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Praktisk information
Når der ved et arrangement står 
 BILLETTER: GRATIS, er det gratis, 
men du skal hente en billet på rudbib.dk. 
 GRATIS ADGANG, kan du bare 
dukke op.

Børnearrangementer: Tjek under det 
enkelte arrangement, om der skal bruges 
billet til både børn og voksne.

Klubpris: Er der angivet en klubpris til et 
arrangement, er det prisen for medlemmer 
af Rudersdal Biblioteksklub. 

Rudersdal Biblioteksklub:
Læs mere og meld dig ind her: 
rudbib.dk/biblioteksklub

Kulturklub Rudersdal:
Læs mere og meld dig ind her: 
rudersdal.dk/kulturklub

Redaktion: Anne Hermansen, redaktør
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Layout: Per Frederiksen, grafi ker
Omslagsfoto: Flemming Quist Møller, Simon Klein-
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Velkommen til forår & sommer 2022
Vi glæder os til at møde dig og din familie i den nye forårssæson – både til arrangementer 
og i det daglige liv på biblioteket. Sæt kryds i kalenderen lørdag 7. maj, hvor vi tyvstarter 
Tour de France-festen i samarbejde med RudersdalRuten. Du kan bl.a. møde Rolf 
Sørensen og Dennis Ritter samt Danmarks sejeste rytter, cykelmyggen Egon og hans ’far’, 
forfatter Flemming Quist Møller.
 
Børnebiblioteket inviterer til oplevelser for forældre og børn på alle alderstrin: 
Babyrytmik, yoga, leg og bevægelse til historier, raket- og dinosaur-værksteder, 
hyggelige bogcafeer, Beat&BrøL-koncert og online booktalk til teenagere. Alt sammen 
med afsæt i børns læsning og leg, der stimulerer sprog og fantasi.
 
Det er også i børnebiblioteket, at du som far kan møde andre fædre i Fars legestue. Eller 
booke en børnebibliotekar til din mødregruppe eller personlig bogsnak med dig, dit barn 
eller din teenager. 
 
For voksne hælder vi hver uge Ord i kaffen. Her kan du nyde en kop i godt selskab, når 
bibliotekaren læser højt eller fortæller om bl.a. nye aktuelle bøger og inviterer til at dele 
dine og andres egne bedste bogtips.
 
På biblioteket kan du få en snak med kommunens klimamedarbejdere, der slår sig ned 
med spørgetime om ny klimaplan for Rudersdal. Og du kan deltage i spændende samtaler 
med bogaktuelle Peter Øvig og Merete Pryds Helle.
 
På biblioteket kan du Gå til Verdensmål og blive klogere på effektive grønne vaner og 
investeringer. Du kan sy bæredygtigt sammen med andre. Og du kan gå til forelæsninger 
på Folkeuniversitetet, der fl ytter ind på Hovedbiblioteket i Birkerød.
 
Du kan også svinge forbi på vejen hjem fra arbejde til fyraftenskoncert livestreamet 
direkte fra Den Sorte Diamant. Til foredrag om Storfyrstinden, en af modstandskampens 
største heltinder. Eller til Litterær guldalder-salon helt i datidens ånd med oplæsning, 
kagebord og musiceren. 
 
Rigtig god fornøjelse med det nye program. Vi ses på bibliotekerne i Birkerød, Holte, 
Nærum og på Bakkehuset, det nye bibliotekstilbud i Vedbæk, som åbner i løbet af foråret.

De bedste hilsner

Maria Nielsen Westbrook
Bibliotekschef
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ORD I KAFFEN

Vi snakker om bøger
FEBRUARJUNI (SE RUDBIB.DK FOR STARTDATO)
HOLTE: 1. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 14.30
BIRKERØD: 3. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 14.30
NÆRUM: 4. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 14.30

Nyd en kop kaffe og en lille bogsnak, når vores bibliotekarer Janette Flatman, 
Tine Fellenius Christensen og Cæcilie Helmer Madsen tre gange om måneden 
fortæller om de nyeste bøger på hylderne eller den bedste bog, de lige har læst. 
Del også gerne dine egne gode bogtips, når vi mødes til en hyggelig stund med 
ord i kaffen.

GRATIS ADGANG, BARE MØD OP 

ORD I KAFFEN

Højtlæsning for voksne 
FEBRUARMAJ (SE RUDBIB.DK FOR STARTDATO)
BIRKERØD: 1. MANDAG I MÅNEDEN KL. 15.0016.00 

Læn dig tilbage, nyd en kop kaffe og en god historie, når litteraturformidler 
Julie Garde én gang om måneden udvælger en særlig tekst og læser højt i 
biblioteksrummet. 

GRATIS ADGANG, BARE MØD OP
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Årets 
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Litteraturen fi nder sted 
i Rudersdal 
ONSDAG 18. MAJ KL. 13.0015.00

Der er mange måder at opleve naturen på – og 
der er mange måder at opleve litteraturen 
på. Vi drager ud i Rudersdals skønne grønne 
områder med rygsækken fyldt med god 
litteratur i håb om at opleve den på en ny og 
anderledes måde. 

Gratis tilmelding til litteraturformidler og 
vandrevært Julie Garde på jg@rudersdal.dk. 
Mødested oplyses ved tilmelding.

NÆRUM, BIRKERØD, HOLTE: SE DATOER 
OG TIDSPUNKT PÅ RUDBIB.DK

Fik du læst alle de bøger, du havde tænkt 
dig i 2021? Eller mangler du inspiration til 
læseklubben? Så kom og bliv opdateret 
på de bedste bøger fra det gamle år, når 
fi re af bibliotekets læseglade formidlere 
præsenterer deres favoritter. Vi kommer 
rundt i alle hjørner af litteraturens verden 
og byder på en kop kaffe imens.

BILLETTER: GRATIS
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virkelige  hændelser
Inspireret af

virkelige  hændelser
Fakta og fi ktion fl yder sammen, når 
forfatterne skriver på eget eller 
andres liv, eller med afsæt i historiske 
begivenheder. Og måske endda også, 
når vi selv skal hente følelser og 
oplevelser frem fra hukommelsen? Vi 
går tæt på autofi ktionen som genre, 
på en topaktuel historisk roman og 
et nyt erindringsværk, som sætter 
spørgsmålstegn ved, om vi mon digter, 
hvad vi husker.  



Peter Øvig 
& Jeg er hvad jeg husker
BIRKERØD: SE DATO OG TIDSPUNKT PÅ RUDBIB.DK

Er vores hukommelse objektiv, eller digter vi måske, hvad vi selv husker? Dét spørgsmål stiller 
Peter Øvig under arbejdet med sin nye anmelderroste bog Jeg er hvad jeg husker, som er en 
selvstændig fortsættelse af Min mor var besat.

I januar 2018 blev Peter Øvig helbredt fra en svær psykotisk depression på Rigshospitalets 
lukkede afdeling. I de tre år siden helbredelsen har den prisbelønnede forfatter og dokumentarist 
gravet i, hvad depression og elektrochok har gjort ved ham. Undersøgelsen fører ham fra hans 
ungdoms antipsykiatri til tredivernes slagtehaller i Rom og videre over CIA’s eksperimenter 
med hjernevask frem til den nyeste forskning i erindring. Og det går op for ham, hvor store 
omkostninger sygdommen har haft for ham selv og hans nærmeste. 
Mød Peter Øvig i samtale om at ændre syn på psykisk sygdom, sig selv - og sin egen historie.

Arrangeret i samarbejde med AOF.

BILLETTER: 75. KR. / KLUB: 60 KR.

Forfattermøde
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Autofi ktion og moderopgør
BIRKERØD: TORSDAG 3., 10. & 17. MARTS KL. 14.1516.00
 
Hvorfor er mor ikke bare den bedste i verden? Over tre 
forelæsninger følger vi fi re forfatteres opgør med deres mødre 
i erindringsværker. To mænd: Peter Øvig Knudsen med Min 
mor var besat og Jesper Stein med Rampen. Og to kvinder: 
Katrine Marie Guldager med Det samme og noget helt andet og 
Leonora Kristina Skov med Den der lever stille og Hvis vi ikke 
taler om det. 

De benytter alle fi re den autofi ktionære fortælleform, men på 
forskellig måde. Hvem lykkes bedst – og hvad er der egentlig 
på færde? Vær med, når Folkeuniversitetet fl ytter ind på 
Hovedbiblioteket i Birkerød.

Forelæsningsrækken af cand.mag. Lars Tonnesen er et 
nyt samarbejde mellem Folkeuniversitetet i København 
og Rudersdal Bibliotekerne. Tilmelding til hold nr. 1165 
inkluderer alle tre forelæsninger. 

TILMELDING: FUKBH.DK 

Folkeuniversitetet fl ytter ind
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Det slår aldrig fejl: Når man sætter sin fod på Lofoten, bliver man væltet omkuld af landskabets 
storslåede og barske skønhed, der i dén grad har sat sit aftryk i bl.a. Knut Hamsuns 
Nobelprisbelønnede forfatterskab. Her levede fi skerne i århundreder afsondret fra omverdenen 
og omgivet af hav på alle sider. Næsten lige så betagende er Kystriksveien fra Trondheim til 
Bodø, den længste af Norges nationale turistveje, hvor en del af ruten foregår til vands med 
færger, der forbinder de små øer. 

Kom med på turen til Lofoten og Kystriksveien, fra Nidaros til Narvik og hør om den særegne 
kultur, om rorbuer, Hamsun og strømhvirvler, når bibliotekar Jesper Christoffersen og 
litteraturformidler Julie Garde fortæller - i ord, lyd og billeder. Vi serverer norsk inspirerede 
smagsprøver. 

BILLETTER: 40 KR. / KLUB: 32 KR. 

Kulturcafé Norge
HOLTE: MANDAG 28. MARTS KL. 19.00
BIRKERØD ONSDAG 30. MARTS KL. 19.00

I Hamsuns fodspor
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Merete Pryds Helle & Det vågne hjerte
BIRKERØD: TIRSDAG 31. MAJ KL. 18.30

Merete Pryds Helle fl etter egne sansemættede erindringer, historiske begivenheder og fi ktion 
sammen i sin nye roman Det vågne hjerte, som er en selvstændig fortsættelse af Folkets skønhed 
og Vi kunne alt.

Året er nu 1984. Tiden er til kvindehøjskole, forsøg på at besætte statsministerboligen og planer for 
et opgør med patriarkatet. Og der er gensyn med kendte karakterer, bl.a. Merete, i den nye store 
fortælling om kærlighed og venskab, køn og seksualitet i en tid præget af opbrud og nybrud.   

Oplev Merete Pryds Helle i samtale med formidler Cæcilie Helmer Madsen om køn og magt i 
80’erne og i dag - og om at skrive fi ktion inspireret af virkelige hændelser. Det vågne hjerte 
udkommer 2. juni.

Arrangeret i samarbejde med Soroptimist International Birkerød.

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR.

