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Kære gæst ...
Velkommen til forårets sæson på Tønder Kommunes fire biblioteker og Schweizerhalle. 
For første gang har vi samlet alle vores aktiviteter for børn og voksne i vores nye magasin 
Kultur i Marsken.

For mig er kulturen noget, som binder os sammen, skaber nye fællesskaber og er med til at 
gøre hverdagen lidt mere spændende. Vi bliver måske lidt klogere på os selv og hinanden. 
Vi får inspiration til at gå nye veje eller til at deltage i noget, vi ikke kendte på forhånd. 

Vores nye magasin er ikke bare en oversigt over forårets program, men indeholder også 
en række artikler, som vi håber, at du kære læser vil finde interessante. Læs om Tønder 
Revyens historie, Tøndermarsken og et interview med forfatteren Rachel Röst, som gæster 
Schweizerhalle den 23. februar 2022. 

I mange uger og måneder i 2020 og 2021 var kulturen – som så mange andre dele af det liv 
vi kender – sat på vågeblus og langt de fleste kulturaktiviteter blev aflyst eller udskudt. I 
skrivende stund ved vi ikke, hvad 2022 bringer, men vi håber, at kulturen igen kan spille en 
vigtig rolle i vores hverdag. 

Jeg vil ønske jer god læsning og håber, at mange vil finde vej til Tønder Kommunes fire 
biblioteker og Schweizerhalle i løbet af 2022 og nyde de mange forestillinger, koncerter og 
foredrag, vi har på programmet.

Andrew Cranfield
A N D R E W  C R A N F I E L D 
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Kom og få inspiration til din næste læseoplevelse. Vores bib
liotekar, 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.

ONSDAGSCAFÉ: 

Booktalk 
med sæsonens 
nye bøger

Onsdag den 9. februar, kl. 16.30-17.30
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Rachel Röst fortæller om debutromanen Grundvold, der er et 
indblik i en skjult, mormonsk verden og et portræt af en dys
funktionel familie – samt en ung piges kamp for at gøre sig 
fri. Romanen er delvist inspireret af forfatterens egen opvækst, 
og i foredraget vil Rachel Röst blandt andet komme ind på den 
både smertefulde og afklarende proces, det var at skrive bogen.

Bøger og læsning har, for Rachel Röst, altid været en vigtig del 
af hendes liv og en overlevelsesstrategi i en forsømt barndom, 
der endte med anbringelse. Derfor har hun stiftet organisationen 
Læs for Livet, der donerer skræddersyede bøger til institutioner, 
som arbejder med udsatte børn og unge.

FORFATTERFOREDRAG:

Rachel Röst

Onsdag den 23. februar, kl. 19.00
75 kr
www.tbib.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
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Kom og hør vores bibliotekar, Hanne, anbefale gode bøger og 
få inspiration til, hvilken læseoplevelse du skal kaste dig over 
næste gang. Temaet til denne booktalk er ”natur og menneske”, 
og vi dykker ned i de spændende nye udgivelser, der har naturen 
som omdrejningspunkt. Til booktalken kommer vi omkring alle 
genrer  både romaner, biografier og faglitteratur. 

Vi serverer kaffe og lidt sødt til de fremmødte.

Booktalk med 
naturtema

LI
TT

ER
AT

UR FORFATTERFOREDRAG:

Stine Pilgaard

Tirsdag den 22. marts, kl. 16.00-17.00
GRATIS
www.tbib.dk
Løgumkloster Bibliotek

Onsdag den 9. marts, kl. 19.00
100 kr
www.tbib.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus

Stine Pilgaards nyeste bog ‘Meter i sekundet’ har bogstaveligt 
talt taget læserne og anmelderne med storm. Siden udgivelsen 
har det regnet ned over bogen med roser, stjerner, hjerter og 
senest også boghandlernes store bogpris, De Gyldne Laurbær 
2021, og vi forstår det godt: Stine Pilgaard skriver med samme 
humor og klogskab som i sine tidligere romaner, og hun har 
siden debuten ’Min mor siger’ fra 2012 og ‘Lejlighedssange’ fra 
2015 forfinet sin karakteristiske tone og stil. I ’Meter i sekundet’ 
er hun, om muligt, endnu skarpere end tidligere!

Uanset om du er mangeårig Pilgaardfan eller endnu har til gode 
at opdage, hvilken fantasifuldhed, formfuldendt fart og sproglig 
opmærksomhed, Pilgaard skriver sine romaner med, er hendes 
nyeste bog ‘Meter i sekundet’ med sikkerhed noget for dig.

En af højskolesangene fra ’Meter i sekundet’ er blevet optaget 
i den 19. udgave af højskolesangbogen. I efteråret 2021 udkom 
Stine med bogen ’De Korte Sætningers Land’ med en masse 
nye højskolesange, som Katrine Muff Enevoldsen har lavet 
smukke melodier til.
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Sammen med fotografen Henrik Saxgren har forfatter Dorthe 
Nors lavet værket ”En Linje i Verden”, der er en fortælling om 
Vestkystlinjen og om menneskets møde med naturen. Med 
udgangspunkt i bogen fortæller Dorthe Nors om tid, landskab, 
erindring og identitet langs en af verdens farligste og smukkeste 
kystlinjer  fra Skagen til Den Helder i Holland. 

Hun vil desuden komme omkring temaer i sit forfatterskab, 
der kredser om naturen, civilisationen og eksistensen, samt 
forholdet mellem den geografi hun bor i og den store verden, 
hun færdes i som forfatter.

FORFATTERMØDE: 

Dorthe Nors

Om forfatteren
Dorthe Nors er født i Herning i 1970, men opvokset i det lille 
landsogn Sinding-Ørre nordvest for byen. Hun er cand.mag. 
i nordisk litteratur og kunsthistorie fra Aarhus Universitet. I 
2001 debuterede hun med romanen “Soul”, og siden er det 
blevet til en række bøger, blandt andet novellesamlingen 
“Kantslag” (2008), der sikrede Nors et internationalt gen-
nembrud.

Kom på litterær byvandring rundt i Tønder by.

På en gåtur rundt i byen vil vi besøge udvalgte steder, som 
forskellige forfattere har beskrevet i deres bøger, og vores 
bibliotekar, Hanne, vil læse højt af uddrag. 

Der er selvfølgelig kendte erindringsbøger fra Tønder, men også 
i romaner, børnebøger og digte optræder byen, så vi kommer 
forbi både politistationen, Torvet og seminariet m.m. 

Turen tager ca. 1½ time, og det er gratis at deltage.
Vi starter ved Tønder Bibliotek.

Litterær byvandring 
- Tønder

Torsdag den 24. marts, kl. 19.00
75 kr inkl. kaffe
www.logumklosterhojskole.dk
Løgumkloster Højskole
Løgumkloster Højskole

Onsdag den 18. maj, kl. 16.00-17.30
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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Jeg ringer forfatter og cand.mag. i litteraturvidenskab Rachel 
Röst op en grå novemberdag for at tale med hende om hendes 
liv, hendes forhold til litteratur og hendes sociale arbejde for 
at bringe litteraturen ud til anbragte børn og unge med sin 
nonprofitorganisation Læs for Livet. 

Hun fortæller om sin opvækst i præcise sætninger, ikke følel
seskoldt, men som én, der kender sin egen historie godt og har 
fortalt den mange gange: ”Jeg er fra ’76, vokset op i Urbanplanen 
i socialt boligbyggeri og i en meget mormonsk familie, hvor min 
far dominerede og udøvede social kontrol, og min mor havde et 
medicinmisbrug. Hun lå på sofaen, var bare i sin egen verden og 
kunne ikke gøre noget for os børn. Så mine søstre og jeg levede 
også i børnefattigdom: vi var dem med de hullede underbukser 
og dem, som ikke fik madpakke med i skolen. Dem, der var 
bange for dommedag og satan og sådan noget”.

Rösts livsfortælling ligger måske også på rygraden, fordi hendes 
roste debutroman Grundvold fortæller en historie, der ligger tæt 
op ad hendes egen: ”70 procent af Grundvold er baseret på mit 
eget liv  men hukommelsen rækker jo kun så langt…”, siger hun 
om lighederne med romanens hovedperson Rebecca, der, lige
som Röst, som teenager bliver fjernet fra sit barndomshjem og 
det religiøse miljøs sociale kontrol og anbragt på en institution. 

”Bøgerne var med til at give mig nogle nuancer af grå”
Udover at være en flugtvej væk fra religionen blev Rösts 
anbringelse også en oplevelse af at miste adgangen til de 
bøger og biblioteker, der hidtil havde været hendes livliner. 
I barndommens hverdag med strenge religiøse rammer og få 
venner, havde hun begrænsede muligheder for at se, hvordan 
andre familier levede. Bøgerne gav hende et vindue til verden 
udenfor, til alternative måder at leve på – og de gav hende 
en mulighed for at flygte ind i sig selv, forklarer hun:
”Jeg har brugt bøgerne meget som en positiv 
overlevelsesmekanisme, en eskapisme af en 
slags. Jeg har læst utrolig meget. Det var 
for eksempel gennem læsningen, jeg lærte, 
at der var mange forskellige måder at 
være familie på, og at der var mange 
forskellige måder at føre et liv 
på i det hele taget. Jeg er 
vokset op i et meget sort
hvidt hjem, og bøgerne 
var med til at give mig 
nogle nuancer af grå”. 

Vi er alle 
sammen nogen
Tønder Kommunes Biblioteker har mødt Rachel Röst, som er forfatter og stifter af for-
eningen Læs for Livet, der bringer litteraturen ud til anbragte børn og unge. Hun fortæller 
her om sin opvækst med fattigdom og social kontrol i en mormonfamilie på Amager, om 
sin roman Grundvold og om bøgernes og bibliotekernes betydning i hendes liv og arbejde. 

Interviewet af Mathilde Ravn Melvang for Tønder Kommunes Biblioteker.

Fortsættes på næste side
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Derfor var chokket så meget desto større, da hun blev fjernet fra 
barndomshjemmet og endte på en institution uden bøger og med 
langt til det nærmeste bibliotek. For Grundvolds hovedperson 
Rebecca er tabet af bøgernes flugtvej også med til at skubbe 
hende ind i det hårde liv, som mange af de andre anbragte unge 
lever med stoffer og ungdomskriminalitet. 

Tvivl – og mange sandheder
I romanen er det en uplanlagt graviditet, der får Rebecca til 
at kæmpe for en ny tilværelse – væk  fra hjemløshed, stoffer 
og vold. Hun husker sin barndoms fristed i bøgerne og skraber 
blandt andet penge sammen til sig selv og sin søn ved at skrive 
noveller til ugeblade, mens hun tager en HF. 
Det er også litteraturen, der for alvor indleder opgøret med 
den undertrykkende religion fra hendes barndom: I en scene 
fra romanen står Rebecca i et antikvariat og rammes af en 
pludselig og stædig tvivl på evangeliets sandheder og dermed 
den trosretning, der stadig styrer hendes families liv. 
For virkelighedens Rachel Röst har vejen væk fra religionen 
mere været en proces hun skulle igennem: ”Der var ikke én 
opklarende ’scene’ på samme måde, men bøgerne og mit studie 
på litteraturvidenskab har helt klart bidraget til opklaringen. 
Det har betydet meget at kunne betragte Biblen eller Mormons 

Bog, som mormonerne tror på, som en tekst. En bog kan ikke 
have én sandhed, fordi den altid vil kunne læses så forskelligt 
af forskellige læsere”. 

”Det gik op for mig, at jeg var nogen, og at vi alle sam-
men er nogen”
Bøgernes betydning – både som noget, der kan give en god 
oplevelse i læseøjeblikket, men også som noget, der kan så 
tvivl, give anledning til eftertænksomhed eller en ny måde at 
se verden på – kan altså ikke undervurderes i Rösts fortælling. 
Hendes egne oplevelser med litteraturens evner til både at 
støtte, være godt selskab og udfordre tankerne, gjorde det 
også nærliggende for hende at tænke i dén retning, da hun 
i en periode var ”meget indigneret over politik”. Den retorik, 
hun hørte i medierne og blandt politikere provokerede hende:
”Jeg syntes man sparkede nedefter, at man brugte sparekniven 
hele tiden, og at det var de svageste, det gik udover. Jeg rasede 
og tænkte hele tiden: ”nogen bør gøre noget”, og så havde jeg 
en ærlig aften, hvor det gik op for mig, at jeg var nogen, og at 
vi alle sammen er nogen. Så jeg tænkte: hvad kan jeg bidrage 
med? På det tidspunkt var jeg studerende, så jeg kunne ligesom 
ikke bare mobilepaye et større beløb til Læger uden Grænser. 
Så jeg tænkte: hvad har jeg? Eller: hvad har jeg adgang til?”

