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Tirsdag den 10. januar kl. 17 
Filmstriber på Biblioteket - Min terrorist 
 

Se den rørende 
portrætfilm  
”Min terrorist” på 
biblioteket. 
 

I 1978 blev 
 Yulie Gerstel,  
stewardesse ved 
det israelske  
luftfartsselskab El 
Al, offer for en 
terroraktion i  
London.  
Flere døde eller 

blev hårdt sårede - selv slap hun med en granatsplint i armen.  
 

Gerstel vidnede mod den arabiske attentatmand Fahad Mihyi og 
var med til at sende ham i fængsel på livstid.  
 

Tyve år senere har erfaringer fra den israelske hær overbevist 
Gerstel om, at hadets og gengældelsens politik er en blindgyde i 
Israel-Palæstina konflikten. Hun indleder en brevveksling med 
Fahad Mihyi i fængslet og provokerer den israelske offentlighed 
ved at advokere for forsoning.  
 

Den 11. september 2001 bringer atter Yulie Gerstel i tvivl, men 
hun fortsætter med i dagbogsfilmens form at rapportere fra en 
politisk og mental tilstand, hvor der ikke gives nogen lette svar. 
 

Holbæk Biblioteks store sal 
Varighed ca. 1 time 
Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
  
 

Mandag den 16. januar kl. 19 
Insektspisning - Foredrag ved Nina Askov 
 

Insektspisning er en af tidens helt store gastronomiske trends, 
som mange medier taler om. Men kan vi virkelig spise dem? 
Bliver vi syge? Og skal vi spise dem som side dish eller  
hovedmåltid?  
 

Kom til foredrag med Danmarks buglady nr. 1, Nina Askov, 
Nina er klar med et tankevækkende og grænseoverskridende 
foredrag, hvor publikum får en unik mulighed for at lære mere 
om fremtidens fødevare og insektspisning.  
 

Og så er der mulighed for selv at smage den nye delikatesse! 
 

Holbæk Biblioteks store sal 
Varighed ca. 2 timer 
Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside  

UDSTILLINGER 
 

Holbæk Bibliotek 
 

Store sal   
Gordie Garriock - fotokunst 
 
Underetagen 
Holbækfonden - model  
Mastebro/ Holbæk Havn 

Torsdag den 5. januar kl. 10 
Filmstriber for de små på Svinninge Bibliotek 
 

Så er der igen filmklub for de mindste på Svinninge Bibliotek. 
Se hvilke film filmbestyrer Anne-Mette har valgt. 
Filmene er udvalgt så de passer lige til børnehavealderen.  
Tag bare madpakken med og spis på Biblioteket. 
 

Svinninge Bibliotek   
Aldersgruppe: Børn 2-6 år og deres voksne 
Billet kræves ikke - bare mød op 

 
 

 



 

Tirsdag den 31. januar kl. 19 
Tænkepause: Sex - foredrag ved Ditte Trolle 

 

Der findes utallige ord for det, de 
fleste af os tænker på det 
fireogtyvesyv.  
 

Tre små bogstaver er dog nok og 
tåler gerne gentagelse. Sex, sex 
og mere sex, tak. Men hvorfor 
bliver vi gang på gang lokket væk 
fra dydens smalle sti?  

Vores biologi frister os naturligvis for at få forlænget menneske-
heden. Men det forklarer ikke alt. Der er jo også kultur, magt og 
ja, kærlighed. - Måske ved vi ikke helt, hvorfor vi hopper i kanen 
med den ene frem for den anden? Det er vist på tide, at Ditte 
Trolle, sexolog ved Aarhus Universitet, løfter dynerne for vores 
hemmelige længsler. 
 

Holbæk Biblioteks store sal 
Varighed ca. 2 timer 
Billet à 25 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside  
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Novelleklub på Holbæk Bibliotek 
 

En af tidens store  
litterære tendenser 
er novellen. 
 

Noveller sprudler 
ofte af rå, poetisk 
energi og har på 
kort plads masser 
af indhold.  
 

I foråret tilbyder  
Holbæk Bibliotek  
fælleslæsning af   
netop noveller. 
Der er ingen  
forberedelse , 
du skal bare have 
læselysten med dig.  
 

Sammen læser vi 
en novelle, som vil  
overraske og inspi-
rere og måske får  
 

du også et digt med på vejen. Bibliotekar Anne-Mette Hoelgaard 
Nielsen er tovholder på den fælles læseoplevelse. 
 

Du er velkommen til at deltage hver gang eller bare en enkelt, 
men du skal bestille en billet til de gange du ønsker at deltage.  
 

Mødegange: 
Fredag den 3. februar kl. 10 
Fredag den 24. februar kl. 10 
Fredag den 3. marts kl. 10 
 

Holbæk Bibliotek 
Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
 
 
 

Tirsdag den 17. januar kl. 19 
”En verden til forskel” foredrag ved Nadja U. Prætorius 
 

Hvordan kan vi som aktive borgere være med til at skabe  
globalt bæredygtige levevilkår? 
 

Det spørgsmål stiller Nadja U. Prætorius’ bog, som er et bidrag 
til et opgør med den herskende samfundsøkonomiske  
tankegang, der legitimerer rovdrift på Jorden og mennesket. 
Bogen viser, at dogmet om konkurrencens nødvendighed på 
alle niveauer i samfundet og mellem nationer berøver os  
kontakten med vores unikke evne og naturlige tilskyndelse til at 
samarbejde i fællesskaber. 
  

Rasmus Willig har udtalt om bogen "Psykologiens grand old 
lady har sat sig til skrivebordet for at løse verdens kriser og det 
er der kommet en fantastisk bog ud af. Fra det psykologiske til 
det globale niveau tages læseren nænsomt i hånden, og årsager 
og sammenhænge bliver tydeligere og tydeligere for hver en 
side der vendes. Når den sidste side er læst står fremtidens  
etiske valg krystal klare."  
 
Holbæk Biblioteks store sal 
Varighed ca. 1½ time 
Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside  

Mandag den 23. januar kl. 19 
Foredrag: ADHD - foredrag ved Lene Trier 

 

Et foredrag for alle med interesse 
for ADHD. Lene Trier  
lever selv med ADHD, har årelang 
erfaring med udredning og  
behandling af ADHD gennem sit 
job som distriktssygeplejerske 
ved Børne- og ungdoms-
psykiatrisk klinik i Holbæk og er 
forfatter til ”ADHD håndbog” 
2016. 
 

Holbæk Bibliotek 
Varighed ca. 2 timer 
Gratis billet på Biblioteket eller 
via Bibliotekets hjemmeside 


