til den kaffe vi drikker. 
Til foredraget kan du også blive klogere på bæredygtig kaffe, på den betydning klimaæn-
dringerne vil få for fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe.

Stjernernes vilde liv
Tirsdag 28. marts  -  kl. 18.45  -  fri entré med tilmelding  -  Aksen

Foredrag ved adjunkt i astrofysik Mia Sloth Lundkvist og professor i astrofysik Hans 
Kjeldsen. 
Efter at stjerner fødes i interstellare gasskyer og begynder at lyse, gennemgår de forskelli-
ge udviklingsstadier før de ender deres dage kaotisk som ustabile stjerner eller som super-
novaer der udslynger støv og gas og giver liv til nye stjerner.
Bliv klogere på stjernernes vilde og kaotiske liv dette denne livestreaming fra Århus Univer-
sitet. 

RNA – fremtidens programmérbare medicin 
Tirsdag 18. april  -  kl. 18.45  -  fri entré med tilmelding  -  Aksen

Mange af os har måske fået RNA-medicin i form af vaccinen mod COVID-19, men RNA kan 
bruges medicinsk til meget mere end vacciner.  
Se med, når postdoc i nanoscience Mette Galsgaard Malle og professor i nanoscience  
Jørgen Kjems fortæller om den RNA-forskning der lige nu foregår og som i fremtiden vil 
kunne lede til bedre behandling af en lang række sygdomme.

Myrer
Tirsdag 25. april  -  kl. 18.45  -  fri entré med tilmelding  -  Pakhuset
 
Foredrag ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi, Joachim Offenberg.
Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket. De organiserer sig som superorganis-
mer, men uden ledere, og de er på flere måder også mere succesfulde end os mennesker. 
Hør også om, hvordan myrernes egenskaber udnyttes til blandt andet biologisk bekæmpel-
se af skadedyr.

Livestreaminger
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Dit digitale bibliotekstilbud

Find mere information og flere digitale bibliotekstilbud på odsbib.dk/e-materialer

e-kurser
Få hjælp til IT’en i din hverdag med korte video-kurser. 
Lær om MitID, indberetning af skat, streaming på DR, 
borger.dk, booking.com og meget andet du kan få brug 
for i din hverdag.

Faktalink
Gode oversigtsartikler til populære opgaveemner og 
masser af kildeangivelser man kan gå videre med. Især 
til udskolingen og ungdomsuddannelserne men der er 
også Faktalink Light til de 10-12 årige.

E-reolen Global
E-bøger, lydbøger, sprogkurser og tidsskrifter. Især på 
engelsk, men også gode danske tidsskrifter, f.eks. Søn-
dag, Antik & Auktion og Lækkerier.

Pressreader
Læs aviser og tidsskrifter fra over 100 forskellige lande – 
også Danmark. Læs eksempelvis Børsen, Alt om viden-
skab og Løb.
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Lokalarkivet

Odsherred Lokalarkiv indsamler og bevarer originale dokumenter, billeder og film- og lydoptagelser om privatperso-
ner, 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 i dag. 

Lokalarkivet formidler områdets historie til borgere og besøgende. Det sker blandt andet gennem adgang til samlinger-
ne, 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  
telefon 59 66 50 00. 

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 slægtsforsk-
ning. 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.
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Frivillig hos Odsherred Bibliotek og Kulturhuse 
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 møde nye mennesker fra lokalmiljøet.

Vil du være frivillig? 
Som frivillig i BOK bliver du en del af et rart og inspirerende fællesskab med kulturen i centrum. Der er masser af mulig-
heder for at hjælpe i vores forskellige huse. 

Mulighederne er mange – og alle er velkomne!

Hvem skal du kontakte? 

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

Frivillig i Odsherred Lokalarkiv: Jens Hjorth Hansen - jehh@odsherred.dk 

Frivillig i Bogen kommer: Kim Mariegaard - kma@odsherred.dk

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

•  Der er også mulighed for at blive frivillig i Odsherred Lokalarkiv og hjælpe med at registrere og arkivere  
    værdifuldt materiale om Odsherreds lokalhistorie. 
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Frivillig i BOK

 
We moved to Nykøbing Sj in August 2021 having just 
arrived in Denmark from the UK so we didn’t really know 
many people. Although I (Karin) am a Dane, my Danish 
language skills had been neglected through 40 years 
of living in the UK and my husband Jeff, being English, 
didn’t know the language at all.
 
Being as good as foreigners, we needed to integrate into 
the local community and one important aspect of this 
was to volunteer at Pakhuset. Here the staff welcomed 
us and are always friendly and helpful. We have also met 
lots of other wonderful volunteers, some of whom have 
become good friends who we spend time with away 
from Pakhuset. 
The gallery is like my second office. I like writing in this 
inspiring atmosphere and love the variety of quality art 
that fills the space over the two floors of the old Pakhu-
set.
 
Without Pakhuset I doubt we would feel as much  
a part of the community as we do now.

by Karin and Jeff

Det bedste ved at være frivillig i Pakhuset er at 
være med til at give gæsterne en god oplevelse. Jeg 
får selv nogle gode oplevelser, samtidig med at  
jeg får lov at lave noget.  
Der er plads til alle som frivillige, jeg har lært at 
kunne være med til at holde og betjene en bar, og 
så er jeg så småt begyndt at lære engelsk.  
Der er også mulighed for at få venskaber udenfor 
Pakhuset.  
 