På det tidspunkt havde hun skrevet to børnebøger og havde 
derfor et vist kendskab til bogbranchen. Hun vidste for eksempel, 
at forlagene makulerer rigtig mange bøger hvert år, bøger med 
fejl, eller bøger, der, af forskellige grunde, ikke kan sælges eller 
ikke sælger. Det giver altså et stort overskud af gode bøger, og 
Röst begyndte at tænke over, hvad man kunne bruge dem til. 
”Jeg kom i tanke om min egen oplevelse med, at der manglede 
bøger på den institution, jeg var på, og at litteratur kan have 
sådan en stor betydning”, fortæller hun om det øjeblik, hun 
startede Læs for Livet. 

”Der skulle bøger ud”
Hun gik i gang med at kontakte forlag for at bede om bøger 
og institutioner for at finde ud af, om idéen havde grobund – 
manglede institutionerne overhovedet bøger? Det viste sig, at 
det gjorde de i dén grad, og derfra tog projektet fart.
”Fra bogbranchens side var det meget nemt at samle bøger ind”, 
uddyber Röst. ”Alle som læser, synes, at Læs for Livet instinktivt 
giver god mening. Problemerne opstod med dem, der ikke læser. 
Og det er blandt andet socialpædagoger. Der var en del, som 
syntes, at børnene og de unge ikke skulle have bøger, fordi de 
var for skadede, og at ’børn skulle skånes for bøger i fritiden’. 

I Læs for Livet spørger de børnene selv, hvad de gerne vil læse – og 
der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er børnenes egen verden 
og interesser som er i fokus.

Foto: Anne Prytz Schaldemose
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Men i virkeligheden var mod
standen en stor motivation for 
mig, fordi den også pegede 
hen mod min egen oplevelse 
af socialpædagoger, som ikke 
havde store forventninger til 
mig. Som slet ikke så det læ
sende, boglige barn, jeg var, og 
det indre liv jeg havde. Deres 
reaktioner provokerede mig til 
at insistere på, at der skulle 
bøger ud.” 

Derefter måtte Röst arbejde 
på at ændre socialpædagogers 
mening om projektet og vise 
dem, at biblioteker og bøger til 
de udsatte børn og unge kan 
have en afgørende betydning i 
deres liv. Hvis man spørger hende, har den indledende modstand 
mod projektet drevet Læs for Livet til den levende og aktivt 
engagerede organisation, den er i dag.

Læs for Livet!
Seks fastansatte og 40 frivillige hos Læs for Livet tager imod 
de bøger, der bliver doneret af forlag og private, transporterer 
bøgerne, sorterer dem og vedligeholder de eksisterende bibli
oteker på institutionerne. 

Röst lægger vægt på, at Læs for Livet spørger børnene selv, hvad 
de gerne vil læse – og der er ingen rigtige eller forkerte svar: 
”De skal inddrages – der skal ikke igen være nogle voksne, 
der bestemmer over deres liv, sådan som de er vant til. Det er 
noget af det stærkeste i Læs for Livet, synes jeg. Bøgerne må 
gerne være Jumbobøger, eller bøger om, hvordan man scorer 
piger. Det var der for eksempel en dreng, der ønskede sig. En 
anden dreng, der elskede gamle danske film, ville gerne have en 
biografi om Ove Sprogøe. Man kan ikke regne det ud! Det er dét, 
vi har lært hos Læs for Livet. Børnene og de unge overrasker os, 
og vi skal ikke have for lave forventninger til dem eller stivnede 
idéer om, hvad de kan ønske sig.”

Når Læs for Livet efterkommer børnenes ønsker er det i højere 
grad med til at skabe forventning om biblioteket og kickstarte 
en læsekultur på institutionen, tilføjer Röst. Hun understreger 
også, at der er brug for gode rammer om læsningen, fordi rigtig 

mange af børnene har dårlige erfaringer med bøger i forvejen: 
”Jeg tror, det er 47 % af anbragte børn, som ikke får folkeskolens 
afgangseksamen, og rigtig mange af dem halter bagefter i læring 
af forskellig slags. Vores succeskriterium er, at de læser én 
bog – og dermed får én god oplevelse. At vi får rykket dem fra, 
hvor de er – bare en lille smule. Succes kan være mange ting.” 

”Jeg vil gerne læse om nogen, der er kommet ud af 
det her”
Der er mange grunde til, at læsning og adgang til bøger gav
ner børn og unge. Röst nævner selv, at læsning kan modvirke 
ensomhed, udvide børnenes ordforråd og horisonter, give dem 
sprog for svære følelser eller situationer og helt lavpraktisk: 
bedre søvn. Ofte ønsker børnene specifikt bøger, der spejler 
deres egen situation, og Röst fortæller, at det for dem ofte kan 
være en vej ind i læsningen at opdage, at den slags bøger findes: 
”Der er rigtig mange unge, som godt er klar over, at deres liv er 
lidt fucked op. Der var en dreng, der bare sagde: ’Jeg vil gerne 
læse om nogen, der er kommet ud af det her’.”
Læs for Livet laver før og eftermålinger blandt børnene med 
socialpædagogernes hjælp, og 100 % procent af dem svarer, at 
de har haft en god oplevelse med læsningen eller bøgerne. På 
83 % af institutionerne læser børnene en gang om ugen eller 
oftere, efter de har fået det nye bibliotek.

Du kan opleve Rachel Röst i Schweizerhalle onsdag d. 23. februar 
kl. 19.00.

En del af de ansatte og frivillige i Læs for Livet er også litteraturguides, der tager ud på institutionerne 
og taler med børnene og de unge om bøger og læsning.

Foto: Sara Skytte
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Koncertprogrammet til denne aften tager afsæt i musikkens hovedstad Wien. Efter 
Beethoven og Mozart følger et ungdomsværk af Erich Wolfgang Korngold nemlig kom
ponistens lejlighedsmusik til Shakespeares komedie Suiten from “Much Ado 
About Nothing”. 

Musikken blev uropført i Wiens Schönbrunnpalads, da Korngold 
var blot 21 år gammel. Allerede i denne tidlige komposi
tion hører man Korngolds umiskendelige varemærke, 
hans æteriske orkestreringer og eksotiske harmoniske 
progressioner, som Korngold (ikke mindst i hans violin
koncert) senere blev så kendt for. Korngold arrangerede 
efter premieren værket for adskillige kammermusikal
ske besætninger og omskrev det til en orkestersuite, 
som vi skal høre det ved denne koncert. 

Herefter forlader vi Wien og sætter kursen mod Italien 
med en lys og livsglad Mendessohn i hans symfoni nr. 
4. ”Den Italienske”.

Sønderjyllands 
Symfoniorkester
Klassiske favoritter

Dirigent: Alexander Mandl

Beethoven: Egmont Ouverture
Mozart: Serenade nr. 6, Serenata Notturna
Korngold: Suite fra “Much Ado About Nothing”, Op.11
Mendelssohn: Symfoni nr. 4, ”Den Italienske”

Koncertsponsor: Toosbuys Fond

Torsdag den 3. februar, kl. 20.00
40 - 165 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Sønderjyllands Symfoniorkester
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Copenhagen Drummers
FEEL GOOD TOUR  Nyt show med Copenhagen Drummers

Glæd dig til en oplevelse i verdensklasse, når Copenhagen 
Drummers brager igennem med deres spritnye show: 
FEEL GOOD TOUR

Der er lagt op til et brag af en fest i selskab med drenge-
ne fra det energiske og kreative trommeband Copenhagen 
Drummers. Du får serveret et trommeshow, hvor utraditi-
onelle instrumenter, alternative genre-clash’, tunge beats 
og melodiske passager bryder rammerne for, hvad du kan 
forvente af en koncert. Med både koreografi, interaktion og 
humor krydret med et enestående og særpræget lysshow, 
tager drengene dig med ind i et fantasifuldt univers, der 
uden tvivl vil tryllebinde og få dig til at længes efter mere.

FEEL GOOD TOUR er Copenhagen Drummers første show efter 
deres jubilæumssucces i 2020. Denne gang er perspektivet 
fremadskuende og stærkt fokuseret på glæde, begejstring 

og højt humør. Endnu en gang tager drengene trommespil og 
den gængse koncertoplevelse til helt nye højder!

”Vi glæder os som små børn til at komme rundt i landet og 
spille for folk igen. Vi lever af den energi vi får fra publikum, 
og vi har savnet det helt vildt. Den her turné er unik, fordi det 
bliver en forløsning efter corona-krisen, og oven i hatten har vi 
en hel del nye numre klar, som vi slet ikke kan vente med at 
spille live for publikum for første gang nogensinde”, lyder det 
fra Copenhagen Drummers.

M
US

IK

Lørdag den 26. februar, kl. 20.00
354 - 404 kr
www.toenderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Copenhagen Drummers
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Dansk Slager Parade 2022 har ikke mindre end to nye navne på 
plakaten, når tourbussen kører paradens team rundt i det danske 
land. Men selvfølgelig har koncertarrangør, Stig Ulrichsen, også 
sørget for, at der bliver gensyn med solister, som har været med 
til at gøre Dansk Slager Parade til den længst løbende turné, vi 
har i Danmark – det er 26. år tourbussen forlader sin garage, 
når startskuddet lyder den 13. januar.
Grandprixstjerner, et rock’n’rollikon, en revystjerne og ever
greendansktop leverandører udgør det slagerteam, som Karin 
StrandHolm – populær dk4 TVværtinde – præsenterer på 
scenen.

Du kan glæde dig til en sand hitparade med Kirsten Siggaard, 
Drama Queen, Wendy fra Western Girls, Torben Lendager, Michael 
Jensen fra Mik & Pylle og selvfølgelig paradens husorkester 
Klaus & Servants. 

Kom og hør trioen Kind of Cyan fortolke en af vor tids mest frem
trædende komponister, russiskamerikanske Lera Auerbach, i en 
direkte livestreaming af en koncert på Det Kongelige Bibliotek.
Med opførelsen af hendes klavertrio nr. 2  ”Triptych – This Mirror 
Has Three Faces” over for nyfortolkninger af barokke satser, 
lader Kind of Cyan, ved denne koncert, Auerbachs ekstreme 
udtryk spejle sig i vor tids musikalske udgangspunkt, Johann 
Sebastian Bach.

Kind of Cyan består af violinist Cæcilie Balling, cellist Josefine 
Opsahl og pianist Cæcilie Tagmose. Inden for konstellationerne 
trio, duo og solo har musikerne i Kind of Cyan gennem årene 
arbejdet med fusion og nye fortolkningsmuligheder af klassisk 
musik gennem frie, kontrasterende metoder som improvisation 
og elektronisk lydmanipulation.

Arrangementet er støttet af Augustinus Fonden og Statens Kunstfond.

Dansk Slager Parade FYRAFTENSKONCERT:

Kind of Cyan
LIVESTREAMING på Tønder Bibliotek

Søndag den 27. februar, kl. 15.00
279 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Stig Ulrichsen Entertainment

Tirsdag den 1. marts, kl. 17.00-18.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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Spænd dig fast i en tidsmaskine, hvor rejsen begynder med 
de tidligste Gasolintoner, og siden fører dig ind i Kim Larsens 
folkelige og lune univers. Smukke Møller fyrer op under kedlen, 
og brænder alle de fede ørehængere fra Gasolin’ & Kim Larsen af.

Det bliver en sand folkefest. Husker du, da Inga og Katinka trak 
Smukke Charlie hen over gulvet i en forrygende retrorock. Og 
evighedsstudenten Pilly Willy måtte sande, at det er en kold 
tid, vi lever i. Hvad med Rabalderstræde, hvor der var sprut i 
stride strømme, frække chicks og friske fyre, og hvor lamperne 
aldrig gik ud?

Så kom og fest med Smukke Møller, der med unik indlevelse, 
udsprunget af intens og ærlig kærlighed, hylder landets måske 
største rockband og sangskriver!