Forfattermøde
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GÅ

 TIL VERDENSMÅL

Du kan gå til sport, sprog og fransk 
gastronomi – og nu kan du også til gå til 
Verdensmål. Sæt kryds i kalenderen og 
vær med til både kreative workshops og til 
tre foredrag, hvor eksperter giver dig viden 
og redskaber til at træffe klimasunde valg, 
der virker for netop dig. Vi stiller skarpt på 
grønne og sikre investeringer, bæredygtige 
hverdagsvaner med max effekt og guider 
til biodiversitet på den fede måde.



Vælg bæredygtige vaner med max effekt
BIRKERØD: ONSDAG 23. FEBRUAR KL. 19.0021.00

Hvad virker? Hvad virker allerbedst? Og hvilke vaner behøver du faktisk ikke ændre, fordi effekten 
er forsvindende lille? Vi stiller helt skarpt på bæredygtighedsmenuen, som du kan plukke af, når du 
gerne vil leve mere klimasundt. 

På én time punkterer vi de største myter og serverer i stedet fakta, fordele og ulemper ved en 
række grønne valg – både for dig som privatforbruger og som borger i Rudersdal Kommune. Du 
har herefter mulighed for at stille spørgsmål til aftenens to 
eksperter Mikael Bellers Madsen og Stinne Thomassen. 

Bliv klædt på til at træffe effektive bæredygtige 
valg – der virker for dig! 

Mikael Bellers Madsen er Birkerødborger 
og projektleder i CONCITO. Specialiseret 
i forbrugeradfærd og klimamæssig 
bæredygtighed. Forfatter til 
’Klimatosserne – fortællinger om klima, 
forbrug og det personlige ansvar’.
Stinne Thomassen er klimamedarbejder 
i Rudersdal Kommune. Hun arbejder 
bl.a. på kommunens kommende DK2020-
klimahandlingsplan og vil fortælle om 
de konkrete initiativer, du som borger kan 
involvere dig i for at bidrage til den grønne 
omstilling.

BILLETTER: GRATIS
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Invester dine penge 
grønt & sikkert
BIRKERØD: ONSDAG 23. MARTS 
KL. 19.0020.30

Bæredygtighed er fremtiden – også når det 
gælder dine penge, aktier, opsparing og 
investering! Hvorfor, hvor og hvordan du med 
fordel kan investere grønt, får du en målrettet 
gennemgang og analyse af på én time. Du har 
herefter mulighed for at stille spørgsmål til 
aftenens ekspert Anne-Louise Thon-Jensen.

Arrangementet er for dig, der allerede 
investerer og dig, der gerne vil i gang. Du 
vil bl.a. få indsigt i, hvorfor det økonomisk 
kan svare sig at fl ytte dine investeringer 
til bæredygtige virksomheder. Hvilke det 
især er værd at holde øje med. Hvordan du 
undgår greenwashing. Og hvorfor netop grøn 
investering har større positiv klima-effekt end 
f.eks. at spise vegansk, droppe fl yrejser og 
sælge bilen – tilsammen!

Bliv klædt på til at træffe sikre 
investeringsvalg, der skubber verden i en 
grønnere retning!

Anne-Louise Thon-Jensen er en af Danmarks 
førende eksperter i grønne investeringer. Hun 
er medstifter af Vår Ventures og SDG Invest, 
der investerer i bæredygtige globale aktier på 
vegne af 2.000 små og store investorer. 

BILLETTER: GRATIS
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Gå optur gennem Vaserne – biodiversitet 100 %
VASERNE I BIRKERØD: ONSDAG 4. MAJ KL. 17.00 19.00

Klima og biodiversitet; to ord, der indgår i stort set alle sætninger omhandlende klodens fremtid. 
Tit med dystre undertoner og forudsigelser. Vi vender bøtten her; på denne guidede ’optur’ 
gennem Vaserne i Birkerød vil du nemlig opleve en vidunderlig maggiterning af ren, koncentreret 
biodiversitet. 

Hvordan ser uforstyrret biodiversitet egentlig ud? Det får du masser af eksempler på, når vi går 
gennem Vaserne; fredet i 1947 og et unikt habitat for plante-, dyre- og fugleliv, bl.a. 170 forskellige 
fuglearter. Du vil på turen opleve naturtyper, du ikke fi nder samlet mange andre steder i landet, 
bl.a. rørskov, ellesump, sø, pilekrat, våde tørvegrave, løvskov og enge. Turen varer ca. to timer og 
ledes af aftenens ekspert Stig Englund. 

Bliv klædt på til at spotte, hvad naturen kan på egne betingelser – og til at gentage turen som 
’guide’ på f.eks. dine egen søndagsudfl ugt med familien!

Stig Englund er biolog og naturforvalter i Rudersdal Kommune. Han er erklæret ’fuglemand’ og har 
et indgående kendskab til Vaserne. 

Mødested: Turistvej ved Bistrup Rensningsanlæg

BILLETTER: GRATIS
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I 2050 skal Rudersdal Kommune være CO2-neutral. Vil du høre, hvordan Rudersdal Kommune 
arbejder med den grønne omstilling frem mod dét mål? Vil du vide, hvordan du selv kan bidrage, 
og har du spørgsmål til den nye klimahandlingsplan, som skal være færdig til efteråret? 

KOM TIL INFORMATIONS OG SPØRGEMØDER OM 

Rudersdal Kommunes DK2020 
klimahandlingsplan:
BIRKERØD: MANDAG 31.JANUAR KL. 16.0017.30
HOLTE: MANDAG 28. FEBRUAR KL. 16.0017.30
BIRKERØD: MANDAG 28. MARTS KL. 16.0017.30
HOLTE: MANDAG 4. APRIL KL. 16.0017.30

Kommunens klimamedarbejdere sidder klar til at fortælle dig om status på arbejdet med 
kommunens klimahandlingsplan, og du vil få rig mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Du kan bl.a. høre om kommunens drivhusgasregnskab, og hvad der skal ske frem mod 
færdiggørelse og implementering af klimahandlingsplanen.

Rudersdal Kommune er en del af partnerskabet DK2020 og har dermed forpligtet sig til at 
udarbejde en ny klimahandlingsplan, der skal ligge færdig i oktober 2022. Via konkrete handlinger 
skal planen sørge for, at kommunen når sit slutmål om at blive CO2-neutral i 2050 med ambitiøse 
delmål undervejs. Projektet er en del af kommunens arbejde med FN’s verdensmål.

SNAK OM

klima
MED DIN

kommune
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GÅ TIL VERDENSMÅL MED NÅL & TRÅD

3 x bæredygtig krea-workshop
Har du også lyst til at reparere og genbruge fremfor at 
smide ud - og give nyt liv til gamle stofrester, de slidte jeans, 
yndlingsblusen og ungernes fastelavnskostume?

Kom til krea-workshops på Hovedbiblioteket i Birkerød for 
både voksne, børn og bedsteforældre. Vi syr sammen, du får 
inspiration til selv at komme i gang og handy hjælp af kyndige, 
lokale ildsjæle.

Vi garanterer for godt selskab, grin og snak hen over 
bæredygtigt re-design med nål og tråd. Bare mød op, 
symaskinen står klar til dig!
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Reparationsværksted
BIRKERØD TORSDAG 7. APRIL KL. 14.0018.00
Har den gamle yndlingsbluse fået huller på albuerne? 
Er børnenes uldstrømper for fi ne til at kasseres? 
Så kom til reparationsværksted med Dansk-Syrisk 
Kulturforening og giv din garderobe nyt liv. Vi har stof, 
garn, lapper og stoppenåle klar.

Arrangeret i samarbejde med Dansk-Syrisk 
Kulturforening & Plastikposefrit Rudersdal

FOR ALLE: BØRN & VOKSNE, ØVEDE & BEGYNDERE.

Sy din egen stofpose
BIRKERØD TORSDAG 31. MARTS KL. 14.0018.00
Mindre plastik, fl ere muleposer. Vær med på en lokal 
mission med Plastikposefrit Rudersdal. Sy din egen 
unikke stofpose med sjove detaljer og påtryk. Har du 
nogle gamle stofrester, afl agte jeans eller slidte duge, 
må du gerne tage dem med.

Fastelavn re-design
BIRKERØD TORSDAG 24. FEBRUAR KL. 14.0018.00
Mangler du inspiration til børnenes fastelavnskostumer, 
eller vil du forny barnets kostume fra sidste år? Så 
kom til sy-workshop med de frivillige sy-eksperter fra 
Dansk-Syrisk Kulturforening. Stoffer i alle farver og 
symaskiner står klar. Har du ikke syet før, får du hjælp 
til at komme i gang her.
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Rolf & Ritter, cykelmyggen Egons forhindringsbane 
og hans ’far’ Flemming Quist Møller, lokale cykelhelte 
gennem tiden og formidable rudersdalske cykelruter 
for både familieryttere og hard core-betvingere af 
carbonheste.

Du kan opleve det hele, når vi tyvstarter en af 
verdens største sportsbegivenheder med forrygende 
foredrag og insiderviden om Tour de France, som for 
første gang starter i Danmark med Grand Départ i 
København.

Kom i kliksko og lycra, en blød buks eller strutskørt, 
som du lyster til en hæsblæsende hyggelig dag i 
cykelsportens tegn. Cykelcaféen er åben med kaffe, 
saft og kulhydrater i kageform.

touren

TYVSTART PÅ

Arrangeret i samarbejde med 

RudersdalRuten og Rudersdal Museer.

Soroptimist International Birkerød står 

for cykelcafé med kaffe, saft og kage.
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Tour-start med Rolf & Ritter 
BIRKERØD: LØRDAG 7. MAJ KL. 13.00

Kom med bag kulissen på verdens største cykelløb, få de vilde anekdoter og den nyeste 
insiderviden om Tour de France 2022. Hvilke danske ryttere skal du især holde øje med, og hvem 
står på sejrsskamlen i Paris i år? Bliv klædt på til Tour-start af Rolf & Ritter, Danmarks bedste 
kommentator-duo, som sammen dækker løbet på TV2. 

Rolf Sørensen har kørt Tour de France 7 gange, båret den gule føretrøje i 6 dage og vundet 2 
etapesejre. Og er Danmarks mest vindende cykelrytter gennem tiden. Dennis Ritter er en af 
dansk sportsjournalistiks mest kyndige cykelkommentatorer og cykelsportsformidlere. Begge har 
udgivet bøger om bl.a. det mytiske cykelløb, som i år køres for 109. gang – og for første gang med 
tre etaper i Danmark. Starten går 1. juli i København!

BILLETTER: GRATIS
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Tour de Rudersdal
BIRKERØD: LØRDAG 7. MAJ KL. 13.0016.00

Rudersdals smukke natur og kuperede landskab har altid kaldt på pedalentusiaster, og Geels Bakke 
har lagt ryg til det runde tråd længe, før forpustede amatører og almindelige dødelige har skullet 
vænne sig til el-drevne overhalinger og tvivlsomme tilråb som ’bagfra!’. 