Maja Hansen  
frivillig i Pakhuset

 
Det giver mig variation i 
dagligdagen og mod på livet. 
Jeg kan selv bestemme hvor 
meget jeg vil arbejde, jeg har 
fået nye venner, ser en masse 
glade mennesker og stem-
ningen er altid i top. Jeg føler 
mig nyttig og sover godt om 
natten, efter f.eks. en vagt i 
folkekøkkenet. 
 
Det kan anbefales!   

Susanne Petersen  
frivillig i Pakhuset
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Biblioteket tilbyder

Bogen kommer 
Hvis du ikke kan komme til bøgerne, så lad bøgerne kom-
me til dig. Vi bringer bøger, lydbøger, tidsskrifter og musik 
ud til ældre, gangbesværerede og borgere med handicap i 
Odsherred Kommune. 
 
Har du lyst til at være en del af ordningen, kan du  
kontakte Kim Mariegaard på kma@odsherred.dk eller   
tlf. 59 66 50 17. 

 
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 strømnin-
ger.  

Bestil en booktalk ved at kontakte Anette Rasmussen på 
ara@odsherred.dk eller tlf. 59 66 50 25.

Aktivitetscenter 
En gruppe frivillige står bag kommunens Aktivitetscenter. 
Her er et fyldt program med kortspil, orkester, klippe-kli-
stre, 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 information. 

 

 
 
 
 
Fisk en bog 
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. 

 
 
Kasserne hænger her: 
• SuperBrugsen i Havnebyen Odden 
• Rørvig Havn i forhallen ved havnekontoret 
• SuperBrugsen 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

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 bruge 
bibliotekets hjemmeside. 
 
Ring til 59 66 50 00 mellem kl. 9-15 på hverdage, eller 
skriv til biblioteket@odsherred.dk for at booke en tid.
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Borgerrådgiver
Du kan altid ringe til kommunens borgerrådgiver,  
Louise Hare Stidsen, på tlf. 21 15 69 47 eller skrive enten 
via e-boks eller på mail: borgerraadgiver@odsherred.dk.  
 
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 sagsbe 
   handling eller praksis.

 
 

 

Borger.dk 
Der er rigtig meget, du kan klare selv, hvis du har adgang 
til computer og internet. Med dit MitID logger du på 
hjemmesiden borger.dk.

 
 
Den Digitale Hotline 
Hvis du går i stå på borger.dk, eller hvis du har brug for 
hjælp til generelle spørgsmål, kan du ringe til Den Digitale 
Hotline, som hjælper dig med generel information og vej-
ledning i de digitale selvbetjeningsløsninger, som kommu-
nerne og andre myndigheder stiller til rådighed. 
I Den Digitale Hotlines åbningstider sidder ansatte i Bor-
gerservice klar til at hjælpe dig med at få løst dine digitale 
udfordringer. Husk, at de ansatte ikke kan svare på spørgs-
mål om din konkrete sag, men hjælper dig med en mere 
generel vejledning.

Den digitale hotline er åben på telefon 70 20 00 00 
Mandag – torsdag 
Fredag 
Søndag 

Borgerservice på biblioteket

På bibliotekerne i Asnæs og Nykøbing kan du møde kommunens Borgerservice. For at få hjælp til f.eks. nyt 
pas, kørekort eller for at få hjælp til MitID skal du bestille tid. 
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 til at bestille tid, få gode råd og hjælp til mindre borger-
serviceopgaver.  
 
Hvis du har brug for at få fat i os hjemmefra, kan du ringe på telefon 59 66 66 70 på alle hverdage mellem kl.10 og 14.

Her kan du fx selv: 
• melde flytning       • bestille nyt sundhedskort 
• anmelde rotteplage      • skifte læge

kl. 8-20 
kl. 8-16
kl. 16-20
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NYKØBING SJ. BIBLIOTEK 
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj. 

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

ASNÆS BIBLIOTEK
Centervejen 91
4550 Asnæs 

Åbningstid med betjening: 
Mandag - onsdag: kl. 10-16  
Torsdag: kl. 12-18  
Fredag: kl. 10-15 

Herudover er Asnæs bibliotek selvbetjent mellem kl. 6-24 hver dag

Du kan bestille tid til borgerservice på odsbib.dk.
 
 
 
 
 

 

Alle selvbetjente biblioteker er åbne mellem kl. 6-24 

VIG BIBLIOTEK – DET LOKALE BIBLIOTEK
Ravnsbjergvej 23A, 4560 Vig
 
HØRVE BIBLIOTEK            
Idrætsvej 3, 4534 Hørve      
 
EGEBJERG DEMOKRATEK
Egebjerg Hovedgade 30, 4500 Nykøbing Sj.
 
ODDEN BIBLIOTEK 
Skoletoften 7,  4583 Sj. Odde
 
RØRVIG BIBLIOTEK          
Vestergade 24, 4581 Rørvig

 

KULTURHUSE
 
PAKHUSET KULTURHUS
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj. 

AKSEN KULTURHUS
Centervejen 91
4550 Asnæs 

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

PAKHUS 2
Vesterbro Torv 4 
4500 Nykøbing Sj.  
 
 
 
 
LOKALARKIV
 
ODSHERRED LOKALARKIV
Ravnsbjergvej 23A
4560 Vig
Åbent hver onsdag kl. 10-17 
 

 
 
 

Telefonnummer: 59 66 50 00
Hjemmeside:  www.odsbib.dk
Facebook: facebook.com/kulturhuseoggalleri  
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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