OBS: Ståpladser i salen
Koncerten er flyttet fra d. 6. november 2021. 
Billetter gælder til den nye dato.

Smukke Møller
Gasolin’/Larsen tribute Smukke Møller 
gæster igen Schweizerhalle – med blæser-
gruppe og verdens bedste kor: Publikum!

To af 80’erne og 90’ernes mest ikoniske stemmer: Anne Dorte 
Michelsen og Maria Bramsen er genopstået som duoen Anne 
Dorte & Maria. De to sangeres stemmer har altid klædt hin
anden, sangskrivningen har aldrig fejlet noget, og begge dele 
står i dag stærkere og klarere end nogensinde.

Med sig har de et imponerende katalog af dansk musiks al
lerstørste hits, fra deres fortid i Ray Dee Ohh og Tøsedrengene.
Fra scenen giver Michelsen og Bramsen sangene fuld fart, høj 
energi, dans, nærvær, humor og anekdoter med på vejen.
Med sig på scenen medbringer de, de tre musikere, Jon Grundt
vig, Thorval Naur Nørremølle og Johan Jørgensen, som spiller 
tæt, let og svingende med en sound, der er stor, rund og fuld 
af krop.

Et udpluk af sætlisten: ”Indianer”, ”Sig du kan li’ mig”, ”Vi var 
engang så tæt”, ”Ud under åben himmel”, ”Jeg vil la’ lyset brænde”, 
”Jeg har lagt mine våben”, ”Mandagsstævnemøde”, ”Drop dine løgne”, 
”Så gik der tid med det”, ”Vi kan ikke leve alene”, ”Bruge og bruges”.

Anne Dorte & Maria
Oplev de største Ray Dee Ohh og Tøsedrengene-
hits sunget af de originale sangerinder

M
US

IK

Torsdag den 3. marts, kl. 20.00
225 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus

Fredag den 4. marts, kl. 21.00
215 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
PDH Music

18



Kom og hør Tønderkoret synge foråret ind!
Biblioteket glæder sig til at byde velkommen til Tønderkoret, 
der i anledning af, at vi nu er i den første forårsmåned, vil 
synge foråret ind.

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

n 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.

Det legendariske danske rockband MALURT bliver gendannet 
i 2020 og besøger den legendariske Schweizerhalle i Falchens 
hjemby på turnéen. 40 år efter deres debutalbum tager MALURT 
– i den vilde Mød Mig I Mørketudgave af bandet – på en 
comebacktur med en stribe sveddryppende rockshows med 
glødende nostalgi i kulturhuse landet over i efteråret 2022.

Billetterne til forårets koncerter blev revet væk – åbningskon
certen i VEGA var udsolgt på få minutter. Der er mange, der har 
glædet sig til at høre MALURT sammen igen og, i Tønder ved 
vi, at Falch leverer flotte koncerter – om det er solo eller med 
band, på festivalen eller i Schweizerhalle.
Efter sidste koncert i KBHallen kører MALURT igen bandbus
sen tilbage i parkeringskælderen, og mens Christian Arendt, 
Peter Mors og Dia Nielsen vender tilbage til deres civile jobs, 
fortsætter Pete Repete sit virke på musikscenen, og Michael 
Falch genoptager sin blomstrende solokarriere sammen med 
DÉT BAND. Kan vi blive unge igen? Næppe, men MALURT 2020 
tilbyder en mulighed for at skrælle alle voksne forbehold og 
hæmninger af for en aften og bare være tilbage i det, der engang 
lignede et evigt forår.

OBS: Ståpladser i salen.
Koncerten er flyttet fra d. 24. september 2020 og 08. marts 2021. 
Billetter gælder til den nye dato.

ONSDAGSCAFÉ OM TIRSDAGEN: 

Forårskoncert med 
Tønderkoret

MALURT

Tirsdag den 8. marts, kl. 16.30-17.30
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Torsdag den 17. marts, kl. 20.00
450 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
FutureLive og Noldes Nabo
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Vi garanterer en helt særlig koncertoplevelse, når legendariske Michael 
Learns To Rock lægger vejen forbi Schweizerhalle med en koncert dedikeret 
til deres mest populære album, hvor du selvfølgelig også kommer til at 
opleve de største hits fra resten af deres bagkatalog.

PLAYED ON PEPPER LIVE 2022
Played On Pepper (POP), albummet med hits som “Someday”, That’s Why…..”, 
“Love Will Never Lie, “How Many Hours” m.fl. var MLTRs svendeprøve, da bandet 
for første gang, uden indblanding fra producere og pladeselskaber, var alene 
om al indspilning og teknik. Albummet vil altid stå som en milepæl i dansk 
og international pophistorie og ikke mindst for bandet selv. Efter det 
internationale gennembrud i 1993 med albummet ”Colours” indrettede MLTR 
et studie i et industrikvarter i Århus, som blev rammen om indspilningerne 
i en eksperimenterende atmosfære af leg og frihed uden andre end de fire 
bandmedlemmer til at bestemme.Sangene var alle skrevet af Jascha Richter 
og efter næsten et års arbejde i studiet, kunne de fire bandmedlemmer 
præsentere hele albummet for verden i 1995, hvor det hurtigt solgte langt 
over 1 million eksemplarer og hærgede blandt andet de danske hitlister 
i de følgende år. Mange af sangene er blevet evergreens i store dele af 
verden, og albummet har vist sig at bestå tidens test igennem tre årtier.

Den levende og legende energi, som POP blev skabt af og udstråler, er netop, 
hvad MLTR ønsker at bringe med sig rundt til Danmarks spillesteder på den 
kommende Played On Pepper Live 2022 turné, hvor hele POP albummet vil 
blive fremført sammen med MLTRs mange andre hits.

Michael 
Learns 
To Rock
Oplev et af Danmarks største bands optræde med alle 
de hits, du kender og elsker at synge med på!

M
US

IK

Fredag den 25. marts, kl. 20.00
325 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
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MLTR siger: ”Vi glæder os rigtig meget til at give vores danske publikum chancen for 
denne særlige oplevelse, og vi ønsker med denne specielle koncert-turné at præsentere hele 
POP-albummet som det store pop-album og ”værk” det altid har været for os. Vi kommer 
hele landet rundt og vil selvfølgelig ikke snyde publikum for at kunne synge med på de 
største sange fra vores andre albums.”
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Midland SOUTH ’21 er et 1dags musikarrangement med country, 
countryrock og americana.
Det hele sker lørdag d. 26. marts 2022 i Schweizerhalle, så 
find hatten og støvlerne frem og tag med til en fantastisk fest.

Stærkt og dansevenligt program.
På Midland SOUTH ’22 kan du se og høre nogle af Danmarks 
bedste bands når det gælder country og americana.

Programmet er:
• Twang Factor (DK)
• Bibbi & Snif m. Henrik Skriver (DK)
• Hillbilly Approved (DK)
• Kasper Buch m. band (DK)
Det er et stærkt program, hvor du både kan høre alle de coun
trysange, du holder af, eller danse hele aftenen, hvis du har 
lyst til det.

Lær at danse Line Dance
Som noget nyt vil der i pausen være workshop i Line Dance. 
Der undervises så alle kan være med – også selvom du ikke 
har prøvet det før.

Ikke som andre musikarrangementer
Midlands arrangementer er ikke som andre musikarrangementer. 
Der tages udgangspunkt i den amerikanske rootsmusik, og de 
mange beslægtede genrer. Du kan opleve country så du nærmest 
kan lygten lejrbålet på prærien, medrivende americanamusik og 
rock og popmusik, der tvinger dig på dansegulvet. Du får det 
hele fra både danske og internationale artister.
Midland SOUTH er meget mere end musik. Det er også god mad 
og drikke, fest, gode oplevelser sammen med venner, og minder, 
der hænger ved i mange år.

Midland SOUTH

Maria Theessink, kunstnerisk leder af Tønder Festival, og 
Andrew Cranfield, leder af Tønder Kommunes Biblioteker og 
Kulturinstitutioner, mødes til en snak om, hvem man skal 
høre på Tønder Festival i år, og hvordan det har været med 
aflysninger af festivalerne i både 2020 og 2021

Der vil også blive mulighed for at høre musikalske smagsprøver 
fra en række af de mange spændende navne og orkestre, som 
gæster festivalpladsen til august.

Hvem spiller på 
Tønder Festival 
2022?

Lørdag den 26. marts, kl. 14.00
345 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Musikforeningen Midland

Tirsdag den 26. april, kl. 16.00-17.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
Tønder Festival
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LIET International 2022 besøger Tønder
Efter to coronarelaterede aflysninger i 2020 og 2021 afholdes 
den europæiske sangkonkurrence for mindretalssprog, LIET 
International, den 13. maj 2022 i Tønder. Værten er det tyske 
mindretal i Sønderjylland, der organiserer begivenheden sammen 
med Sydslesvigsk Forening og Friisk Foriining.
Sangkonkurrencen for regionale sprog og mindretalssprog, LIET 
International, er et vestfrisisk initiativ og blev afholdt første 
gang i Ljouwert/Leeuwarden i 2002. Festivalen har rejst over 
hele Europa siden 2006  siden 2008 med støtte fra Europarådet. 
LIET International er en af de største begivenheder til fremme af 
mindretalssprog. I 2018 fandt LIET International sted i Ljouwert/
Leeuwarden i det nordlige Holland.
13 bands deltager i LIET International 2022. Ansøgningsproces
sen startede i slutningen af maj 2021, og deltagerne blev udvalgt 
af en jury i efteråret. Konkurrencen afholdes i den charmerende 
Schweizerhalle  Tønder Kulturhus i idylliske Tønder, der selv
følgeligt er kendt for den årlige Tønder Festival, en af de 
mest berømte festivaler i Europa for traditionel og 
moderne folkemusik.

Showet sparkes i gang allerede d. 11. maj, 
hvor alle inviteres til gratis showcasekoncert 
i Schweizerhalle. Her kan du få en musikalsk 
forsmag på, hvad du kan se frem til ved showet, 
og lære de dygtige musikere at kende. 

LIET International 
2022

OPLEV DELTAGERNE TIL GRATIS SHOWCASE DEN 11. MAJ I SCHWEIZERHALLE

Radio Tønder startede den 1. maj 2012. Den blev stiftet af 
ægteparret Holger og Gurli Wollesen som kommerciel radio. 
Den 1. december 2019 blev den ændret til ikkekommerciel 
foreningsradio.

Vi fejrer den 29. april 2022 en stor radiofest, hvor der er indbudt 
19 meget kendte kunstnere. Det bliver en kæmpe fest, hvor vi 
forventer, at der kommer mange mennesker, som ønsker at 
opleve denne aften.

Du kan opleve…
Kasper Buch med band, Border LineDance Club Tønder, Eddie 
Carstensen, Hans Christian Eichner, Marskens Guld, Lis og Per, 
Flemming Gammelholm, Kent H., Henning Vad, Ovin & Pia, 
Lene Holme, Chris Hart, Terkel Emil Arrildt, IngeMarie Nielsen, 
Agnethe & Poul Henning, Simon von Konoy, Turdelduoen og 
Kenny Peter.

Det praktiske
Prisen for denne fest med en let anretning er: 250,. 
Anretningen skal indtages i foyeren, ikke i salen.
Prisen uden den lette anretning er: 175,.
Drikkevarer kan købes i baren under hele arrangementet.

Radio Tønders 10-års 
jubilæumsfest
Kom med til et brag af en jubilæumsfest!

Fredag den 29. april, kl. 17.00-24.00
175 / 250 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Radio Tønder

Fredag den 13. maj
www.tonderkulturhus.dk 
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Bund Deutscher Nordschleswiger, 
Sydslesvigsk Forening, Friisk Foriining
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Mark le Fêvre debuterede i 2019 med oneman show
et BØVL. Showet solgte 20.000 billetter, og fik en 
seksstjernet anmeldelse med ordene ”Veloplagt, veldre-
jet og skarpt”. Han blev nomineret som ”Årets Komiker” 
til Zulu Comedy Galla i 2019 – en fantastisk start på 
karrieren. ”Og mit kommende show bliver heller ikke så 
tosset endda” – siger Mark le Fêvre.

Med showet HELDIG er Mark på en mission, han selv 
omtaler som: ”At få grinet tilbage, når der til tider ikke er 
skide meget at grine af”. HELDIG kredser bl.a. om at få en 
chance til, at omfavne de bump livet giver en på vejen i 
stedet for altid at male fanden på væggen.