RudersdalRuten præsenterer den nye app med ruter til enhver smag, og Morten Meiner Jensen, 
cykelsport-passioneret arkivar på Rudersdal Museer, disker op med billeder, artefakter og 
anekdoter om fortidens lokale cykelhelte. 

Se de mange ruter, du selv kan cykle – både som familie og som seriøs rytter. Og tag med Morten 
på tour gennem den tohjulede historie med beretninger om bl.a. ’Hønsefarmeren fra Høsterkøb’ og 
de ’hurtigt cyklende mejerister fra Kohave Mejeri’.

tourenTYVSTART PÅ

Cykelmyg for en dag 
– for børnefamilier
BIRKERØD: LØRDAG 7. MAJ KL. 13.0016.00

Glem lige alt om Rolf. Og Vingegaard, Fuglsang og Pedersen. 
For hvem er i virkeligheden Danmarks sejeste (og sødeste) 
cykelrytter? Det er selvfølgelig cykelmyggen Egon!

Har du lyst til selv at være cykelmyg for en dag? Vær med, når 
vi får besøg af Egons ’far’, forfatter Flemming Quist Møller. Vi 
tegner og træner på cykelmyggens forhindringsbane. Spiser 
kage, når vi skal tankes op. Og vinder præmier passende for 
ægte cykelmyg. Se det hele på side 46. 

BILLETTER: GRATIS
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Historiesporet
Hvem er vi, og hvilken fælles fortid er vi formet af? Dét går vi på opdagelse i her i 
Historiesporet. Hør den utrolige historie om Storfyrstinden, en af modstandskampens 
største heltinder. Og rejs med tilbage til guldalderens litterære saloner; vi byder på 
oplæsning, musik og kagebord helt i tidens ånd.



Trine Engholm Michelsen & Storfyrstinden
HOLTE: ONSDAG 6. APRIL KL.17.00

Storfyrstinden var hendes dæknavn under 2. Verdenskrig. Det er også titlen på den aktuelle og 
anmelderroste biografi  om Jutta Graae, der som efterretningsagent spillede en afgørende rolle i 
modstandskampen under besættelsen. En helt forrygende historie om en ekstraordinært modig 
kvinde, der bevægede sig ubesværet i de øverste sociale lag i både England og Danmark og 
navigerede i det skjulte på måder, der slår enhver spionroman. 

Kom til et spændende fyraftens-foredrag, når Trine Engholm Michelsen, forsker ved 
Forsvarsakademiet, fortæller om af tilblivelsen af bogen Storfyrstinden. Trine Engholm Michelsen 
har gravet sig igennem både glemt og hidtil ukendt arkivmateriale og tegner et levende portræt af 
en af modstandskampens største heltinder. En utrolig, men sand historie!

Arrangeret i samarbejde med AOF.

BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.

Foredrag
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FOTO: RUNE HANSEN

Litterær salon med musik & kagebord
BIRKERØD: 5. MAJ KL. 17.00
BAKKEHUSET: HOLD ØJE MED DATO PÅ RUDBIB.DK

I begyndelsen af 1800-tallet inviterede Kamma Rahbek til litterær salon, hvor datidens anerkendte 
digtere som Oehlenschläger, Grundtvig og Ingemann mødtes og diskuterede tidens vigtigste 
tendenser med andre store personligheder som fysikeren H.C. Ørsted. Kammas salon var kendt 
for hendes kagebord, æskemageri og den pragtfulde have, men hvad var det i tiden, der fi k 
salonkulturen til at blomstre?  

Kom med på en rejse tilbage til guldalderens Danmark, hvor der trods statsbankerot, tabet 
af Norge og englændernes bombardement af København skete en opblomstring af ånds- og 
kulturlivet. Vi dykker ned i guldalderens salonkultur og giver smagsprøver på periodens største 
litteratur og den skønneste musik opført af professionelle musikere. Der vil være kaffe og 
kagebord.  

Arrangementet er et samarbejde mellem Rudersdal Museerne og Rudersdal Bibliotekerne.

BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.  

Guldalderen kalder
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FYRAFTENSKONCERTER

Det Kgl. Bibliotek 
livestreamer fra Den 
Sorte Diamant
Få en musikalsk fyraftens-oplevelse på vej hjem 
fra arbejde. Værker af Maurice Ravel, Johan 
Sebastian Bach og Dimitri Sjostakovitj er på 
programmet, når trioen Kind of Cyan nyfortolker 
den klassiske kanon tre gange i løbet af foråret 
på Det Kgl. Biblioteks scene. Vær med, når vi 
livestreamer koncerterne direkte fra Den Sorte 
Diamant til storskærm på biblioteket. Hver gang 
fra kl. 17.00 til 18.00.

FOTO: K
ASPAR VIG
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Ravels mesterlige klavertrio i a-mol
BIRKERØD: TIRSDAG 1. FEBRUAR KL. 17.0018.00
Kind of Cyan udfordrer ved denne koncert Maurice Ravels klavertrio 
igennem elementer fra den elektroniske musiks verden. Med afsæt i 
Ravels temperamentsfulde og vandsimulerende toner vil trioen skabe 
elektronisk manipulerede intermezzi, der spejler og viderefortolker et af 
musiklitteraturens største værker.

Bach – Mirror – Auerbach
BIRKERØD: TIRSDAG 1. MARTS KL. 17.0018.00
Med sin moderne lyd og store spændvidde mellem det kompromisløse og 
det sårbare er den russisk-amerikanske Lera Auerbach en af vor tids mest 
fremtrædende komponister. 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.

Symfoniske Sjostakovitj genbesøgt
BIRKERØD: TIRSDAG 5. APRIL KL. 17.0018.00
Trioen Kind of Cyan bringer et symfonisk hovedværk ind i det intime 
koncertrum og udfordrer lytteren på nært hold i et sprødt og spektakulært 
arrangement for kammer-ensemble. Trioen inviterer denne aften gæster med 
på scenen og kaster sig ud i Dmitrij Sjostakovitjs legendariske 15. symfoni, 
modigt og vellykket – og med godkendelse fra komponisten selv – arrangeret 
af Viktor Derevianko for klavertrio og fi re slagtøjsspillere.
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NATURVIDENSKABELIGE 
FOREDRAG
LIVESTREAMING DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

Hvad er de bedste søvnråd, der gavner dit helbred? Hvordan 
tilpasser vi os fremtidens klimaforandringer, og hvad laver 
fl agermus egentlig i mørket? Er du vild med videnskab og 
nysgerrig på de dygtigste forskeres nyeste opdagelser, så 
kom og oplev deres forrygende foredrag i godt selskab. 
Vi streamer live direkte fra Aarhus Universitet seks 
gange i løbet af foråret samtidig med fl ere end 200 andre 
biblioteker, forsamlingshuse og biografer over hele landet.

HTTPS://NAT.AU.DK/FILEADMIN/
FILES/FORMIDLING/OFN/OFN_SIGNA
TURBILLEDER_2022F/EKSTREM_FOR
DOEJELSE/EKSTREM_FORDOEJEL
SE_169UDENTEKST.JPG
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Fremtidens natur
BIRKERØD: TIRSDAG 8. FEBRUAR KL. 19.00

Jorden er en levende planet fyldt med mange 
forskellige livsformer. Men Jordens store 
befolkning presser nu naturen. Hør, hvordan 
mennesket påvirker Jordens biodiversitet og 
om konsekvenserne for fremtidens levende 
natur. Professor i økologi, Jens-Christian 
Svenning, forklarer, hvilke udfordringer der er 
de største, og hvilke løsninger vi bør satse på. 

BILLETTER: GRATIS 

Den sovende hjerne
BIRKERØD: TIRSDAG 22. FEBRUAR KL. 19.00

Hvad sker der i hjernen, når vi sover, og 
hvorfor er søvn nødvendig for helbredet? 
Med afsæt i den nyeste forskning dykker vi 
ned i søvnens mysterium, bl.a. de gavnlige 
effekter af de fi re søvnfaser. Vær med, når 
lektor i neurobiologi, Birgitte Rahbek Kornum, 
forklarer, hvilke søvnråd der faktisk er værd 
at lytte til.

BILLETTER: GRATIS

HTTPS://NAT.AU.DK/FILEADMIN/
FILES/FORMIDLING/OFN/OFN_SIGNA
TURBILLEDER_2022F/EKSTREM_FOR
DOEJELSE/EKSTREM_FORDOEJEL
SE_169UDENTEKST.JPG

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET
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Klimaforandringerne
BIRKERØD: TIRSDAG 1. MARTS KL. 19.00

Hvilke konsekvenser får den globale 
opvarmning? Hvordan afbøder vi dem og 
tilpasser os? Få svarene fra én af forfatterne 
til FN’s klimarapporter, Jens Hesselbjerg 
Christensen. Han er professor i klimafysik og 
vil i denne forelæsning også forklare vigtige 
atmosfæreprocesser og dele af videnskaben 
bag rapporternes resultater.

BILLETTER: GRATIS

Ekstrem fordøjelse
BIRKERØD: TIRSDAG 15. MARTS KL. 19.00

Slanger trives, modsat os mennesker, med at 
æde enorme måltider efter lang tids faste. Hør, 
hvordan videnskabsfolk med udgangspunkt i 
slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver 
at blive klogere på, hvordan dyr og mennesker 
overlever langvarig faste. Tobias Wang, 
professor i zoofysiologi, fortæller om den 
nyeste forskning.

BILLETTER: GRATIS
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Flagermus
BIRKERØD: TIRSDAG 29. MARTS KL. 19.00

Der fi ndes fl ere end 12.000 fl agermusarter; 
faktisk udgør fl agermus en femtedel af alle 
pattedyrarter. Alligevel ved vi ikke ret meget 
om, hvad de foretager sig i mørket. Men nu 
har forskere sat små computere på fl agermus 
og fået ny viden om deres adfærd og jagt med 
ekkoer. Vær med, når Peter Teglberg Madsen, 
professor i sansefysiologi, går tæt på de 
mystiske fl agermus. 

BILLETTER: GRATIS

På rumsafari blandt 
Mælkevejens planeter
BIRKERØD: TIRSDAG 26. APRIL KL. 19.00

Med teleskoper placeret på satellitter i 
rummet har astronomer opdaget fl ere tusinde 
exoplaneter, dvs. planeter omkring andre 
stjerner end vores egen Sol. Tag med på en 
svimlende opdagelsesrejse ud i Universet 
til meget anderledes verdener og hør om 
vandplaneter, klippeplaneter og gigantiske 
gasplaneter milliarder af kilometer borte.

BILLETTER: GRATIS

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET
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Vær med, når vi er sammen om litteraturen, 
historien og den samfundsaktuelle debat. 
I læseklubberne er du i godt selskab med 
andre, der har lyst til at dele læseoplevelser, 
tanker og erfaringer med inspiration fra 
både skønlitteraturen og den nye debat- og 
faglitteratur. 

Reprisen Læseklub
Reprisen Læseklub er et tilbud til dig, der 
elsker fi lm og bøger. Vi læser bøger, der 
knytter an til aktuelle biograffi lm, og du 
inviteres til hyggelige læseklubmøder med 
kaffe og lidt sødt i Reprise Teatret. Klubbens 
bøger reserveres til dig til afhentning på Holte 
Bibliotek. 

Vær med, når vi sammen dykker ned i 
litteraturens temaer, taler om forfatterskaber 
og fi lmatiseringer, og glæder os over 
fortællingers mangfoldighed foldet ud både i 
ord og i billeder. 

Billetter til fi lm købes via Reprise Teatret. Du 
kan vælge at købe billet til den forestilling, 
som vises umiddelbart efter læseklubmødet 
eller en anden dag. 

Reprisen Læseklub er et samarbejde 
mellem Reprise Teatret i Holte og Rudersdal 
Bibliotekerne. Hold øje med nye Reprisen 
Læseklub-arrangementer på rudbib.dk. 
Her kan du også tilmelde dig Rudersdal 
Bibliotekernes Nyhedsbrev, så du får besked 
direkte i din indbakke. 

LÆS BOGEN & SE FILMEN

Du som er i himlen 
REPRISE TEATRET I HOLTE: 
MANDAG 21. FEBRUAR KL. 16.0017.00

Du som er i himlen med bl.a. Thure Lindhardt 
på rollelisten er en fi lmatisering af et 
stykke dansk hjemstavnslitteratur, nemlig 
klassikeren En Dødsnat fra 1912 af Marie 
Bregendahl om et skæbnesvangert døgn i 
tre generationers liv på en gård i 1800-tallet. 
Vi læser i den anledning En Dødsnat. 
Læseklubmødet, som varer en time, afholdes 
i Reprise Teatret og faciliteres af Julie Garde, 
litteraturformidler på Rudersdal Bibliotekerne.

Tilmeld dig på rudbib.dk/laeseklubber
Køb fi lmbillet på Reprisen.dk

Rudersdal Bibliotekerne har en lang række læseklubber, som du kan orientere dig om på 
rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt Julie Garde, 
jg@rudersdal.dk, tlf. 46 11 57 57. 

37



Klimaklubben
BIRKERØD: TORSDAG 10. FEBRUAR KL. 16.0017.00

Er jordens begrænsede ressourcer og klimaforandringerne noget, der optager dig? Vil du gerne 
selv leve mere bæredygtigt, men savner mere viden og fakta, før du handler?

Vær med i Rudersdal Bibliotekernes nye læseklub Klimaklubben, hvor vi deler glæden ved 
velresearchet og velformidlet faglitteratur. Sammen læser vi os klogere – og fi nder inspiration til, 
hvor vi hver især kan gøre en forskel.

Formidler Cæcilie Helmer Madsen, der bl.a. er drivkraft i bibliotekets samarbejdsprojekter om 
Verdensmål, deltager på første møde med inspiration til aktuelle bøger, der giver stof til eftertanke 
– og inspirerer til handling. 

Datoer for mødetræf i foråret aftales på læseklubmødet 10. februar.
Tilmelding på mail til Cæcilie Helmer Madsen: caehe@rudersdal.dk
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Novellelæseklubben 
FEBRUARMAJ
BIRKERØD: 1. MANDAG I MÅNEDEN KL. 10.00- 11.00 

I Novellelæseklubben læser vi noveller, korte tekstuddrag eller digte. Fælles for teksterne er, at de 
kan læses på en time og sætter gode samtaler i gang. 

Novellelæseklubben faciliteres af bibliotekar Anette Liebmann, der læser teksten op. Undervejs 
taler vi om personerne, naturbeskrivelserne, handlingen, og hvad der måtte springe i øjnene eller 
vække undren. Der er ingen forberedelse til Novellelæseklubben. 

Rudersdal Bibliotekerne har en lang række læseklubber, som du kan orientere dig om på 
rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt Julie Garde, 
jg@rudersdal.dk, tlf. 46 11 57 57. 



Børn 
& forældre
Velkommen på børnebiblioteket. I foråret inviterer vi til leg og hygge med 
historier, sjov og ballade – og til arrangementer, der giver næring til dit 
barns sproglige udvikling og læselyst i alle aldre fra 0-16 år. 

Gå på opdagelse på de næste mange sider og fi nd dét, der passer netop 
til jeres familie. Leg og lær i vores store, nye rumraket, og hør om 
stjerner og fjerne galakser. Mød en ægte dinosaurjæger, og vær med i 
hans værksted. Og kom til sjov koncert med Beat&BrøL i dinosaurland. Vi 
glæder os til at se jer! 



VINTERFERIE

Tag astronaut-
testen og fl yv i 
raketten
BIRKERØD: 12. FEBRUAR TIL 
20. FEBRUAR
LØRDAGE: KL. 10.0014.00 
SØNDAGE: 13.0017.00 
HVERDAGE: 10.0018.00

Kom og fl yv en tur i den store 
rumraket, som netop er landet i 
børnebiblioteket i Birkerød. Og 
test dine evner som astronaut. 

For at blive astronaut skal 
man kunne mange forskellige 
ting – både med hjernen og 
med kroppen. Bestå prøverne 
i testen, få et diplom og vær 
med i lodtrækning om en fl ot 
bog om rummet. 

FRA 7 ÅR

Rummet 
tur/retur

Vi rejser også Rummet tur/

retur i april med kreaværksted 

og bogcafé med de bedste 

bøger om stjerner og 

galakser. Se side 55 

og 59.
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NY LEGEUDSTILLING

Din første tur i rummet 
BIRKERØD: 12. FEBRUAR TIL 29. APRIL

Nu får du chancen for at komme helt tæt på astronauternes 
verden, når du selv går på opdagelse i en rumraket! Sådan én er 
nemlig lige landet på Hovedbiblioteket i Birkerød – og du kan bare 
kravle ombord.

Astronauter opsøger rummets mysterier. Det er en hård rejse, 
hvor du ikke bare skal have mod - du skal også have en masse 
viden. Her i raketten lærer du alt, hvad der skal til for at blive 
astronaut – hvad du skal spise, hvordan du skal træne og meget 
mere. 

Mærk raketternes varme og rysten, når du fyrer op for motorerne. 
Indstil koordinaterne mod det ukendte. Mærk dit hjerte pumpe og 
fat mod. Det bliver dit livs rejse. Nu er der kun tilbage at sige - 
mod det uendelige univers! 

Projektet er en del af Fang Fortællingen Fakta og skabt af udstillingsdesigner Zofi a Zelazny i 
samarbejde med Ballerup Bibliotekerne. 43



VINTERFERIE Historie med ordbingo
BIRKERØD: ONSDAG 16. FEBRUAR KL. 14.30-15.15

Vi spiller bingo med ord. Børnebibliotekaren læser en god historie op,
mens du fi nder ord fra historien på din bingoplade. Der er præmie ved 
fuld plade.

811 ÅR, VARER CA. 45 MIN.
44

Film for de større
FRA 7 ÅR

BIRKERØD: TIRSDAG 15. FEBRUAR KL. 14.30

Hr. Hublot: En tegnefi lm om den ordentlige Hr. Hublot, der ikke kan lide rod. Da han tager en lille 
hund til sig, bliver der kaos.
Hugo & Holger: Drengen Hugo drømmer rigtig meget om en hund. Endelig møder han elefantungen 
Holger. Som han tror er en hundehvalp. Sjov tegnefi lm.
Huset ved verdens ende: Huset ligger på spidsen af en bjergtop og vipper dramatisk, hver gang 
nogen går ud eller ind. Tegnefi lm med humor.

HOLTE: TORSDAG 17. FEBRUAR KL. 14.30

Woolfert: Tegnefi lm om en underkuet ulv i en verden domineret af får. Ulven Woolfert forelsker 
sig i fi lmdiva-fåret Sheela, der stik mod alle odds også forelsker sig i ham. Men kan den umulige 
kærlighed overleve? 
Da Gud fi k en hobby: Tegnefi lm fuld af charme og antiautoritær livsfi losofi .
Ztriwer: En dag bliver Zebraen Zørens striber stjålet! Hvordan kan han nu vende tilbage til fl okken? 
Er han overhovedet en zebra, når han ikke har nogen striber? Sjov tegnefi lm.

Film for de yngste
FRA 3 ÅR, VARER CA. 25 MIN.

BIRKERØD: MANDAG OG TIRSDAG 14. OG 15. FEBRUAR KL. 10.30
HOLTE: TORSDAG 17. FEBRUAR KL. 10.30

Vi hygger med små fi lm fra Filmstriben – nogle af dem med fi gurer, du måske allerede kender fra 
børnebøgerne. 
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touren

TYVSTART PÅ

Arrangeret i samarbejde med 

RudersdalRuten og Rudersdal Museer.

Soroptimist International Birkerød står 

for cykelcafé med kaffe, saft og kage.

47

MØD EGONS FAR FLEMMING QUIST MØLLER

Cykelmyg for en dag
BIRKERØD: LØRDAG 7. MAJ KL. 13.0016.00

Hvem er Danmarks sejeste (og sødeste) cykelrytter? Det er selvfølgelig cykelmyggen Egon! 
Har du lyst til selv at være cykelmyg for en dag? Tag din mor, far eller bedste med og prøv 
cykelmyggens sjove forhindringsbane. 

I kan møde Egons ’far’, forfatter Flemming Quist Møller, som har skabt det farverige og 
fantasifulde univers. Høre historien om den lille frække myg, elsket gennem generationer. 
Og I kan tegne og hygge jer ved krea-bord.

På forhindringsbanen kan du (og din voksne) opleve historien på egen krop og prøve 
kræfter med de strabadser, som cykelmyggen selv kommer ud for. Du kan også være med 
i lodtrækning om præmier, der passer til en ægte cykelmyg.

I kan købe saft, kage og kaffe i cykelcaféen.

ALDER: FRA 38 ÅR I SELSKAB MED VOKSEN
BILLET: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN & VOKSEN

Rolf & Ritter varmer også op til 

Tour-start lørdag 7. maj.

Se hele programmet på side 22

FOTO: MORTEN HOLTUM



Book en personlig 
børnebibliotekar 
På børnebiblioteket er vi godt klædt på til at fi nde 
bøger inden for de emner og genrer, der passer til 
barnet og vækker dets læselyst. Børnebibliotekarer har 
fi ngeren på pulsen, kender de nye titler og tendenser. 
Vi kan også fi nde klassikeren, der hitter i alle aldre. Vi 
kan bl.a.:

• Hjælpe dit barn til større læselyst og fremme 
nysgerrighed på litteratur

• Give gode råd om at læse sammen med dit barn
• Styrke dit barns læsekompetencer
• Vejlede både børn og forældre – også når læsning 

er svært
• Hjælpe med at fi nde litteratur til skoleopgaver

Book en børnebibliotekar til personlig vejledning og 
gode bogfund: Skriv til børnebibliotekar Lars Stoltz 
Nielsen: lasn@rudersdal.dk med nogle stikord om dit 
barns interesser, alder og læseniveau. Vi samler bøger 
til jer, evt. ud fra uddybende telefonsamtale - eller vi 
aftaler jeres besøg på biblioteket.   