Idéen til det nye oneman show HELDIG tog faktisk sit 
udspring i BØVL, hvor han arbejdede med moralen: ”at 
det ikke kan betale sig at bekymre sig, da ens største frygt 
sjældent bliver til virkelighed”.

Det skulle vise sig, at netop den morale efterfølgende 
havde et tragikomisk udfald i komikerens eget liv. En 
uge efter showet havde haft premiere på tv, fik Mark 
beskeden fra sin læge om, at de troede han havde kræft. 
”Mennesket i mig var bange, men komikeren i mig var dybt 
imponeret over timingen! To ting er stensikkert: 1: Jeg 
glæder mig til at komme ud med mit nye show. 2: Jeg tør 
fandeme ikke have en stor morale med” – siger en i øvrigt 
fitforfight Mark le Fêvre.

Mark Le Fêvre
HELDIG - nyt one-man show!

Fakta
•  Mark le Fêvre er født og opvokset i Horsens og har en 

bachelor i engelsk og dramaturgi fra Aarhus Universitet.

•  Han begyndte at lave comedy i 2010 i Aarhus, hvor han 
brugte en stor del af sin tid på standup scenerne. I 
2012 vandt han ”Danish Open i StandUp”.

•   I 2013 blev Mark vært på morgenprogrammet ”Vågn Op” 
på radiostationen The Voice.

•   I 20142016 får Marks sketches for alvor fart på de so
ciale medier. I 2016 blev han nomineret til ‘Årets Talent’ 
ved ZULU Comedy Galla og i 2017 vandt han prisen for 
‘Årets Webstar’ ved ZULU Awards 2017.

•  Siden 2018 har han været medvært sammen med Lasse 
Rimmer på TV2’s seerhit ”Stormester” i hele tre sæso
ner, og en fjerde sæson er på vej.

•  Mark le Fêvre debuterede med sit første Oneman show 
BØVL i 2019.

•   Nomineret som ”Årets Komiker” for BØVL i 2019 til 
ZULU Comedy Galla.

Fredag den 21. januar, kl. 19.00
255 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tajmer Booking & Management
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Hør Jespers fortælling om, hvordan han blev førstegangsiværksætter med et invaliderende traume 
som følgesvend.

Midt i opstarten af sin nye virksomhed i 2015 bliver Jesper Vollmer ramt af en kæmpe bølge under 
et hovedspring i Thailand. Han brækker nakken og ligger indlagt i seks måneder til genoptræning på 
Center for Rygmarvskader i Hornbæk. På trods af ulykken blev samtlige punkter i den 3års plan, der 
var lagt for Jespers nye virksomhed, opfyldt til punkt og prikke. Mange tror, at ulykken var årsagen 
til karriereskiftet fra Kongehuset, men få kender sandheden.

Jesper Vollmer udkom i oktober 2021 med kogebogen Klub Vollmer – den levende kogebog. Det 
vil til arrangementet være muligt købe bogen af Jefsen Bog & Idé, samt få den signeret af Jesper. 

Smag på marsken – lokale iværksættere
Dørene åbner kl. 18. Her vil Vores Marsk stå klar med salg af drikkevarer og søde sager fra lokale 
producenter. Til arrangementet skal vi også høre fra to lokale iværksættere fra Glaskunsten og 
Vadehavets Oplevelser og om, hvordan de har oplevet både udfordringer og succes med at skabe 
deres virksomheder.

Foredrag med kok og iværksætter

Jesper Vollmer

Om foredragsholderen
Jesper Vollmer var i 10 år køkkenchef i Kongehuset, og 
i 2015 sprang han ud som iværksætter, da han startede 
virksomheden RÅ, der er et koncepthus på Bornholm. Jes
per har været med i flere sæsoner af DR 1’s programserie 
”Spis og Spar”, hvor han hjælper familier til at leve bedre, 
sundere og billigere. Han er derudover en fast del af Go’ 
Morgen Danmarks hold af kokke på TV2.
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Onsdag den 26. januar, kl. 19.00
40 / 75 kr
www.tbib.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Erhvervsråd

Foredrag er flyttet tilden 5. maj
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Foredrag med kok og iværksætter
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”Skal man have fået en dødsdom for at sætte pris på livet?” 
spørger Tobias Dybvad i sit nye standup show Levemand. Show
et hylder det positive livssyn, bl.a. gennem historier om hans 
eget opgør med den “indre dumme stemme”. Levemand bliver 
et gensyn med den legende satiriske comedystil, der har gjort 
Dybvad til en af landets mest populære komikere.

Som altid kan man af Tobias Dybvad forvente et gennemar
bejdet show med et knaldhøjt teknisk niveau og den stramme 
og legesyge levering, som han er kendt for. Får man ikke et 
mere positivt livssyn af showet, er man i hvert fald garanteret 
halvanden times godt humør.

Levemand er Dybvads fjerde oneman show og følger i kølvandet 
på “Sjov mand – klam personlighed”, 2013, “Er det ikke dig 
fra Dybvad?”, 2015, og “Fasser partner”, 2018, som alle har 
trukket fulde huse. Derudover har Dybvad gennem 11 sæsoner 
skabt en af TV2 Zulus største succeser med satireprogrammet 
Dybvaaaaad, hvor han i et mix af satire, parodier og sketches 
kommenterer på ugens tv. Dybvaaaaadkonceptet turnerer i 
efteråret landet rundt i en totalt udsolgt live udgave.

Tønder Bibliotek vil fra d. 6. 
april udstille billeder malet 
af Edlef B. Lassen.

Udstillingen åbnes ved en 
lille sammenkomst i bibli
otekets bogcafé, hvor alle 
besøgende er velkomne til 
at deltage. Ved denne vil 
kunstnerens barnebarn, 
Edlef Bucka-Lassen fra 

Hjerpsted, føre os gennem passager af malerens biografi, for
tælle om morfaderen og læse passager fra bogen ”Edlef B. 
Lassen – en maler fra den dansktyske grænseegn”.

Edlef Bucka Lassen levede fra 1865 til 1961. Han levede stort 
set hele sit liv i Rørkær, hvor han drev sin landbrugsejendom, 
der lå i landsbyens nordlige ende. En sygdom medførte, at han i 
en alder af 45 år måtte opgive landbruget. Efter nogle måneder 
med maleundervisning og intensive selvstudier helligede han sig 
siden arbejdet med pensel og farver indtil sin død 50 år senere. 

Billederne vil hænge i udstillingen i en måneds tid.

Tobias Dybvad
Tobias Dybvad hylder det positive livssyn 
i sit nye stand-up show Levemand

ONSDAGSCAFÉ:

Foredrag og udstilling 
med billeder af 
Edlef Bucka LassenFO
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Onsdag den 30. marts, kl. 19.00
330 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tajmer Booking & Management

Onsdag den 6. april, kl. 16.30-17.30
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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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 verdensdagsorden, hvor de 17 
verdensmål er den praktiske angivelse af, hvad bæredyg-
tighed handler om. Det handler bl.a. om uddannelse, sund-
hed, 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?

Foredraget fokuserer på, hvordan vi kan transformere disse emner til hverdagshandlinger og sætter bæredyg-
tighed ind i en sammenhæng, som gør ”verdensmål til hverdagsmål”. 
Foredraget vil indeholde oplæg, samtale og debat.

FN’s 17 verdensmål 
- når verdensmål gøres til hverdagsmål

Vi  ¤ verdensmål
På Tønder Kommunes Biblioteker stil

ler vi skarpt på FN’s verdensmål henover 
de næste par år. Derfor vil du opleve, at 

målene kommer til at fylde mere og mere 
i biblioteksrummet og i de arrangementer, 
vi afholder. Hold øje med vores hjemmeside, 
hvor du kan blive klogere på målene, og 
hvor du kan finde alle vores nyheder og 
aktiviteter med verdensmål i fokus. 

Vi glæder os til at samles 
i bæredygtighedens tegn!

Mandag den 11. april, kl. 19.00
50 kr
www.tbib.dk
Toftlund Bibliotek
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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 Cupfinaler med Liverpool FC, 
hvilket har givet ham legendestatus i Beatlesbyen. 

I perioden spillede The Great Dane sammen med flere af dati
dens 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. 

Jan Mølby
Hør blandt andet om dengang, da Bruce Grobbelaar måtte sys 
med 30 sting inden VMfinalen 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 næv
nes, at der ikke er adgang for folk i Manchester Unitedtrøjer…

Ses vi den 23. maj 2022?
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Mandag den 23. maj, kl. 19.00
284 /304 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
MOD TIL
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Foto: Ulrik Pedersen
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Det kan godt være, at vi i hverdagen ikke altid tænker 
over, hvilken historie vi har nærmest lige uden for 
døren. For eksempel at den flade marsk med alle 
grøblerenderne, ådigerne, havdigerne og de markante 
bygninger alt sammen er fortællingen om, hvordan 
mennesker i Tøndermarsken til alle tider har haft van
det som med og modspiller, og hvordan de i århundre
der har kæmpet med at sikre sig mod oversvømmelser. 
Eller at netop Tøndermarsken er Danmarks største 
marskområde. 

Heldigvis er der masser af muligheder for at blive 
mindet om historien, for den er jo netop så tydelig lige 
her med alle de håndgribelige markører i landskabet. 
De seneste år er der desuden kommet en række nye 
oplevelser, der gør det oplagt og nemt at tage familie 
eller venner med på tur for at opleve vores lokale 
historie og få mere fod på, hvad der har formet netop 
denne del af landet.

De nye tilbud bunder især i Tøndermarsk Initiativet, 
som i et samarbejde mellem Tønder Kommune og en 
række store fonde, arbejder med at udvikle Tønder
marsken, så området bliver endnu mere attraktivt at 
besøge, bo og arbejde i.

Et af resultaterne er den nyanlagte vandrerute, Marsk
stien, som blev indviet i 2019  og i 2021 opnåede at 
blive certificeret som europæisk kvalitetsvandrerute 
– Leading Quality Trail – Best of Europe. Stien er 54 
kilometer lang og når hele vejen rundt om Tøndermar
sken og gennem dens byer. Stien har desuden fået 
bundet otte såkaldte stisløjfer på – det er kortere 
vandreture på mellem knap tre og op til 12 kilometer, 
og hver sløjfe starter og slutter samme sted.

Uanset, om I tager turen ad selve Marskstien eller en 
af sløjferne, giver vandringen rig mulighed for at sanse 
naturen og alt det, hver årstid byder på af planter, 
dyreliv og ikke mindst fugle, som Tøndermarsken er så 
rig på. Bramgæs, der, med deres sorthvide dragt, næ
sten kan gøre et område af marsken helt skakternet, 
når de raster her om vinteren. Stærene, som samles 
i store flokke på deres træk forår og efterår for at gå 
til ro for natten i rørskovene og inden da kan skabe 
de smukkeste formationer på himlen –for eksempel 
hvis en rovfugl er på jagt mellem dem. Eller hvide 
skestorke, der går og finder føde i saltvandssøen i 
Margrethekog. Blot for at nævne nogle få af de mange 
arter, der raster eller holder til i området. 

Fortsættes på næste side

På opdagelse i
   marskens historier
Tøndermarskens storslåede kulturlandskab rummer masser af fortællinger. Med en række 
nye formidlingssteder er der rig mulighed for at tage på tur sammen med familie og venner 
for at blive klogere på vores fælles historie.

A F  M O N A  Ø S T E R L U N D  FO R  TØ N D E R M A R S K  I N I T I A T I V E T

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet
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Marskstien er 54 km 
lang og går gennem 
Tøndermarskens 
særlige kultur- og 
naturlandskab.

FAKTA
Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde 
mellem Tønder Kommune og Realdania, A.P. 
Møller Fonden og Nordeafonden om at udvikle 
Tøndermarsken, så området bliver endnu mere 
attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Projektet 
løber over seks år frem til sommeren 2022 
og er Danmarks største samlede projekt til 
udvikling af et unikt område. I alt investe
res der godt 300 millioner kroner fordelt på 
seks projektspor, som hver især bidrager til 
at virkeliggøre ambitionen for Tøndermarsken:

• Byomdannelse i Højer
• Højer Byfond
• Ruter & Stier
• Klimatilpasning Vidå
• Klimatilpasning Tønder
• Erhverv & Turisme
Find mere information om Tøndermarsk Initia
tivet og de steder og attraktioner, der er nævnt 
på: www.toendermarsken.dk, hvor I også 
kan hente et vandrekort over Marskstien med 
ruten, stisløjfer og information.
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Oplev og lær
Ud over naturens egne fortællinger møder I på Marskstien også 
en række steder, der formidler områdets kulturhistorie – steder, 
der dog også er tilgængelige, selv om I ikke lige vandrer på 
stien, men måske foretrækker at køre dertil.