Få hjælp til ... 
LÆSELYST
NYSGERRIGHED
LITTERATUR
LÆSEKOMPETANCER
VEJLEDNING
OPGAVER
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Bogpose til 
børneforældre
Få en fast bogpakke med bøger udvalgt særligt til dig!

Har du lyst til at læse, men svært ved at fi nde den næste bog, der fanger dig? Og kan 
du lide at blive overrasket? Så prøv vores nye abonnementsordning. 

Bogpose til børneforældre er et tilbud til forældre, hvor du hver anden måned får en 
personlig bogpakke.  På baggrund af dine interesser og ønsker vælger vi 3-4 bøger, 
som du kan afhente på biblioteket, når du alligevel skal herop med ungerne. 

Det er let at blive tilmeldt ordningen: Du udfylder blot formularen på rudbib.dk. 
Tilbuddet er gratis, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bibliotekar Janette Flatman, 
tlf. 46 11 57 54 / jfl @rudersdal.dk eller Tine Fellenius Christensen, tlf. 46 11 57 67 / 
tfc@rudersdal.dk
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0-8 ÅR 
Vidste du, at de første kim til børns læsning udvikles længe 
før skolestart; nemlig med sprogstimulering gennem snak, leg 
og sang - og mødet med børnelitteratur i alt fra pegebøger til 
billedbøger og højtlæsning. 

Fra de er helt små står børns vindue til fantasien og alverdens 
fortællinger åbent - og sproget udvikles fra babys første leg 
med føle- og rørebøgerne over tumlingernes pegebøger og 
enkle historier til de efterhånden mere indholdsrige billedbøger 
for de lidt større.

Rim- og remsebøgerne er fyldt med fi nurlig sprogleg, og 
moderne billedbøger tager mange eksistentielle emner op, som 
du kan snakke med dit barn om. Gennem højtlæsning hører 
barnet om andres følelser og spejler sig i historier, som er med 
til at udvikle empati og forståelse af sig selv og andre. 

Børnebøger kan gøre dit barns verden større, udvide 
ordforrådet og modne paratheden til selv at lære at læse. Dét 
fortæller vi om i arrangementer til dig og dit barn, hvor vi leger 
med historier og bogstaver – og giver dig masser af tips til de 
bedste aldersvarende bøger. 

... sammen med Lille 
Nø og Mindste Mo
BIRKERØD: 
TIRSDAG 26. APRIL KL. 16.0016.30 
TORSDAG 28. APRIL KL. 16.0016.30

Elefantungerne Lille Nø og Mindste Mo skal 
blive hjemme, mens de store elefanter er ude 
i junglen. De skal holde sig fra fl oden med 
det store fl odmonster. Men man kan jo bare 
lege ved siden af fl oden, så sker der vel ikke 
noget…?
Kom og vær med sammen med 
børnebibliotekar Vibeke Lykke, når vi i leg, 
ord og bevægelse udfolder den spændende 
historie.  

ALDER: 3-5 ÅR
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN 
OG VOKSEN.

... sammen med Willi 
skal i bad
BIRKERØD: ONSDAG 2. FEBRUAR 
KL. 16.0016.45
HOLTE: FREDAG 4. FEBRUAR KL. 16.0016.45

Vil du med på den sjoveste tur i Willis 
badekar? Kom med børnebibliotekar Cathrine 
Priis Rasmussen og plask i vand, når vi 
hopper ind i pegebogen Willi skal i bad. 
Sammen læser og leger vi os ind i historien. Vi 
sjasker og pjasker, men bare rolig – vi bliver 
ikke våde! 

ALDER: 23 ÅR. 
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN 
OG VOKSEN.

Hop ind i bogen ... 

Når vi ’hopper ind i bogen’, skaber vi en særlig oplevelse af en udvalgt billedbog ved at 
stimulere kroppen, sproget og fantasien gennem højtlæsning og leg. 
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Babyrytmik
BIRKERØD: KL. 10.0010.45

Torsdag 24. februar
Tirsdag 1. marts
Onsdag 20. april
Onsdag 4. maj
Onsdag 18. maj
Onsdag 15. juni 

I Babyrytmik får du en musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi skal synge, danse, bevæge 
os og sige rim og remser. Musikpædagog og musiker Katrine Hanskov fra Rudersdal Musikskole 
arbejder med puls, rytme og nærhed. Med tørklæder, rasleæg, tumlelege og fagter kommer alle 
sanser i spil.

Babyrytmik stimulerer bl.a. motorik og sprog - og så lærer I gode sange og remser, som I kan 
synge videre på derhjemme. Børnebibliotekaren kan supplere med bøger, hvor I kan få idéer og 
hjælp til bl.a. sange, rim og remser, der stimulerer børns sprogudvikling.
 
Arrangeret i samarbejde med Rudersdal Musikskole.

ALDER: FOR BABYER 2-12 MÅNEDER OG FORÆLDRE
BILLETTER: GRATIS. KUN BILLET TIL VOKSNE. DU SKAL HENTE BILLET TIL HVER DATO. DU OG 
BABY MÅ DELTAGE LIGE SÅ MANGE GANGE, I ØNSKER.

Styrk dit barns sprog med sang & musik
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Fars Legestue er et 
samarbejde mellem 
Sundhedstjenesten, 
bibliotekerne og 
Forum for Mænds 
Sundhed med projekt 
’Far for livet’, støttet 
af Nordea-fonden.

FÆDRE MØDES I

Fars Legestue
BIRKERØD: JANUARJUNI 
TIRSDAGE KL. 11.0014.00

Er du far til et barn i alderen 0-5 år, og bor 
du i Rudersdal Kommune? Måske på barsel 
eller har en fridag med dit barn? Så kom i 
Fars Legestue. Der er åbent hver tirsdag 
fra kl. 11-14, det er gratis, uden tilmelding, 
og du kan komme og gå, som det passer 
ind i din dag. Du kan lege og tumle med 
dit barn sammen med andre fædre i Fars 
Legestue, hvor der altid er smil på læben 
og kaffe på kanden. 

Du bliver mødt af en medarbejder 
fra biblioteket, der byder velkommen 
og er med til at skabe god stemning. 
Sundhedsplejersken kigger hver gang forbi 
i den sidste time fra kl. 13-14 og kan svare 
på spørgsmål om både stort og småt. 

FOR FÆDRE MED BØRN I ALDEREN 05 ÅR
GRATIS ADGANG 

Book en 
børnebibliotekar 
til din mødre/
fædregruppe 
BIRKERØD, HOLTE & NÆRUM EFTER AFTALE

Vil du og din mødre- eller fædregruppe 
have inspiration til pegebøger eller 
billedbøger samt tips til at stimulere 
jeres børns sproglige udvikling? Så kan 
du booke os til en hyggelig bogsnak, 
hvor vi deler ud af det bedste inden for 
børnelitteratur, der passer til jeres børns 
udviklingstrin. 

Kontakt børnebibliotekar Cathrine Priis 
på cra@rudersdal.dk og book os til et lille 
oplæg enten på biblioteket eller online på 
Teams. 
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MUSIKFORESTILLING

Beat&BrøL i Dinosaurland
BIRKERØD: LØRDAG 5. MARTS KL. 10.3011.15

Er du også vild med dinosaurer? Dét er dukkerne Beat og Brøl, som i en sjov og rockende 
musikforestilling drager til Dinosaurland sammen med vildmanden Morten. De møder både 
Tyrannosaurus Rex, som er fuld af spændende tricks, kæmpestore Titanosaurus, den seje 
næsehornsdino Triceratops, søde Stegosaurus og mange fl ere.

Sangene er komponeret ud fra fakta om de spændende fortidsdyr, som alle får en historie og en 
sang med på vejen. Lytter du godt efter, kan du lære lidt om de store dyr. 

Vær med, når Beat&BrøL Duo Show - alias Morten og Anders - giver den gas med dino-musik i 
børnehøjde. Har du selv en yndlingsdino, så tag den med til fest med alle vennerne!

ALDER: 38 ÅR
BILLETTER: 30 KR. BILLET TIL BÅDE BARN & VOKSEN
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KREAVÆRKSTED

Lav din egen raket
HOLTE: FREDAG 1. APRIL KL. 15.0017.00
BIRKERØD: TORSDAG 7. APRIL KL. 15.0017.00

Vi er vilde med raketter og rumrejser – er du også? Vi har en virkelig stor raket på 
Hovedbiblioteket, som du kan lege i. Og nu kan du lave en lidt mindre, som du kan tage med hjem.

Børnebibliotekar Camilla fi nder nemlig papir, saks og limpistoler frem, så du kan lave din helt 
egen superseje rumraket. Du kan også være med til at tegne rum-tegninger, som skal op på 
vores fl otte rum-collage. 

Du behøver ikke melde dig til, og det eneste du skal have med, er din fantasi og dit gode humør!

ALDER: FRA 5 ÅR
GRATIS ADGANG

Rummet 
tur/returVi rejser også Rummet tur/retur med raket-udstilling og astronauttest samt en spændende bogcafé. Se side 42 og 59.
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6-16 år
Når læsekoden er knækket, er det bare med at komme ud 
over stepperne og få læst så meget så muligt. Der er et utal 
af universer, der skal udforskes. Mysterier, der skal opklares. 
Kærlighedshistorier, der skal mærkes, og magiske verdener, 
hvor det onde skal nedkæmpes. 

Især i den første læsning er interessen stor, barnet er sultent 
efter nye læseoplevelser. Omkring 5. og 6. klasse viser 
undersøgelser, at læselysten ofte falder – men det er for 
tidligt at slippe læsningen, som på mange måder er vejen til 
at forstå og kunne begå sig i verden.

Læselyst er omdrejningspunktet på børnebiblioteket. Det er 
nemlig lettere at blive god til at læse – hvis du faktisk har 
lyst til at læse. Og læselyst kan du bl.a. få gennem emner, 
der interesserer dig. Historier, der fanger dig. Og bøger, der 
hverken er for lette eller svære. 

På børnebiblioteket er vi uddannede i at vejlede i læsning, vi 
kender alle de fede bøger, uanset alder, og elsker selv at læse 
dem. I foråret inviterer vi til booktalks og bogcafeer både på 
biblioteket og online, hvor du, dit barn og din teenager får 
masser af bogtips og inspiration til læsning.

Bliv dinosaurjæger for en dag
BIRKERØD: LØRDAG 26. MARTS KL. 11.0014.00

Elsker du at høre og læse om dinosaurer? Så har du måske lyst til at prøve at røre ved ægte 
dinosauræg- og knogler og undersøge dem med redskaber ligesom en rigtig dinosaur-jæger? Dét 
har du mulighed for, når dinosaur-laboratoriet rykker ind på biblioteket.

Du kan prøve forskellige værksteder og arbejde med hammer, mejsel, lup og renseværktøj. Du 
kan være kreativ og udstille på museum, og du skal selvfølgelig også på dinosaur-skattejagt i 
biblioteket, hvor vi har masser af bøger om de store fortidsdyr, som du kan låne med hjem.

Dinosaur-laboratoriet styres af Steen Sigurd Andersen, som er dinosaurnørd og amatør-
palæontolog; netop sådan én, der undersøger fortidens dyr og planter. Han har bl.a. arbejdet på et 
dinosaurmuseum i Portugal og været med på udgravninger i Argentina.

Steen fortæller om dinosaurer og fossiler og om sine rejser på jagt efter dinosaurer, mens vi 
undersøger knogler – måske fra en Tyrannosaurus Rex?

ALDER: 710 ÅR
BILLET KUN TIL BØRN: 30 KR.
TAG GERNE MADPAKKE MED TIL FROKOST. 
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DIN NYE YNDLINGSBOG VENTER PÅ DIG

Læseguf & påskeæg
BIRKERØD: ONSDAG 30. MARTS KL. 16.0018.00

Har du fundet den geniale bog til påskeferien 
… eller kender du dét, at det faktisk kan 
være lidt svært at fi nde den helt rigtige? 
Kom til hyggelig bogcafé, hvor vi får lidt 
lækre påskesnacks og fi nder alverdens sjove, 
spændende, uhyggelige bøger – og lige 
præcis de bøger, der passer til dig!

Tag mor, far, bedste eller en ven med, 
når børnebibliotekarerne sørger for både 
påskehygge og masser af læseguf, du kan 
tage med dig hjem. 

ALDER: 811 ÅR
GRATIS ADGANG
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DE BEDSTE BØGER

Stjerner, planeter & fjerne galakser 
BIRKERØD: TIRSDAG 5. APRIL KL. 17.1518.45

Er dit barn optaget af det store verdensrum? Så kom og hyg jer sammen, mens vores 
børnebibliotekarer Lars og Cathrine tager jer med på en rejse til stjerner, planeter og fjerne 
galakser. 

Der er så mange fl otte bøger om det store verdensrum – i mange sværhedsgrader og til børn i alle 
aldre. Både fagbøger om universet og spændende historier, der foregår i 
rummet.

Vi præsenterer de allerbedste børnebøger om emnet. I får også 
fakta og små historier om de sejeste planeter. Vi afslutter 
arrangementet med en sjov quiz og gode præmier. 

ALDER: 814 ÅR
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN OG VOKSEN

Rummet tur/returGå ikke glip af raket-udstillingen og astronauttesten. Vi tager også på krea-raket-workshop. 
Se side 42 og 55.
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Disney-Yoga
HOLTE: LØRDAG 9. APRIL KL. 10.0011.00

Kan du heller ikke få nok af Disney? Og kunne du tænke 
dig at opleve et par af de bedste historier med hele kroppen? 

Kom og vær med, når vi med yogaøvelser både lytter og 
bevæger os igennem et udvalg af Disney-klassikere. 

Børnebibliotekar Cathrine læser højt af to Disney-darlings, nemlig 
Peter Pan og Vaiana, og biblioteksassistent Dhuha krydrer 

historierne med yoga-øvelser for børn ca. 7-10 år. Det bliver en 
sjov og anderledes måde at lytte til litteratur på. Namaste!   

ALDER: 710 ÅR
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE 

BARN  OG VOKSEN

Hør historier med hele kroppen

60

ONLINE BOOKTALK TIL TEENAGERE

De fedeste bøger til 
sommerferien
LIVESTREAMING: ONSDAG 18. MAJ 
KL. 19.1520.00

Kalder alle teens: Mangler I fede bogtips til en 
lang sommerferie? Vi er klar med en stor stak 
af de vildt gode bøger med nerve og kant.

Vær med ved skærmen, når bibliotekarerne 
Helle og Lars giver masser af anbefalinger til 
nye bøger, I vil have lyst til at læse både på 
stranden og en regnvejsdag i sommerhuset. 

I kan stille spørgsmål til Helle og Lars i 
kommentarfeltet undervejs, mens vi streamer 
fra Rudersdal Bibliotekernes facebookside. 

Efter booktalk’en kan I gå direkte ind på vores 
hjemmeside og reservere bøger. Videoen kan 
efterfølgende også ses på rudbib.dk/live. 

FOR FORÆLDRE OG UNGE 1215 ÅR

Læs tre gode 
bøger og vind! 
Anmeld dem og vær med i 

Sommerbogen, den landsdækkende 

læsekonkurrence med fede 

præmier. Se side 64
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Er det svært at læse og læse højt? Så kan 
det være rigtig rart for dit barn at læse højt 
for én, der elsker at lytte uanset, hvor meget 
bogstaverne driller. Og det gør netop en venlig 
og børneglad læsehund. 

Læseglæde og selvtillid: Erfaringer fra 
biblioteker viser, at læsehunde hjælper 
børn, der har læsevanskeligheder og tabt 
motivationen, med at få selvtillid og gang i 
læsningen. Læsehunden Mille er en klog, glad 
og kærlig hund med en smittende ro. 

Hvor og hvordan: 30-45 minutter en gang 
om ugen på Hovedbiblioteket i Birkerød i en 
hyggelig læsekrog. Dit barn læser højt for 
læsehunden Mille i 20-30 minutter, og herefter 
hygger vi med en godbid. Læseforløbet varer 
typisk 6 uger og afsluttes med et læsediplom. 

Tilmelding: Kontakt børnebibliotekar Christine 
Bitz-Nielsen på chbi@rudersdal.dk eller 4611 
5768. I aftaler sammen forløb og tidspunkt for 
den ugentlige læsestund. 

ALDER: FOR BØRN 1.-9. KLASSE, SOM HAR 
KNÆKKET LÆSEKODEN, MEN HAR ONDT I 
LÆSNINGEN.

FÅ LÆSELYST OG SELVTILLID MED 

Læsehunden Mille
BIRKERØD: EFTER AFTALE

LÆR AT SPILLE SELV

Børn spiller klassisk 
for børn
BIRKERØD: SØNDAG 22. MAJ 
KL. 14.0015.15

Oplev klassisk musik i børnehøjde formidlet 
af børn. Og gå på opdagelse i de mange 
spændende instrumenter, du kan lære at 
spille på i Rudersdal Musikskole – bl.a. 
violin, cello, kontrabas, tværfl øjte, obo, 
klarinet, fagot og klaver. Musikskolens 
elever og lærere spiller korte, populære og 
klassiske ørehængere, børne- og Disney-
sange. Her kan måske tændes en glød i dit 
barn for at lære at spille et instrument? 

Efter koncerten er der mulighed for at 
snakke med musiklærerne om instrumenter 
og undervisning. Kom og bliv smittet med 
livslang musikglæde.

Arrangeret af Rudersdal Musikskole.

ALDER: FRA 6 ÅR OG VOKSNE
GRATIS ADGANG 
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VÆR MED I SOMMERBOGEN

Læs, anmeld og få en gratis bog
BIRKERØD, HOLTE & NÆRUM: FREDAG 10. JUNI TIL LØRDAG 20. AUGUST 
ALDER: 615 ÅR

Børnebibliotekerne bugner af bøger om mageløse magikere, snu detektiver, særlige venskaber, 
kærlighed, kæphøje riddere, en superheltekaptajn med underhylere og meget mere, der bare 
venter på at blive læst og anmeldt af dig.

Meld dig til Sommerbogen og slæng dig i hængekøjen, græsset, på stranden, ved poolen eller 
hvor som helst med en god bog og læs eller lyt. Du kan få mange fantastiske, spændende og 
forunderlige oplevelser ved at dykke ned i én af de mange bøger, som børnebibliotekerne er fyldt 
med. 

I Sommerbogen kan du anmelde tre bøger. Når du har afl everet anmeldelserne på biblioteket, får 
du en bog. Du kan også være med i den landsdækkende Sommerbog-konkurrence og deltage i 
lodtrækning om fede præmier.

Tilmelding er gratis. Du skal blot komme op på dit bibliotek og få anmelder-arket for at være med i 
Sommerbogen. 
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DE BEDSTE BØGER TIL DIN FERIE

Sommerbogcafé
BIRKERØD: ONSDAG 22. JUNI KL. 16.0018.00

Skal du have en god bog eller måske en hel stak til sommerferien? Så kig forbi til hyggelig 
sommerbogscafé! Børnebibliotekarerne disker op med lækre snacks og masser af tips til alle de 
sjove, spændende, sørgelige, skøre og uhyggelige bøger, du kan læse på regnfulde og solrige 
feriedage. 

Tag mor, far, bedste eller en ven med, når vi skruer op for før-ferie-hyggen og fi nder de bøger, der 
passer netop til dig! 

ALDER: 811 ÅR
GRATIS ADGANG
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Vil du se, hvordan en sommerfugl egentlig 
bliver til – sådan helt tæt på? 

8. august får vi nogle helt særlige beboere 
på Hovedbiblioteket – nemlig en masse små 
sommerfuglelarver, som skal bo hos os i 
en lille ’have’, indtil de har forvandlet sig til 
smukke, fi ne sommerfugle. Og du kan besøge 
dem lige så tit, du vil og studere dem, mens 
de spiser sig ud af deres gode skind - helt 
bogstaveligt!  

Når sommerfuglelarver har grovædt i ca. tre 
uger, sætter de sig på blade og forpupper sig. 
Du vil kunne se, hvordan de laver pupperne 

og maser rundt i dem i et par uger. Til sidst 
opstår det magiske øjeblik, hvor forhåbentlig 
30 smukke sommerfugle kommer ud af deres 
pupper og strækker ben og vinger.

Når sommerfuglene er fl yveklare, skal de ud 
og bo i naturen. Og du kan være med, når vi 
sætter dem ud i parken foran biblioteket. 

På Instagram viser vi løbende livets gang i 
sommerfuglehaven. Følg @rudbib og se, når 
der sker noget nyt i den lille have, som er 
spændende at opleve på biblioteket. Vi har 
også masser af sommerfuglebøger, du kan 
låne med hjem.  

FRA LARVE TIL PUPPE OG SOMMERFUGL  SE FORVANDLINGEN TÆT PÅ

Sommerfuglehave på biblioteket 
BIRKERØD: FRA MANDAG 8. AUGUST OG DE FØLGENDE UGER

66

Nyt nyhedsbrev til børnefamilier

Nu er der hjælp til alle travle børnefamilier! 
Børnebibliotekarerne i Rudersdal har startet 
et nyhedsbrev målrettet jer med børn i 
alderen 0-14 år. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag vores 
bedste boganbefalinger, gode tips til dit barns 
læsning og info om spændende aktiviteter på 
biblioteket direkte i din indbakke.