Tæt på Tønder er Lægan Pumpestation, hvor navnet i sig selv 
fortæller en historie om kampen mod vandet. Navnet Lægan 
vidner om, at det var her, skibene lagde til, efter det første dige 
blev bygget i 1556. Herefter kunne skibsfarten ikke længere nå 
ad Vidåen helt ind til Tønder, som indtil da ellers var en havneby.

I 1929 blev marskens største pumpestation bygget ved Læ
gan. Pumpestationen er fortsat med til at sikre afvandingen 
af marsken, og nu rummer den statelige, røde bygning des
uden en udstilling og formidling om vand, kanaler, afvanding 
og pumpestationers betydning – det kan alle besøgende selv 
prøve af på en interaktiv model i huset. Der er åbent hver dag 
i dagtimerne – og gratis adgang.

Længst mod sydvest, i Siltoft, er det tidligere grænsevogterhus 
også indrettet som Nationalpark Vadehavets første velkomststed 
i formidlingsprojektet ’Velkommen til Vadehavet’. Inde i det lille 
hus finder I en udstilling om områdets natur og om grænsen, og 

hermed er der endnu en mulighed for at drage ud i lokalområdets 
landskab til et sted, der fortæller historie. Husets udstilling 
er skabt i et samarbejde mellem Tøndermarsk Initiativet og 
Nationalpark Vadehavet.

Mod nord i marsken er Højer også fuld af historie. Centralt i byen 
troner Højer Mølle, der er fra 1857 og er en af Europas største 
hollandske vindmøller. Efter gennemgribende restaurering åb
nede møllens nye udstilling i 2019. I de to gamle kornmagasiner 
kan besøgende få viden om marsken og dens menneskers vilkår 
gennem tiderne. Også her er der lejlighed til, som besøgende, 
at røre og gøre for på den måde at begribe, hvor stor en rolle 
vandet spiller her. 

Højer er i sig selv en fortælling om en lille by, der førhen var 
anløbssted for handelsskibe og østersbåde. Som et af de seks 
projektspor i Tøndermarsk Initiativet gennemgår den historiske 
bykerne i Højer i de her år en omfattende byomdannelse med 
blandt andet nye rekreative byrum og brostensbelagte gader, 
og sideløbende har en lang række husejere fået tilskud til 
renovering af deres bevaringsværdige huse.
Endnu flere små, lokale fortællinger er der for vandrere på 
Marskstien, for 20 steder på ruten er der diskrete skilte, som 
formidler en historie, som hører til lige netop det sted. 

Pumpestationen Lægan er ombygget til formidlingsstation, 
så der nu er mulighed for at komme op i pumpestationen 
og nyde udsigten ud over Tøndermarsken.

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet
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Udsigt giver indsigt
Det er altid fascinerende at kunne kigge langt i landskabet, og 
det kan vi mange steder i Tøndermarsken, fordi der jo ofte ikke 
er noget til at bremse blikket mod horisonten. Hvis I gerne vil 
have endnu bedre udsyn for virkelig at kunne få den fantastiske 
oplevelse af vidderne, er der faktisk en række muligheder for 
at komme mere i højden. 

Ved Vidåslusen har en tur op på diget altid kunnet give et godt 
vue ud over Vadehavet og bag diget også til Margrethekog med 
saltvandssøen og dens fugleliv. Fra starten af 2022 kan man 
komme nogle meter længere opad og få endnu bedre udsigt, 
for Tøndermarsk Initiativet etablerer en udsigtsplatform på 
toppen af slusetårnet. Her finder I information om, hvad der er 
at se horisonten rundt og kan også blive klogere på, hvordan 
slusen virker. 

Ved Vidåslusen er der desuden viden og inspiration at finde i 
Naturstyrelsens udstilling i bygningen ved siden af cafeteriet. 
Blandt andet er der en smuk landskabsmodel i træ af hele 

Tøndermarsken, og den giver et fint overblik – og udsigt, om 
man vil – over området. 

En sådan model kan I også se i udstillingen på Lægan Pum
pestation, og her er udsigten bestemt også en del af attrak
tionen. Øverst oppe under taget er der uhindret kig til tre 
verdenshjørner, og der er for eksempel rigtig fin udsigt over 
Nørresø og dens fugleliv.  

Endnu et godt sted at få overblik er Højer Mølles rundgang, lige
som den lille by byder på muligheden for en tur op i vandtårnet, 
der drives som turistattraktion af en lokal forening. Endelig er 
der jo vandtårnet i forbindelse med museet i Tønder. Fra toppen 
er der et flot kig både ned på købstadens gamle gader med røde 
tegltage og ud over det flade landskab, byen ligger i.

Der er altså masser af muligheder for at tage på spændende ture 
sammen og gå på opdagelse i fortællingen om det storslåede 
kulturlandskab, der er skabt her i det sydvestligste hjørne af 
Danmark.

Det smukke marsklandskab byder på mange fugleoplevelser

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet
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Kom og bliv venner med den døve bjørn Bjarne.
Her får børnene fornøjelsen af at møde den døve bjørn Bjarne. 
Bjarne vil meget gerne have nogle nye venner, som han kan tale 
tegnsprog med, og det håber han, bliver jer! I løbet af aktiviteten 
vil børnene både blive inddraget i legen med bjørnen og være 
tilskuere gennem blandt andet højtlæsning og sange.

Aktiviteten er rettet mod de ældre børn i børnehaven eller 0.1. 
klasser.
Formålet med aktiviteten er at gøre børnene bevidste om den 
sammenhæng, der kan være mellem tegn og sprog, samt gøre 
dem klogere på mennesker med anderledes udfordringer i livet.

Sjov med tegn med 
Bjørnen Bjarne
Lær tegnsprog med Bjørnen Bjarne

Freestyle rap er kreativitet med ord, rytme med indragelse af 
omgivelser og publikum. Udover at freestyle rap er en ekstrem 
morsom underholdningsform, så kan freestyle rap også skabe 
sammenhold. Freestyle rap underholdning kan løsne op, inspi
rere og giver publikum et ekstra samtaleemne.

LP & MC Caffe glæder sig til at krydse broen og levere et vildt 
show for jer!

Comedy Freestyle 
Rap Show

Om LP og MC Caffe
Siden 2014 har vi lavet freestyle rap underholdning til 
mange arrangementer. De sidste fire år har vi arrangeret 
rap workshops og lavet teambuilding for virksomheder. 
Det hele bygger på mange års venskab, hvor vi har 
optrådt på diverse scener, lavet en plade, produceret 
musik, deltaget i MC’s Fight Night, og lavet en hip hop 
festival som kørte i to år. Vi har også været med til 
at starte spillestedet Gadeplan, som har fokus på at 
give muligheden for at stå på en scene til nye artister.

Torsdag den 13. januar

Torsdag den 3. februar

Torsdag den 3. marts

Torsdag den 7. april

Hold 1: kl. 10.00-10.45
Hold 2: kl. 11.00-11.45
GRATIS
www.tbib.dk

Lørdag den 22. januar, kl. 11.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Anbefalet alder 10+ år

Tønder

Skærbæk

Løgumkloster

Toftlund
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Alle kan skrive en bog  det er budskabet til denne workshop. 
Her vil børnelitteraturformidler og forfatter Camilla fortælle 
om, hvordan det har været at skrive og udgive sin første bog. 
Til workshoppen kan du også lære, hvordan man går fra idé til 
en færdig bog.

Så er det tid til 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 efter
følgende 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.

Forfatterworkshop
Kom til forfatterworkshop på biblioteket

Bog & Bio
Højtlæsning og filmhygge for de mindste

Lørdag den 29. januar, kl. 10.30
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Mandag d. 7. februar, kl. 10.00
Mandag d. 7. marts, kl. 10.00 
Mandag d. 4. april, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Toftlund Bibliotek
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Film og hygge i vinterferien.
Tag med biblioteket i biografen i efterårsferien. Læn dig godt 
tilbage i det bløde sæde, og lad dig underholde af en god bør
nefilm.

Kiosken er åben, så det er muligt at forsyne sig med slik og drik
kevarer inden filmen. Eget slik og sodavand må ikke medbringes.

Spørg på biblioteket, hvilke film der vises.

Drømmer du om at lave din egen raket?

Byg din egen raket med materialer fra hverdagen og send den 
afsted fra den mobile affyringsrampe. Eksperimentér for ek
sempel med vinklen på affyringsrampen, lufttrykket, antallet af 
finner eller placeringen af tyngdepunktet og undersøg, hvilken 
betydning det har for rakettens egenskaber.

Kom og vær med til at bygge din helt egen trykluftsdrevne 
raket, når vi holder raketværksted på Toftlund Bibliotek. Det er 
et åbent værksted, så du kommer bare forbi, når det passer dig.

Børn under 10 år er velkomne i følgeskab med en voksen.

Film i vinterferien
Der vises hyggelige film i biografen

Raketaffyring
For dig, der har en opfinder i maven

Anbefalet alder 5-8 år

Anbefalet alder 9-12 år

VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTER-
FERIE ERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFE-

Mandag den 14. februar, kl. 10.00-14.00
GRATIS
www.tbib.dk
Toftlund Bibliotek

Torsdag den 17. februar, kl. 10.00-12.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Mandag den 14. februar, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Toftlund Bibliotek

Mandag den 14. februar, kl. 12.00
GRATIS
www.tbib.dk
Toftlund Bibliotek
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VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTER-
FERIE ERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFE-

Kemishow 
- Så det brager
Hvad sker der? Skal man holde sig for øjne 
eller ører?

Nysgerrige børn og barnlige sjæle får her et underholdende 
og spændende show med efterfølgende workshop udført af 
studerende i kemi fra Aarhus Universitet. Ekstra fornøjeligt 
er det, at nogle af de fascinerende forsøg faktisk kan udføres 
hjemme efterfølgende!

Efter kemishowet vil der være gørdetselv kemi for alle børn, 
hvor man under kyndig observation og vejledning selv kan få 
fingrene i kemikalierne, og få det til at syde, sprutte og boble.

Mindre børn ifølge med voksen.
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Onsdag den 16. februar, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Kom på biblioteket og udforsk videnskabens forunderlige verden 
i Virtuel Reality. 

Der vil være et væld af forskellige spil, hvor du kan gøre alt 
lige fra at kontrollere tyngdekraften i fantastiske universer, til 
at løse mysterier ved at udføre eksperimenter.

Vores PlayStation med VR vil stå til fri afbenyttelse på Tønder 
Bibliotek i hele den betjente åbningstid.

VR og Videnskab
Udforsk videnskab igennem Virtual Reality

Mandag den 14. februar, kl. 10.00-16.00
Tirsdag den 15. februar, kl. 10.00-16.00
Onsdag den 16. februar, kl. 13.00-16.00
Torsdag den 17. februar, kl. 10.00-16.00
Fredag den 18. februar, kl. 10.00-15.00
GRATIS
Tønder Bibliotek
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VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTER-
FERIE ERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFERIE • VINTERFE-

Forestil dig, at det er 1. verdenskrig. Det er blevet tilladt at 
kapre skibe, og det gør man i stor stil. Også fra luften – med 
ballonluftskibe! 

Vi sidder i en flyvende udkigspost og kan se fjendens skibe i 
horisonten. Ombord har vi store bomber, som vi kan smide over 
englændernes skibe for at sænke dem.

Vi har brug for din hjælp. Vi mangler luftkaptajner til at flyve 
vores luftskibe. Vi skal flyve med modelvarmluftsballoner og 
med modelluftskibe, som vi selv bygger.

Til sidst bygges en model af det berømte Hindenburg luftskib, 
der brændte i luften over New York, så I kan se, hvor hurtigt 
det kan brænde.

På sørøvertogt 
i zeppeliner
Byg dit eget luftskib og se om det kan flyve

Kom med indenfor i Mustafas Kiosk til en fræk og flabet hyldest 
til mangfoldighed, fantasi, påhitsomhed og anarki.

Hør de mange fantastiske fortællinger om Mustafa, når Teater 
Fantast inviterer de 410årige og deres forældre ind i hans 
kiosk. Her præsenteres digtene fra Jakob Martin Strids moderne 
børnebogsklassiker som en ægte rodebutik af forskellige små 
historier fortalt med musik, sang, dukker og skuespil.

Varighed: ca. 1 time.

Mustafas Kiosk

Fredag den 18. februar, kl. 10.00-12.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Fredag den 25. februar, kl. 17.00
75 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Teater
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Med småbørnsswing kan de allermindste fra 03 år opleve, hvad 
musik, sang og leg kan betyde for både motorik og sanser. Så 
kom og syng, dans og leg. Arrangementet er for dagplejebørn, 
vuggestuebørn og andre, der har lyst til en sjov oplevelse – så 
tag bare far, mor eller bedsteforældre med. Arrangeret i sam
arbejde med Tønder Kulturskole.

Småbørnsswing
Med kulturskolen

SKÆRBÆK

TØNDER

TOFTLUND

LØGUMKLOSTER

Alle børn kender og elsker MGP. I denne workshop har I mu
lighed for at stifte bekendtskab med de mange forskellige og 
sjove dansetrin, som vi kender fra MGP. Workshoppen vil give 
sved på panden og forhåbentlig en masse grin. 

I workshoppen gennemgår vi de forskellige MGPtrin, og der
efter vil vi lave en sammenhængende koreografi baseret på 
disse trin. Derudover vil der være forskellige lege med fokus 
på dans, MGP og motion. 

Alle kan være med, uanset om man har erfaring med MGP og 
dans, eller om det er første gang, man skal prøve dette. Vi 
glæder os til at tage imod jer og få en fantastisk workshop.

MGP-dans
En danseworkshop for alle, der elsker MGP
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Lørdag den 5. marts, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Tirsdag den 8. marts, kl. 09.15
Tirsdag den 5. april, kl. 09.15
Tirsdag den 3. maj, kl. 09.15
GRATIS
www.tbib.dk
Skærbæk Bibliotek

Fredag den 11. marts, kl. 09.15
Fredag den 8. april, kl. 09.15
Fredag den 6. maj, kl. 09.15
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Tirsdag den 15. marts, kl. 09.15
Tirsdag den 19. april, kl. 09.15
Tirsdag den 10. maj, kl. 09.15
GRATIS
www.tbib.dk
Løgumkloster Bibliotek

Fredag den 18. marts, kl. 09.15
Fredag den 22. april, kl. 09.15
Fredag den 20. maj, kl. 09.15
GRATIS
www.tbib.dk
Toftlund Bibliotek
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Lola Jensen har en bred erfaring omkring det, der rører sig i 
“Familien Danmark” netop nu. Alle forældre vil deres børn det 
bedste. Det er bare ikke altid, at mål og handling kommer til at 
stemme overens. Måske fordi usikkerhed, dårlig samvittighed, 
manglende selvtillid, stress, osv. overhaler de gode intentioner. 
Lola Jensen giver dig ideer til, hvordan familielivet bedst kan 
fungere, og hvordan de gode intentioner kan blive virkeliggjort 
i hverdagen med små børn.

Foredrag med 
Lola Jensen
Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk spids

Budskaber med masser af humor
Lola Jensen formidler sine budskaber med masser af humor. 
Du kan forvente et foredrag, der giver dig noget at tænke over, 
men også en række gode råd, som er lige til at tage med hjem 
og afprøve.

Om Lola Jensen
Lola Jensen har arbejdet som familie
vejleder for børnefamilier de sidste 25 
år og er fast tilknyttet TV2’s Go’morgen 
Danmark som ekspert. Sammen med sin 
mand har hun selv tre børn.

Foruden de mange Lola Jensen foredrag 
og kurser om familieliv og børneopdra
gelse har hun skrevet flere bøger blandt 
andet ”Andre folks familie” og ”Hvis lille 
dreng er jeg så?”, samt udgivet DVD’er 
om blandt andet skolebørn og teenagere. 
Mange kender måske også Lola Jensen 
fra TV3’s program ”Hjælp – vi har børn”.

Tirsdag den 8. marts, kl. 19.00-21.00
40 kr
www.tbib.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Sundhedsplejen - Tønder Kommune 43



Glæd dig til en hyggelig formiddag 
fyldt med sang, musik og masser af 
sjov for de mindste og deres voksne.

Hvem er Popsi og Krelle?
Popsi og Krelle blev født på YouTube i 
2018 og er på rekordtid blevet et af de 
mest populære danske børnebrands 
i målgruppen børn 05 år. Deres mu
sikvideoer har rundet 250 millioner 
visninger på YouTube og 475.000 børne
familier ser med på YouTubekanalen.

“Vi laver musik i øjenhøjde med de børn, 
som skal lytte til den”, siger Popsi og 
Krelle, som en af forklaringerne på, 
hvorfor de har opnået så stor en 
popularitet på så kort tid. “Vi 
har fokuseret vores aktiviteter på 
at lave musikfortællinger til de helt 
små. Der har nemlig længe været behov for fornyelse af musik til 
børn i alderen 0-5 år i en kvalitet, som både børn og voksne har 
lyst til at lytte til”, lyder det fra duoen, som udover at lave nye 
fortolkninger af kendte klassikere, som “Hjulene på bussen 
og “Tommelfiinger, tommelfinger, hvor er du”, er kendt for 
deres egne klassikere “Rejs dig op og sæt dig ned” og “Tak for 
i dag”. Popsi og Krelle arbejder p.t. med et album med deres 
egne sange, som handler om dagens rutiner. Der er ikke sat 
dato for udgivelsen endnu, men duoen regner med udgivelse 
i løbet af 2022.

Popsi og Krelle er også populære på streamingstjenesterne, hvor 
bl.a. deres dobbeltplatinalbum ”20 af de bedste børnesange” i 
hele 202021 har ligget på listen over de mest spillede albums 
foran navne som Ed Sheeran, Rasmus Seebach og Kim Larsen.
I 2020 vandt Popsi og Krelle ikke mindre end to af Børn i By
ens priser for ”Bedste Børnekulturpersonlighed og ”Bedste 

Forårskoncert med Popsi og Krelle for de helt små, 
deres venner og familie

Børneevent” (sammen med bob
les.dk). Duoen er også nomineret 
i 2021.

Popsi og Krelle arbejder fast sammen med bl.a. SMIL 
Fonden, Rigshospitalets børneafdelinger for cancer og 

akuthandling, Læger Formidler og Børneulykkesfonden om at 
sprede vigtige budskaber til forældre, og give indlagte børn et 
lille frirum gennem musikken.

Bag Popsi og Krelle er Maiken Ingvordsen (pianist, komponist, 
musikpædagog samt forfatter) og Christian Reinholtz (som har 
har arbejdet i forlagsbranchen gennem mange år). De mødte 
hinanden via deres tidligere virke som marketingstrateger i
bogbranchen, og nu er de Popsi og Krelle på fuldtid.

Popsi og Krelle

Gratis kort til alle børn!
Kl. 9.00 åbner vi, Popsi og 
Krelle, kontoret, hvor alle 
børn kan komme og få et 
gratis kort. Vi skriver en lille 
personlig hilsen til alle børn 
og der er mulighed for fotos 
og en hyggelig snak. Selve 
koncerten begynder kl. 10.00 
og den varer ca. 35 minutter. 
Det er vores erfaring, at det 
er den tid, som de små pub
likummer kan holde fokus.
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Lørdag den 12. marts, kl. 10.00
120 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Popsi og Krelle
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Torsdag den 17. marts, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Skærbæk Bibliotek

Hatteteater - teatersport med børn!
På scenen hænger 20 forskellige hatte. En gruppe børn fra 
publikum inviteres op på scenen. Her vælger de hver sin hat og 
en rolle, som de synes, passer til lige netop den hat. Så kan 
forestillingen begynde. Med hjælp fra publikum og børnene 
på scenen opstår den ene vanvittige historie efter den anden, 
når historiefortælleren improviserer sjove teaterstykker med 
udgangspunkt i børnenes roller. I hvert stykke er der nye børn 
og nye roller på spil.
Hatteteater er kreativ teaterleg for og med børn i alderen 310 år, 
men det er sjovt at overvære for både ældre søskende, forældre 
og alle andre med hang til teater med grinegaranti. 

Pippi elsker cirkus, men hun har ikke helt forstået, hvad det vil 
sige at være tilskuer. Balancetricks på cirkushesten, brydekamp 
med verdens stærkeste mand og fantastiske jonglørkunster. 
Pippi kan det hele, når hun folder sig ud i manegen. 

Publikum er vildt begejstrede, men cirkusdirektøren er rasende 
over, at Pippi overtager hans forestilling. Kom og hjælp Pippi, 
Tommy og Annika med at lave ballade i cirkus og stikke af fra 
den sure cirkusdirektør. 

Hatteteater
Kom til hatteteater på bibliotekerne i 
Skærbæk og Løgumkloster

Pippi Langstrømpe 
i cirkus

SKÆRBÆK

LØGUMKLOSTER

Tirsdag den 22. marts, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Løgumkloster Bibliotek

For de 1,5 til 4-årige

Lørdag den 19. marts, kl. 10.00-11.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

For de 5 til 7-årige

Lørdag den 19. marts, kl. 11.15-12.15
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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Jan Kjær er manden bag de meget populære børnebøger om 
Nomerne. Workshoppen er en blanding af aktiviteter, under-
visning og underholdning i Nomernes eventyrlige univers.
 
Vi skal tegne, lave sjove aktiviteter og quizze, for at lære 
Nomerne at kende. Måske kan vi også hjælpe Jan Kjær med 
at finde på et uhyggeligt monster til hans næste nomerbog.

Tegneworkshop med Jan Kjær

Nomerne
workshopBØ
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Lørdag den 26. marts, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

For børn i alderen 6 – 9 år.
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I april måned fejrer vi foråret ved at afholde naturbingo på 
bibliotekerne. 

Kom forbi biblioteket og hent en bingoplade, og se om du kan få 
pladen fuld. For at fylde pladen skal du på opdagelse i naturen, 
hvor du skal finde bestemte ting og løse udfordringer. 
Får du bingo, kan du aflevere din plade på biblioteket og være 
med i lodtrækningen om fede præmier.

BARSEL PÅ BIBLIOTEKET: 

Babymotorik
Børnefysioterapeut Anna Iversen afholder 
workshop om motorisk udvikling.

Naturbingo
Gå på opdagelse i naturen, og få pladen fuld!

Fra den 4. til den 30. april, 
i bibliotekernes åbningstider
GRATIS
Tønder Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Skærbæk Bibliotek
Løgumkloster Bibliotek

Børnefysioterapeut Anna Iversen afholder en workshop om mo
torisk 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 sti
mulerende 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 mulig
hed 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 01 år. Til barsel 
på biblioteket vil der være en række faglige oplæg om relevante 
emner. Arrangementerne foregår primært i bibliotekets studiesal 
i nærheden af puslefaciliteter.

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.

Prisen er inklusiv kaffe/te og frugt til forældre.

Tirsdag den 29. marts, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
Sundhedsplejen Tønder Kommune
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Vær med til at lege med historien, når børnebibliotekaren læser 
højt og laver sjove lege, som tager udgangspunkt i bogen. 

Arrangementerne henvender sig til dagplejere.
Påskeharen har været på spil, så kom og hjælp os med at 
finde alle påskeæggene, som den har gemt mellem hylderne 
og bøgerne på biblioteket.

Hvert æg har et nummer, der skal krydses af på en bingoplade.
Hent en bingoplade på biblioteket, og se om du kan få sat 
kryds på de rigtige tal.

På hvert bibliotek trækker vi lod, blandt alle de udfyldte plader, 
om et stort påskeæg.

Leg med historien
Læs og leg på biblioteket

Påskeferie på 
bibliotekerne
Find påskeæg på bibliotekerne

Mandag den 11. april
Tirsdag den 12. april
I bibliotekernes åbningstider
GRATIS
Tønder Bibliotek
Toftlund Bibliotek
Skærbæk Bibliotek
Løgumkloster Bibliotek

SKÆRBÆK

TØNDER

TOFTLUND

LØGUMKLOSTER
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Tirsdag den 3. maj, kl. 09.30
GRATIS
www.tbib.dk
Toftlund Bibliotek

Tirsdag den 26. april, kl. 09.30
GRATIS
www.tbib.dk
Skærbæk Bibliotek

Tirsdag den 19. april, kl. 09.30
GRATIS
www.tbib.dk
Løgumkloster Bibliotek

Tirsdag den 5. april, kl. 09.30
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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Bøgernes verden er fulde af kloge ugler med briller eller 
ugler, der leverer post som på Hogwarts, men hvordan er 
ugler i virkeligheden?