I nyhedsbrevet kan du bl.a. blive opdateret på:
• Arrangementer for børn og familier
• Anmeldelser af de bedste nye børnebøger
• Tips til at stimulere dit barns læselyst
• Gode råd til at styrke dit barns sprog
• Information om gode tilbud
• Temaer som skolestart, begynderlæsning 

og sprogudvikling

Tilmeld dig nyhedsbrevet på 
rudbib.dk/nyhedsbrev 
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OM BØRN
FOR VOKSNE

Førstehjælp til baby 
BIRKERØD: ONSDAG 26. JANUAR 
KL. 10.0012.00

Hvad gør du, hvis dit barn får noget galt 
i halsen eller har spist en vasketab til 
opvaskemaskinen? Tidligere Falckredder John 
Petersen fra Simpel Førstehjælp giver gode 
råd til, hvordan du undgår alvorlige ulykker og 
hvad du gør, hvis ulykken er ude.

TAG GERNE BABY MED.
BILLET KUN TIL VOKSNE: 50 KR. 

Hjælp dit lille barn til 
en sund søvn
BIRKERØD: MANDAG 7. FEBRUAR 
KL. 10.0011.30 

Hvad kan du gøre for at hjælpe dit barn til at 
sove godt? Sundhedsplejerske Susanne Kaae 
Jacobsen fortæller og svarer på spørgsmål.

TAG GERNE BABY MED.
GRATIS ADGANG 

Motorik og stimulation 
af spædbarnet
BIRKERØD: MANDAG 7. MARTS KL. 10.0011.30

Sundhedsplejerske Tina Skjoldborg Arnesen 
giver dig inspiration til at stimulere dit barns 
sanser og motoriske udvikling, bl.a. gennem 
leg. Medbring gerne et lille tæppe.

TAG GERNE BABY MED
GRATIS ADGANG

Mad til de små 
FRA MÆLK TIL FAMILIENS MAD
NÆRUM: TIRSDAG 29. MARTS KL. 10.0011.30

Sundhedsplejerske Laila Andersen giver tips 
og gode råd til at komme godt i gang med 
skemad. 

TAG GERNE MED BABY MED.
GRATIS ADGANG 
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RUDERSDAL 
SUNDHEDSTJENESTE

Førstehjælp til baby 
BIRKERØD: MANDAG 4. APRIL KL. 10.0012.00

Hvad gør du, hvis dit barn får noget galt 
i halsen eller har spist en vasketab til 
opvaskemaskinen? Tidligere Falckredder John 
Petersen fra Simpel Førstehjælp giver gode 
råd til, hvordan du undgår alvorlige ulykker og 
hvad du gør, hvis ulykken er ude.

TAG GERNE BABY MED.
BILLET KUN TIL VOKSNE: 50 KR. 

Det kærlige nej 
BIRKERØD: MANDAG 25. APRIL KL. 10.0011.30

Sundhedsplejerske og forfatter Dorte 
Fischer vil fortælle om, hvordan I som 
småbørnsforældre får lavet nogle gode og 
trygge rammer for jeres barn, og hvordan I 
støtter det i dets følelsesmæssige og sociale 
udvikling.

TAG GERNE BABY MED
GRATIS ADGANG 

Sundhedsplejens 
konsultation
Sundhedsplejen holder konsultation med 
tidsbestilling, som du og dit barn er velkomne 
til at benytte, så ofte I har behov for det. Husk 
en stofble hvis du ønsker dit barn vejet. 
Tidsbestilling på tlf. 46 11 40 50

BIRKERØD: MANDAGE KL. 13.30  15.30
SUNDHEDSTJENESTENS LOKALE, SØHOLM
SKOLEN AFD. TOFTEVANG
TEGLPORTEN 79, 3460 BIRKERØD (INDGANG 
FRA SKOLEGÅRDEN)

NÆRUM:  TORSDAGE KL. 14.00  15.00
NÆRUM BIBLIOTEK, BIBLIOTEKSALLÉEN 3, 
2850 NÆRUM
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Lektiecafé
Frivillige fra Birkerød Flygtningekontakt 
hjælper børn, unge og voksne med lektierne og 
det danske sprog. Kontakt de frivillige og lav 
en aftale. 
Læs mere på rudbib.dk/lektiecafe

Advokatvagten
I Advokatvagten giver områdets advokater 
gratis juridisk rådgivning. Du kan få råd om 
arvesager, skilsmisse, erstatnings-
sager m.v.
Læs mere på rudbib.dk/advokatvagten

Tal med en mentor 
Lise Rasmussen er frivillig mentor og kan 
gennem samtaler støtte dig i dine studier og 
hjælpe dig med at skabe overblik. 
Læs mere på rudbib.dk/mentor

Hjælp til blanketter og 
breve 
En frivillig fra Birkerød Flygtningekontakt 
hjælper med at forstå breve og regninger eller 
udfylde skemaer og ansøgninger.
Læs mere på rudbib.dk/blanketter

Konfl iktrådgivning
Erfarne rådgivere fra Center for Konfl iktløsning 
giver gratis vejledning i, hvordan du kan løse 
konfl ikter med fx familie, naboer eller kolleger. 
Læs mere på rudbib.dk/konfl ikt

Biblioteket Kommer
Kan du ikke selv komme på biblioteket eller 
bære materialer hjem, fordi du f.eks. er 
handicappet eller langvarigt syg? Tilmeld dig 
ordningen Biblioteket Kommer, så bringer vi i 
stedet materialerne hjem til dig.
Læs mere på
rudbib.dk/biblioteket_kommer

Birkerød
Flygtninge
KontaktB

F
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Sprogsaloner
Bibliotekets sprogsaloner er for dig, der 
taler et fremmedsprog og gerne vil holde det 
ved lige. Der er ikke tale om undervisning, 
men sprogtræning gennem samtale. 
Sprogsalonerne er deltagerstyrede, og 
deltagelse er gratis. Vi taler fransk, spansk, 
tysk og italiensk.
Læs mere og tilmeld dig på 
rudbib.dk/sprogsalon

FÆLLESSKABER PÅ 
BIBLIOTEKET

Håndarbejds- og 
strikkecaféer
Det er gratis, og der er ingen tilmelding, så 
bare mød op med dit håndarbejde og hyg dig.
HOLTE: 1. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.00. 
NÆRUM: MANDAG I LIGE UGER KL. 13.00. 
Se mere på rudbib.dk/strikkecafe

Filmholdet
Filmentusiast Martin Angelo er frivillig 
tovholder på Filmholdet i Nærum. Har du lyst 
til at mødes med andre fi lmentusiaster den 
sidste søndag i hver måned kl. 14.00, så send 
en mail til martin@angelo.dk

Ældre Sagens 
IT-café
ITHJÆLP ER PT. LUKKET. HOLD ØJE MED 
STARTDATO PÅ RUDBIB.DK

BIRKERØD: DEN FØRSTE MANDAG HVER MÅNED 
TIL OG MED 27. JUNI. KL 10.3012.30
HOLTE: DEN FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED TIL OG 
MED 28. JUNI. KL. 10.3012.30

Kom og få hjælp til din computer, tablet eller 
mobiltelefon.
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Pop-up biblioteket
tæt på dig!

 
Pop-up biblioteket er Rudersdal Bibliotekernes 
mobile enhed. Vi kører ud med ladcyklen pakket med 
spændende bøger. 

Vi kommer for at lave bibliotek tæt på din hverdag. 
Få en snak med os om litteratur, læselyst og 
boganbefalinger, og se bøgerne, vi har valgt ud. 

Pop-up biblioteket kommer ud i de lokale bysamfund 
i Rudersdal. Du kan også fi nde os til større udendørs 
begivenheder. 

Vi glæder os til at møde dig, snakke om litteratur 
og fortælle dig om vores aktiviteter og tilbud til 
både børn og voksne. På rudbib.dk og på Rudersdal 
Bibliotekernes facebookside kan du holde dig orienteret 
om, hvor og hvornår vi bringer biblioteket ud til dig.

SNUP EN BOG

Bøger på farten

Har du været på Birkerød Idrætscenter, Rundforbi eller Rudegård Idrætsanlæg 
for nylig, så har du måske set de små, grå reoler med bøger i med mærkaten 
Snup-en-bog?
 
Snup-en-bog er Rudersdal Bibliotekernes tilbud til dig, der har travlt i hverda-
gen. Du snupper bare bogen med hjem til en god læsestund og lægger den i 
reolen igen, når du er færdig.
Du er også velkommen til at give den videre til en ven.
 
Det er genbrug af nyere, gode biblioteksbøger, der får nyt liv i nye omgivelser 
på et sted, hvor du måske kommer forbi en gang eller mere om ugen.
 



BØRNEBIBLIOTEKET & RUDERSDALS

Daginstitutioner & skoler

Vidste du, at børnebiblioteket, daginstitutioner og skoler i Rudersdal arbejder tæt sammen om at få 
læselysten til at spire og vokse hos børn i alle aldre? Bl.a. sådan: t

Bøger til daginstitutioner 
Til 40 daginstitutioner i Rudersdal Kommune 
pakker vi bogkasser fyldt med gode bøger, der 
spreder hygge og glæde ved bøger, lægger op 
til god snak mellem børn og voksne og hjælper 
sprogstimuleringen.

’Hop ind i bogen’ i daginstitutioner 
I daginstitutioner laver børnebibliotekaren ’Hop 
ind i bogen’, hvor vi skaber en særlig oplevelse 
af en udvalgt billedbog gennem højtlæsning og 
leg med børnene. På biblioteket kan du også 
tilmelde dig ’Hop ind i bogen’-arrangementer 
sammen med dit barn (se side 51) 

Oplevelser & udstillinger på børnebiblioteket 
Vi inviterer til leg, udvikling af sprog, brug af 
fantasi og nysgerrighed, når vi sætter litteratur 
og viden i spil i udstillinger og aktiviteter til 
både førskolebørn og skolebørn. I løbet af et år 
har vi typisk besøg af fl ere end 60 skoleklasser.

Fang Fortællingen Fakta
Den nye legeudstilling ’Din første tur i rummet’ 
er en del biblioteks-projektet Fang Fortællingen 
Fakta med undervisningsmateriale målrettet 
3.-5.-klasse. Du og dit barn kan også rejse med 
den store raket på Hovedbiblioteket i Birkerød 
(Se side 43). Og deltage i raketværksted og 
bogcafe med bedste bøger om stjerner & galak-
ser (se side 55 og 59).

Booktalks & informationssøgning 
Vi laver booktalks med læseinspiration for 
skoleklasser. Og vi underviser i informati-
onssøgning og kildekritik. Både online og på 
biblioteket. Du, dit barn og din teenager kan 
også få masser af gode bogtips fra vores børne-
bibliotekarer både i bogcafeer på biblioteket og 
i online booktalks direkte til din skærm (se side 
58, 59, 64 og 65).

Bogklub i fritiden 
I Holte Skoles SFK har børnebiblioteket bog-
klub for læseglade børn fra 0.-5. klasse, hvor 
børnebibliotekarerne indgår i et samarbejde 
om at styrke læselysten. Der sættes forskellige 
læseaktiviteter i gang som bl.a. læsebingo, 
bogfi tness, historiefortælling og sproglege.