Vi får besøg af UgleRiget, som tager nogle af deres ugler med. 
Her kan du blandt andet møde, den lille fine pygmæugle My 
på 56 g, den lidt større Hans som er en værre kælepot og 
uglen Ullu med de smukke orange øjne.

Ugler på biblioteket
Har du nogensinde været tæt på en ugle eller måske prøvet at holde en ugle?

Vi skal høre om, hvor uglerne bor, hvad de spiser, deres øjne 
og hørelse og om alle uglens helt specielle superkræfter. 
Dernæst vil det være muligt at komme helt tæt på uglerne, 
og har du lyst, kan du selv få lov at holde dem.

Vi har selvfølgelig fundet en hel masse bøger med ugler 
frem til dagen, så vi er helt sikre på, at du får stillet din 
nysgerrighed om ugler.

Lørdag den 23. april, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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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 me
get 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 01 år. Til barsel 
på biblioteket vil der være en række faglige oplæg om relevante 
emner. Arrangementerne foregår primært i bibliotekets studiesal 
i nærheden af puslefaciliteter.

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.

Vi skal lege med ord  vi skal lære  vi skal bruge vores krop  vi 
skal have det sjovt!

Sprogfitnessdagen er for de ældste børnehavebørn i Tønder 
Kommune.

På dagen bliver børnene guidet igennem forskellige stationer 
med sprogstimulerende lege. Der bliver lagt vægt på sproglig 
læring igennem de kropslige læringsstile – altså at børnene 
lærer at bruge sproget imens de leger og tumler. Samtidigt 
stimuleres børnenes samarbejdsevner og sociale kompetencer.

Det bliver en aktiv formiddag med ord, leg, sjov og forhåbentligt 
godt vejr.

BARSEL PÅ BIBLIOTEKET: 

Overgangskost
Kom og hør om overgangen fra mælk til 
mere fast føde

Sprogfitness
Vi skal lege med sprog

SKÆRBÆK

TØNDER
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Tirsdag den 26. april, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
Sundhedsplejen Tønder Kommune

Onsdag den 4. maj, kl. 9.30
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek

Onsdag den 11. maj, kl. 9.30
GRATIS
www.tbib.dk
Skærbæk Bibliotek
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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.

Efter kurset er der mulighed for at hygge sig med de andre 
forældre og babyer.

Biblioteket inviterer til 4års fødselsdag for alle børn fra år
gang 2018, hvor vi gerne vil introducere bibliotekets tilbud til 
børnefamilier.

Vi skal høre historier, synge sange, lege og hygge os med kage og 
kakao, og selvfølgelig er der en gave til alle fødselsdagsbørnene.

Der vil være rig mulighed for at gå på opdagelse i børnebibli
oteket bagefter, hvor man også kan få lavet sit eget lånerkort 
og låne bøger med hjem. 

BARSEL PÅ BIBLIOTEKET: 

Førstehjælp
Hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude

4-års 
fødselsdagsfest
For årgang 2018

Tirsdag den 17. maj, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
Sundhedsplejen Tønder Kommune

Lørdag den 28. maj, kl. 10.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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Revytosser har Tønder fostret sin helt egen store og brogede 
flok af!  

Gennem årene har mange tøndringer og andet godtfolk fundet 
sammen i det arbejds familie og glædesfællesskab, der er 
grobunden for en vellykket forestilling.

Tønder Revyen blev født, da Tønder Amatørscene (TAS) blev 
stiftet i 1975 af gruppe lærerstuderende på det daværende 
Tønder Seminarium. TAS har hen over årene præsenteret meget 

andet end revy. Det er både blevet til en række selvskrevne 
kabaretter og til opførelse af kendte, seriøse teaterstykker og 
børneforestillinger.

Flagskibet er dog Tønder Revy, som små 2000 gæster besøger 
hvert år. Revyen er et af byens store tilløbsstykker og har spillet 
hvert år siden starten  med en pause fra 19962003  og med 
coronaudløste aflysninger i 2020 og 2021.

Tønder Revy
Tosset med revy  eller bare revytosse?
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Den spæde start
I begyndelsen spillede revyen for et mindre, men begejstret, 
publikum. Det tog dog lidt tid, før resten af Tønder tog revyen til 
sig som folkeeje  det var jo en flok seminarister, der stod bag!
Revykredsen blev hurtigt udvidet med folk fra mange andre 
steder i byen end seminariet.

Øveplaner var der ingen af  alle skulle være til stede hele tiden, 
for alle skulle være med i beslutningerne  og øveaftenerne 
sluttede som regel med et værtshusbesøg.

Rammen om datidens to årlige revyforestillinger, var Tønderhus.
Det var ikke uden udfordringer, da alle lyde bag scenen tydeligt 
kunne høres i salen.

De medvirkende fik derfor besked om ikke at benytte toilettet 
under forestillingerne og om at træde helt ude i siden af trap
petrinene, der ellers knirkede højlydt!

Altid egne produktioner
Fra starten har Tønder Revy været kendetegnet ved, at langt den 
største del af forestillingen produceres inden for egne rammer. 
Såvel tekster som kostumer, kulisser og rekvisitter er blevet 
skabt til forestillingerne. 

Det er noget helt særligt for en amatørrevy, og oven i købet har 
man nydt den luksus at have eget band, sammensat af dygtige 
lokale musikere fra forskellige musikalske sammenhænge i 
byen.

Stærke sangstemmer blandt skuespillerne har også været en 
gave for revyen hen over årene.

Foto: Hans Christian Gabekgaard. JydskeVestkysten

Fortsættes på næste side
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I takt med, at revyen voksede sig større, blev der behov for mere 
plads til aktiviteterne. Den blev fundet i forskellige lejemål i in
dustrikvarteret i Tønder By, der kunne rumme både regiværksted, 
systue, øvescene med plads til band, mødelokale, kostumer, 
lyd og lysgrej og rekvisitter.

Det har været dejlige legepladser, hvor man har kunnet finde 
stort set alt. Hvor ellers finder man kasser med havfruehaler, 
kropsdele, dronningens smykker og borgmesterkæden?  Hylder 
med droner, kanoner og heste? Eller bøjler med bispekåbe, 
feudklædning og Miss Marplekostume?

Instruktører
Fra starten blev instruktørrollen varetaget af forskellige perso
ner. Senere overtog MajBritt Agerbæk rollen i en årrække, og 
da hun i 2008 flyttede fra byen, overlod hun instruktørtøjlerne 
til Tommy Juhl, som varetager rollen i dag.

Tommy er et ægte barn af ”revyfamilien”, idet han har trådt 
sine barnesko på såvel TAS’s børnescene som ungdomsscene. 
Med Tommy kom der et større fokus på showelementet  såvel 
i indhold som på scenen.

Schweizerhalle  Tønder Kulturhus 
Siden midten af 1990’erne har Tønder Revyen dannet par med 
Schweizerhalle  Tønder Kulturhus. 

I ugerne op til premieren har revyen hvert år opslået sit midler
tidige hovedkvarter på Ribelandevej 39. Her har den nødvendige 
færdigjustering og indstudering af de enkelte numre haft de 
bedste rammer for at komme endeligt på plads. For de med
virkende kan det opleves, som om man lever det meste af sit 
liv i salen i de sidste hektiske uger, hvor dage og aftener bliver 
lange, og hvor bølgerne kan gå højt.

Når der er gjort klart til premieren, og der er dækket op til 
publikum, viser salen sig fra sin allersmukkeste teaterside og 
danner en perfekt ramme om forestillingerne.

Byens revy  revyens by
En afgørende forudsætning for, at der har kunnet laves Tønder 
Revy igennem årene, har været byens opbakning.

Flere af de selvstændigt erhvervsdrivende, såvel som foreninger, 
uddannelsesinstitutioner med videre, har udvist stor velvilje og 

Foto: Hans Christian Gabekgaard. JydskeVestkysten
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Årets Tønder Revy kan opleves i Schweizerhalle / Tønder Kulturhus d. 20.-24. april. Billetter kan købes fra d. 14. marts kl. 16 
på www.tas.safeticket.dk eller fra d. 21. marts via www.tonderkulturhus.dk. 

Foto: Hans Christian Gabekgaard. JydskeVestkysten
gavmildhed, i form af hjælp på en lang række forskellige måder.
Mange af byens borgere har leveret uvurderlig praktisk hjælp 
 blandt andet fra frivilligt serveringspersonale og fra dygtige 
dansere.

Tønder By var revyens arena i de første mange år, hvor det lokale 
stof udgjorde indholdet.

Siden 2008 har Tønder Revy i stigende grad kigget ud over 
det lokale og sigter nu også mod den aktuelle landspolitiske 
dagsorden, ligesom der af og til kigges ud over landets grænser.
Dette har medvirket til at sætte Tønder på landkortet i en række 
nye sammenhænge på landsplan og til at tiltrække publikum 
fra forskellige dele af landet.

Blandt andet har revyen vundet 5 hovedpriser ved Dansk Re
vyfestival  DM i Revy for amatørrevyer  hvor juryen bestod 
af professionelle revyfolk. Vindernumrene markerer i høj grad 
nogle af Tønder Revys kendetegn, såvel det sjove, som det 
eftertænksomme, underfundige og seriøse. To af numrene blev 
desuden udtaget til at skulle præsenteres ved revyfestivaler i 
henholdsvis Norge og Sverige.

Farvel og tak
Tønder Revys forestilling i 2022 bliver den foreløbigt sidste i 
rækken. Tønder Amatørscene består dog stadig  og vil fremover 
producere mindre kabaretter, teaterstykker og sangaftener. 

Det kræver megen tid og mange kræfter at stable en revy i 
topklasse på benene. 

Ca. 50 ildsjæle  unge som gamle, med vidt forskellige overbe
visninger, holdninger og meninger  har helliget sig opgaverne 
i omkring 3 måneder om året  plus det løse!
Mange af dem, der har medvirket fast i den seneste lange 
årrække, finder nu behov for at hellige sig andre interesser, 
familie eller andet.

Fælles for alle medvirkende er dog en stor taknemmelighed over 
at være en del af revyfamilien og over de mange oplevelser 
undervejs. At være sammen om at folde idéer ud og bringe dem 
til live på scenen  i den dybe bevidsthed om, at man intet er 
uden hinanden og hinandens styrker, viden og kunnen  er en 
stor glæde.¨
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Oh Happy Day – det bliver en god aften i Tønder, når Folketeatret 
på skønneste vis væver kærlighed, komedie og sang sammen i 
denne teaterversion af filmen Oh Happy Day fra 2004. Der med
virker et meget stort hold af både velsyngende og morsomme 
skuespillere, som til slut flankeres af et lokalt og vaskeægte 
gospelkor.

Oh Happy Day

Mandag den 24. januar, kl. 19.30
125 / 200 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Teater

MEDVIRKENDE:
Marie Mondrup, Ulla Vejby, Christopher Læssø, Troels Malling, 
Tom Jensen, Jesper Riefensthal, Mathias Sprogøe Fletting, 
Kristian Boland, Kirstine Yde, Signe Kærup Dahl m. fl.

TEATERBUFFET:
Ved denne forestilling er der mulighed for tilkøb af teaterbuffet. 
Serveres i salen fra kl. 18.15.

Billetter til teaterbuffeten koster 150 kr., 
og kan købes via www.tonderkulturhus.dk

Forestillingen 

er flyttet til

den 6. marts
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Tag på en rejse til det mørke og dystre Transsylvanien i teater 
og operakompagniet Figaros og Den Ny Operas usædvanligt frie 
gendigtning af Bram Stokers klassiske Dracula.
Vi banker gravrusten af gravrøsten, og Figaros hold af vampyr
jægere Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kristian Jensen og 
Allan Dahl Hansen drager med den unge sagfører Jonathan 
Harker til Grev Draculas slot i de Transsylvanske bjerge.
Vi garanterer, i vanlig Figaros stil, en overflod af komik, musik 
og gys… og masser af hvidløg.

MEDVIRKENDE:
Hans Dueholm, Lisbeth Kjærulff, Allan Dahl Hansen, Kristian 
Jensen.

VARIGHED: 
120 min inkl. pause.

TEATERBUFFET:
Ved denne forestilling er der mulighed for tilkøb af teaterbuffet. 
Serveres i salen fra kl. 18.15.
Billetter til teaterbuffeten koster 150 kr., og kan købes via 
www.tonderkulturhus.dk.

Dracula

Mandag den 21. marts, kl. 19.30
125 / 200 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Teater

I 2022 er det 100 år siden, Niels Bohr modtog sin nobelpris 
i fysik, og i den anledning vil teaterkompagniet GLiMT hylde 
og portrættere denne ikoniske person og videnskabsmand. 

Det bliver med en storslået multidisciplinær forestilling, der 
udfordrer fysikkens love og – ligesom Bohr – bringer undren 
tilbage i måden, vi ser verden på.

BOHR

Tirsdag den 1. marts, kl. 19.30
Onsdag den 2. marts, kl. 13.00
100 / 150 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Teater

58



Vi er stolte af at kunne præsentere dans i verdensklasse i 
Tønder. Danseforestillingen TRIBE er en ekstremt dynamisk, 
rituel og poetisk danseforestilling med syv internationale urbane 

TRIBE

Tirsdag den 26. april, kl. 19.30
Onsdag den 27. april, kl. 13.00
100 / 150 kr
www.tonderkulturhus.dk
Schweizerhalle / Tønder Kulturhus
Tønder Teater

dansere og nycirkusartister i verdensklasse frit inspireret af 
Nijinskys koreografi og Stravinskys musik til balletten Sacre 
Du Printemps.

TRIBE blev Reumertnomineret i 2011 og har siden turneret inter
nationalt især i Frankrig, hvor forestillingen også er coproduceret 
af Théatrê la Villette i Paris.

59



GO
DT

 & 
BL

AN
DE

T
60



Morgensang på Toftlund Bibliotek.

Heine Popp udvælger og fortæller indledende om sangene, og 
Ruth Iversen er pianist. 

Der serveres kaffe og brød til morgensangen.

Dette arrangement kræver ingen tilmelding.

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, som tager udgangspunkt 
i FN’s 17 verdensmål.

Morgensang på 
Toftlund bibliotek

Bogsalg i Tønder

Mandag d. 10. januar
Mandag d. 7. februar
Mandag d. 7. marts
Mandag d. 4. april
Mandag d. 2. maj
GRATIS
Toftlund Bibliotek

Fredag den 18. februar
Lørdag den 19. februar
I bibliotekets åbningstid
GRATIS
Tønder Bibliotek
Tønder Soroptimistklub
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Kom og få hjælp til dine digitale spørgsmål.

IThjørnet 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 (eboks, borger.dk, 
ereolen.dk, filmstriben.dk, netbank, rejseplanen.dk, Mobilepay, 
QRlæsere osv.). Så kom forbi, og vi skal gøre vores bedste for 
at hjælpe dig sikkert videre ud i den digitale verden.

IT-hjørnet

Torsdage kl. 11.00-13.00
GRATIS
Toftlund Bibliotek

Tirsdage kl. 11.00-13.00
GRATIS
Tønder Bibliotek

TØNDER

TOFTLUND

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

Advokatvagten træffes den første mandag i måneden klokken 
16.0017.00.

Vær opmærksom på, at der er tale om korte rådgivningssamtaler, 
så der vil ikke være mulighed for længere sagsgennemgange 
eller lignende.

Du kan bestille en tid online på tbib.dk. Der vil være et mak
simum på 10 pladser pr. gang.

Advokatvagten

Første mandag i måneden, kl. 16.00-17.00
GRATIS
www.tbib.dk
Tønder Bibliotek
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JANUAR
   

Mandag d. 10. januar Morgensang i Toftlund Toftlund Bibliotek Godt og blandet

Torsdag d. 13. januar Sjov med tegn og bjørnen Bjarne Tønder Bibliotek Børn og familie

Fredag d. 21. januar Mark Le Fêvre Schweizerhalle Foredrag og comedy

Lørdag d. 22. januar Comedy rap show med LP & MC Caffe Tønder Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 24. januar Oh Happy Day  teater Schweizerhalle Teater

Onsdag d. 26. januar Foredrag med Jesper Vollmer Schweizerhalle Foredrag og comedy

Lørdag d. 29. januar Forfatterarrangement: Camilla Søndergaard Andersen Tønder Bibliotek Børn og familie

   FEBRUAR
   

Torsdag d. 3. februar Sjov med tegn og bjørnen Bjarne Løgumkloster Bibliotek Børn og familie

Torsdag d. 3. februar Sønderjyllands Symfoniorkester Schweizerhalle Musik

Mandag d. 7. februar Bog & Bio Toftlund Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 7. februar Morgensang i Toftlund Toftlund Bibliotek Godt og blandet

Onsdag d. 9. februar Onsdagscafé: Booktalk med sæsonens nye bøger Tønder Bibliotek Litteratur

Mandag d. 14.  fredag d. 18. februar VR og vid.skab Tønder Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 14. februar Film i vinterferien Toftlund Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 14. februar Raketaffyring Toftlund Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 16. februar Kemishow  Så det brager Tønder Bibliotek Børn og familie

Torsdag d. 17. februar Raketaffyring Tønder Bibliotek Børn og familie

Fredag d. 18. februar På sørøvertogt i zeppeliner Tønder Bibliotek Børn og familie

Fredag d. 18. februar Bogsalg Tønder Bibliotek Godt og blandet

Lørdag d. 19. februar Bogsalg Tønder Bibliotek Godt og blandet

Onsdag d. 23. februar Forfatterforedrag med Rachel Röst Schweizerhalle Litteratur

Fredag d. 25. februar Mustafas Kiosk  teater Schweizerhalle Børn og familie

Lørdag d. 26. februar Copenhagen Drummers Schweizerhalle Musik

Søndag d. 27. februar Dansk Slager Parade Schweizerhalle Musik

Arrangementer forår 2022

D A T O  T I T E L  S T E D  K A T E G O R I

D A T O  T I T E L  S T E D  K A T E G O R I
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MARTS
   

Tirsdag d. 1. marts BOHR  teater Schweizerhalle Teater

Tirsdag d. 1. marts Fyraftenskoncert: Kind of Cyan Tønder Bibliotek Musik

Onsdag d. 2. marts BOHR  teater Schweizerhalle Teater

Torsdag d. 3. marts Sjov med tegn og bjørnen Bjarne Skærbæk Bibliotek Børn og familie

Torsdag d. 3. marts Anne Dorte og Maria Schweizerhalle Musik

Fredag d. 4. marts Smukke Møller Schweizerhalle Musik

Lørdag d. 5. marts MGPdans Tønder Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 7. marts Bog & Bio Toftlund Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 7. marts Morgensang i Toftlund Toftlund Bibliotek Godt og blandet

Tirsdag d. 8. marts Småbørnsswing Skærbæk Bibliotek Børn og familie

Tirsdag d. 8. marts Foredrag med Lola Jensen Schweizerhalle Børn og familie

Tirsdag d. 8. marts Tønderkoret Tønder Bibliotek Musik

Onsdag d. 9. marts Forfatterforedrag med Stine Pilgaard Tønder Bibliotek Litteratur

Fredag d. 11. marts Småbørnsswing Tønder Bibliotek Børn og familie

Lørdag d. 12. marts Popsi og Krelle Schweizerhalle Børn og familie

Tirsdag d. 15. marts Småbørnsswing Løgumkloster Bibliotek Børn og familie

Torsdag d. 17. marts Malurt Schweizerhalle Musik

Torsdag d. 17. marts Hatteteater Skærbæk Bibliotek Børn og familie

Fredag d. 18. marts Småbørnsswing Toftlund Bibliotek Børn og familie

Lørdag d. 19. marts Pippi Langstrømpei Cirkus Tønder Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 21. marts Dracula  teater Schweizerhalle Teater

Tirsdag d. 22. marts Booktalk med naturtema Løgumkloster Bibliotek Litteratur

Tirsdag d. 22. marts Hatteteater Løgumkloster Bibliotek Børn og familie

Torsdag d. 24. marts Forfatterforedrag med Dorthe Nors Løgumkloster Højskole Litteratur

Fredag d. 25. marts Michael Learns To Rock Schweizerhalle Musik

Lørdag d. 26. marts Nomerne workshop Tønder Bibliotek Børn og familie

Lørdag d. 26. marts Midland South  Schweizerhalle Musik

Tirsdag d. 29. marts Barsel på biblioteket: Babymotorik Tønder Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 30. marts Tobias Dybvad Schweizerhalle Foredrag og comedy

D A T O  T I T E L  S T E D  K A T E G O R I
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APRIL 
   

Mandag d. 4. april Bog & Bio Toftlund Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 4. april Morgensang i Toftlund Toftlund Bibliotek Godt og blandet

Mandag d. 4.  fredag 30. april Naturbingo Alle biblioteker Børn og familie

Tirsdag d. 5. april Småbørnsswing Skærbæk Bibliotek Børn og familie

Tirsdag d. 5. april Leg med historien Tønder Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 6. april Onsdagscafé: Bucka Lassen Tønder Bibliotek Foredrag og comedy

Torsdag d. 7. april Sjov med tegn og bjørnen Bjarne Toftlund Bibliotek Børn og familie

Fredag d. 8. april Småbørnsswing Tønder Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 11. april Fra verd.smål til hverdagsmål Toftlund Bibliotek Foredrag og comedy

Mandag d. 11. april Find påskeæg på bibliotekerne Alle biblioteker Børn og familie

Tirsdag d. 12. april Find påskeæg på bibliotekerne Alle biblioteker Børn og familie

Tirsdag d. 19. april Småbørnsswing Løgumkloster Bibliotek Børn og familie

Tirsdag d. 19. april Leg med historien Løgumkloster Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 20. april Tønder Revy Schweizerhalle Teater

Torsdag d. 21. april Tønder Revy Schweizerhalle Teater

Fredag d. 22. april Tønder Revy Schweizerhalle Teater

Fredag d. 22. april Småbørnsswing Toftlund Bibliotek Børn og familie

Lørdag d. 23. april Tønder Revy Schweizerhalle Teater

Lørdag d. 23. april Ugler på biblioteket Tønder Bibliotek Børn og familie

Søndag d. 24. april Tønder Revy Schweizerhalle Teater

Tirsdag d. 26. april Leg med historien Skærbæk Bibliotek Børn og familie

Tirsdag d. 26. april Hvem spiller på Tønder Festival 2022? Tønder Bibliotek Musik

Tirsdag d. 26. april Barsel på biblioteket: Overgangskost Tønder Bibliotek Børn og familie

Tirsdag d. 26. april TRIBE  teater Schweizerhalle Teater

Onsdag d. 27. april TRIBE  teater Schweizerhalle Teater

Fredag d. 29. april Radio Tønders 10års Jubilæumsfest Schweizerhalle Musik

   

D A T O  T I T E L  S T E D  K A T E G O R I
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MAJ
   

Mandag d. 2. maj Morgensang i Toftlund Toftlund Bibliotek Godt og blandet

Tirsdag d. 3. maj Småbørnsswing Skærbæk Bibliotek Børn og familie

Tirsdag d. 3. maj Leg med historien Toftlund Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 4. maj Sprogfitness  Tønder Bibliotek Børn og familie

Fredag d. 6. maj Småbørnsswing Tønder Bibliotek Børn og familie

Tirsdag d. 10. maj Småbørnsswing Løgumkloster Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 11. maj Sprogfitness  Skærbæk Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 11. maj LIET International  Showcase Schweizerhalle Musik

Fredag d. 13. maj LIET International Schweizerhalle Musik

Tirsdag d. 17. maj Barsel på biblioteket: Førstehjælp Tønder Bibliotek Børn og familie

Onsdag d. 18. maj Litterær byvandring Tønder Bibliotek Litteratur

Fredag d. 20. maj Småbørnsswing Toftlund Bibliotek Børn og familie

Mandag d. 23. maj Jan Mølby Schweizerhalle Foredrag og comedy

Lørdag d. 28. maj 4års fødselsdag Tønder Bibliotek Børn og familie

D A T O  T I T E L  S T E D  K A T E G O R I
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Foto: Ulrik Pedersen
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