Se mere om børnebibliotekets tilbud til børn og 
forældre  klik her

Læsehunden Mille 
Man kan godt have ondt i læsningen, selv om 
man har knækket læsekoden. For alle børn i 
1.-9. klasse, hvor læsning er svært, tilbyder vi 
tryg og hyggelig hjælp med læsehunden Mille 
og børnebibliotekar Christine Bitz-Nielsen. En 
læsehund er certifi ceret til netop denne opgave 
(se side 63) 

Rudemesterskabet 
Oplæsningskonkurrencen for Rudersdals 5. 
klasser er en hyggelig og sjov dag på Hoved-
biblioteket, hvor børnene kappes om at blive 
Rudemester. 

Litteraturfestival
Biblioteket er rammen om en årlig litteraturfe-
stival, hvor børn fra Rudersdals skoler oplever 
aktuelle og spændende forfattere fortælle om 
deres litterære univers. Eleverne har også mu-
lighed for at stille spørgsmål til forfatteren og 
få deres autograf. Festivalen er for 4.-7. klasse 
og løber over en uge. 

Smart-parat-svar 
600 6. klasser deltager hvert år i den lands-
dækkende quiz, som er et samarbejde mellem 
Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebib-
lioteker. Det er en fest, når Rudersdals skarpe 
6. klasser dyster i læse- og paratviden på 
Hovedbiblioteket i Birkerød. 

Vinterbogen
Vinterbogen er en landsdækkende læselyst-
kampagne målrettet skolernes 1.- 6. klasser og 
har fokus på at dele læseglæde og skabe et po-
sitivt læsefællesskab i klassen. På børnebiblio-
teket hjælper vi skoleklasserne med inspiration 
til læsningen.



???

Hop & rock
RUDEGAARD STADION: TORSDAG 2. JUNI
Biblioteket er med på festivalpladsen. 
Find vores blå pavillon og vær med i 
sjove aktiviteter, eller hyg dig med en lille 
højtlæsningspause midt i hurlumhejet. 

Nærum kulturdag 
BIBLIOTEKSPARKEN I NÆRUM: 
SE RUDBIB.DK FOR INFO
Heldagsevent for både børn og voksne, hvor 
kultur-, erhverv-, idræt- og foreningslivet i 
Nærum samles til en hyggelig dag med mas-
ser af aktiviteter for alle aldre.
Hold øje med oplev.rudersdal.dk og rudbib.dk 
for mere info.

 Hold øje med oplev.rudersdal.dk og      
     rudbib.dk for mere info.

MØD OS & 

Oplev Rudersdal
I FORÅRET 2022

Rudersdal er fyldt med oplevelser, som vokser ud af samarbejder mellem kulturinstitutioner, 
erhvervsliv, idræt- og foreningsliv. Nogle af dem har Rudersdal Bibliotekerne også en fi nger med i. 

Vedbæk Havnedag
VEDBÆK HAVN: SØNDAG 14. AUGUST
Vedbæk Havnedag er en årligt 
tilbagevendende begivenhed fyldt med 
aktiviteter for hele familien på havnepladsen, 
hvor Rudersdal Bibliotekerne som altid stiller 
op med bl.a. bøger, quiz og præmier. 

Birkerød Kulturnat
BIRKERØD BYMIDTE FREDAG 9. SEPTEMBER
På Kulturnatten i Birkerød emmer 
Hovedgaden og butikkerne af liv, og 
kulturinstitutionerne inviterer indenfor til en 
aften fyldt med musik, litteratur og meget 
mere. 



KALENDER 
FORÅR 

2022

JANUAR

Førstehjælp til baby 
Birkerød: 26. januar kl. 10.00

Snak om klima med din kommune: Rudersdals 
DK2020-klimahandlingsplan
Birkerød: 31. januar kl. 16.00-17.30

FEBRUAR

Koncert fra Den Sorte Diamant: Ravels 
klavertrio i a-mol 
Birkerød: 1. februar kl. 17.00

Hop ind i bogen: 
Sammen med Willi skal i bad 
Birkerød: 2. februar kl. 16.00 

Forfattermøde: Peter Øvig
Birkerød: 3. februar kl. 19.00

Hop ind i bogen: 
Sammen med Willi skal i bad 
Holte: 4. februar kl. 16.00 

Hjælp dit lille barn til en sund søvn 
Birkerød: 7. februar kl. 10.00 

Naturvidenskabelige foredrag: Fremtidens 
natur 
Birkerød: 8. februar kl. 19.00

Klimaklubben: Opstartsmøde for ny læseklub
Birkerød: 10. februar kl. 16.00 

Legeudstilling med kæmpe raket: Din første tur 
i rummet  
Birkerød: 12. februar til 29. april

Vinterferie: Tag en Astronaut-test
Birkerød: 12.-20. februar

Vinterferie: Film for de yngste
Birkerød: 14. februar kl. 10.30 

Vinterferie: Film for de yngste
Birkerød: 15. februar kl. 10.30 

Vinterferie: Film for de yngste
Holte: 17. februar kl. 10.30 



FEBRUAR (fortsat)

Vinterferie: Film for de større
Birkerød: 15. februar kl. 14.30 

Vinterferie: Historie med ordbingo 
Birkerød: 16. februar kl. 14.30

Vinterferie: Film for de større
Holte: 17. februar kl. 14.30 

Reprisen Læseklub: ’Du som er i himlen’ 
& ’En dødsnat’
Reprise Teatret, Holte: 21. februar kl. 16.00

Naturvidenskabelige foredrag: 
Den sovende hjerne 
Birkerød: 22. februar kl. 19.00

Gå til Verdensmål: Bæredygtige vaner med 
max effekt 
Birkerød: 23. februar kl. 19.00

Babyrytmik
Birkerød: 24. februar kl. 10.00

Bæredygtig krea-workshop: Fastelavn 
re-design
Birkerød: 24. februar 
kl. 14.00-18.00

Snak om klima med din kommune: Rudersdals 
DK2020-klimahandlingsplan
Holte: 28. februar kl. 16.00-17.30

Bogcafé: Årets bedste bøger 
Nærum: 28. februar kl. 17.00

KALENDER 
FORÅR 

2022

Højtlæsning 
og bogsnak. 
Se side 4

MARTS

Babyrytmik
Birkerød: 1. marts kl. 10.00

Koncert fra Den Sorte Diamant: 
Bach – Mirror – Auerbach 
Birkerød: 1. marts kl. 17.00

Naturvidenskabelige foredrag: 
Klimaforandringerne 
Birkerød: 1. marts kl. 19.00

Bogcafé: Årets bedste bøger 
Birkerød: 2. marts kl. 14.30

Bogcafé: Årets bedste bøger 
Holte: 3. marts kl. 19.00

Folkeuniversitetet: 
Autofi ktion og moderopgør 
Birkerød: 3. 10 & 17. marts 
kl. 14.15-16.00

Musikforestilling: 
Beat&BrøL i Dinosaurland 
Birkerød: 5. marts kl. 10.30

Motorik og stimulation af spædbarnet
Birkerød: 7. marts kl. 10.00

Naturvidenskabelige foredrag: Ekstrem 
fordøjelse 
Birkerød: 15. marts kl. 19.00

Gå til Verdensmål: 
Invester grønt & sikkert 
Birkerød: 23. marts kl. 19.00

Workshop: Bliv dinosaurjæger for en dag 
Birkerød: 26. marts kl. 11.00

Snak om klima med din kommune: Rudersdals 
DK2020-klimahandlingsplan
Birkerød 28. marts kl. 16.00-17.30

Kulturcafé Norge: 
I Hamsuns fodspor 
Holte: 28. marts kl. 19.00

Mad til de små 
Nærum: 29. marts kl. 10.00

Naturvidenskabelige foredrag: Flagermus 
Birkerød: 29. marts kl. 19.00

Bogcafé for børn: 
Læseguf & påskeæg
Birkerød: 30. marts 
kl. 16.00

Kulturcafé Norge: 
I Hamsuns fodspor 
Birkerød: 30. marts kl. 19.00 

Bæredygtig krea-workshop: 
Sy din egen stofpose
Birkerød torsdag 31. marts 
kl. 14.00-18.00



APRIL

Krea-værksted: Lav din egen raket
Holte: 1. april kl. 15.00-17.00

Førstehjælp til baby 
Birkerød: 4. april kl. 10.00

Snak om klima med din kommune: Rudersdals 
DK2020-klimahandlingsplan
Holte: 4. april kl. 16.00-17.30 

De bedste bøger: Stjerner, planeter & fjerne 
galakser 
Birkerød: 5. april kl. 17.15

Koncert fra Den Sorte Diamant: Sjostakovitj 
genbesøgt 
Birkerød: 5. april kl. 17.00-18.00

Foredrag: Trine Engholm Michelsen & 
Storfyrstinden 
Holte: 6. april kl. 17.00

Bæredygtig krea-workshop: 
Reparationsværksted
Birkerød: 7. april kl. 14.00-18.00

Krea-værksted: Lav din egen raket
Birkerød: 7. april kl. 15.00-17.00

Disney-yoga: Hør historier med hele kroppen 
Holte: 9. april kl. 10.00

Babyrytmik
Birkerød: 20. april kl. 10.00

KALENDER 
FORÅR 
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Tyvstart på touren
7. maj 
Se side 22

MAJ

Babyrytmik
Birkerød: 4. maj kl. 10.00

Gå til Verdensmål: 
Optur gennem Vaserne 
Vaserne i Birkerød: 4. maj kl. 17.00 

Litterær salon med musik & kagebord 
Birkerød: 5. maj kl. 17.00

Tyvstart på Touren: 
Rolf, Ritter & cykelmyggen Egon 
Birkerød: 7 maj. kl. 13.00-16.00

Babyrytmik
Birkerød: 18. maj kl. 10.00

Litteraturen fi nder sted: 
Vandring i Rudersdal 
18. maj kl. 13.00

Online booktalk til teenagere: 
De fedeste feriebøger 
Livestreaming: 18. maj kl. 19.15

Koncert: 
Børn spiller klassisk for børn
Birkerød: 22. maj kl. 14.00

Forfattermøde: Merete Pryds Helle 
Birkerød: 31. maj kl. 18.30

Det kærlige nej 
Birkerød: 25. april kl. 10.00

Naturvidenskabelige foredrag: 
På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
Birkerød: 26. april kl. 19.00

Hop ind i bogen: Sammen med Lille Nø og 
Mindste Mo 
Birkerød: 26. april kl. 16.00

Hop ind i bogen: Sammen med Lille Nø og 
Mindste Mo 
Birkerød: 28. april kl. 16.00



Hent billetter og se 
kalenderen på 

rudbib.dk/arrangementer

AUGUST

Sommerfuglehave på biblioteket: Larve, puppe 
og sommerfugl 
Birkerød: Fra 8. august og de følgende uger

KALENDER 
FORÅR 

2022

JUNI

Sommerbogen for børn og unge: Læs, anmeld 
og få en gratis bog
Birkerød, Holte & Nærum: 10. juni-20. august

Babyrytmik
Birkerød: 15. juni kl. 10.00

Sommerbogcafé for børn: 
De bedste bøger til ferien
Birkerød: 22. juni kl. 16.00



Vi ses på biblioteket


