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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
aher@rudersdal.dk
Layout: Per Frederiksen, grafiker
Forsidefoto: Robin Skjoldborg, Simon Klein-
Knudsen & Adam O

Velkommen til efterårsprogrammet 2021
Vi glæder os til, at vi igen kan være sammen om litteratur og viden. Ja, faktisk så 
meget, at vi inviterer til stor fest for læseglæde og fællesskab. Fredag 10. september 
varmer vi op til Birkerød Kulturnat med KulturNat&Dag - og fylder Hovedbiblioteket med 
litteraturoplevelser, forfattermøder, hygge og aktiviteter for både børn og voksne. Dagen 
igennem og aftenen med. 

I børnebiblioteket er børns læselyst omdrejningspunktet for alle arrangementer. Mange 
af dem er også til dig som forælder og handler om de bedste bøger til alle aldre, om dit 
barns sproglige udvikling og læsning. For læsning er på mange måder afgørende for at 
forstå os selv, hinanden og begå os i verden. Det samme er den demokratiske samtale …

I år har vi taget hul på Rudersdal Kommunes nye biblioteksstrategi, der bl.a. vægter 
netop Demokrati & Fællesskaber. I efteråret inviterer vi til filosofiske saloner om 
medborgerskab, magt og frihed. Og til vælgermøde forud for kommunalvalget, hvor 60 
unge fra Birkerød og Nærum Gymnasium lægger op til debat om bæredygtighed med 
vores lokale politikere. 

I år har Rudersdal Kommune med input fra godt 400 unge skabt en ny Ungestrategi. 
Og netop unges stemmer og perspektiv på verden og deres eget liv anno 2021 kan du 
opleve, når unge og ældre sammen med forfatter Merete Pryds Helle til KulturNat&Dag 
fortæller om at udveksle breve under vinterens lange nedlukning. Breve fra projektet 
Litterære Pennevenner er samlet i en udstilling på Hovedbiblioteket. 

Du kan også høre unge Rudersdalsborgere læse op af dugfriske hjemstavns-digte i 
forbindelse med efterårets store litterære tema Hjemstavn, hvor vi går på opdagelse i 
ophav og rødder på godt og ondt. Her kan du bl.a. møde stærke, aktuelle forfatternavne 
som Thomas Korsgaard, Erling Jepsen, Dorthe Nors og Helle Vincentz.

Rigtig god fornøjelse med det nye program. Vi glæder os til at møde dig og hele 
familien. Både når vi ruller ud med Pop-up biblioteket, hvor vi har ladcyklen fyldt med 
litteraturtilbud. Og på bibliotekerne i Birkerød, Holte og Nærum. 

De bedste hilsner

Maria Nielsen Westbrook
Bibliotekschef

Efterårets nye program 
& klassisk koncert
BIRKERØD: FREDAG 27. AUGUST. KL. 15.00. 
KONCERT KL. 16.30

Kom og hør om de spændende forfattere, 
du kan møde i efteråret. Om heldagseventet 
KulturNat&Dag, Danmarks største 
vælgermøde, filosofiske saloner, læseklubber 
og kulturcaféer. Vi serverer et glas vin - og 
kl. 16.30 giver den klassiske strygekvintet 
Quintessence koncert. Det bliver hyggeligt, vi 
ses!

BILLETTER: GRATIS



Bogen lever i dén grad. Kom der bare én god ting ud af nedlukningerne, var det tid til at læse og 
lytte til bøger. Til at (gen)opdage litteraturen som en måde at rejse i en lukket verden, undersøge 
fortiden og forestille sig fremtiden. Et sted at søge viden, mening, et godt grin og trække på andres 
erfaringer og levet liv. 

Vi fejrer bogen og varmer op til Birkerød Kulturnat med en fest for læseglæden. Kom og vær med, 
når vi fylder Hovedbiblioteket med litteraturoplevelser, forfattermøder, hygge og aktiviteter for 
både børn og voksne. Dagen igennem og aftenen med. Vi glæder os til se dig og din familie!

KULTUR 
NAT&DAGSammen om læseglæde

FREDAG 10. SEPTEMBER KL. 11.00-21.00
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Bogen lever i dén grad. Er der kommet bare én god ting ud af den pandemi, der forandrede vores 
hverdag, så har det været en (gen)opdagelse af litteraturen. Som en måde at rejse i en lukket 
verden, undersøge fortiden og forestille sig fremtiden. Et sted at søge viden, mening, et godt grin 
og trække på andres erfaringer og levet liv.

Vi fejrer bogen og varmer op til Birkerød Kulturnat med en fest for læseglæden. Kom og vær med, 
når vi fylder Hovedbiblioteket med litteraturoplevelser, forfattermøder, hygge og aktiviteter for 
både børn og voksne. Dagen igennem og aftenen med. Vi glæder os til se dig og din familie!

KULTUR 
NAT&DAGSammen om læseglæde

FREDAG 10. SEPTEMBER KL. 11.00-21.00
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Annette Bjergfeldt & Højsangen fra Palermovej
KL. 11.00: OM AT KURTISERE TILFÆLDET OG TACKLE LIVETS FLODHESTE 

Det skulle have været en stor, flot og knejsende elefant. I stedet ankom en lille stinkende flodhest 
til det ramponerede Cirkus Sowalskaja i 1914. Dén skuffelse bæres gennem generationer og ligger 
som en undertråd i Annette Bjergfeldts vidunderlige, skøre og sjove slægtsroman Højsangen fra 
Palermovej. Her får alle i romanen deres bekomst af ’flodheste’ i livet.

Hvad gør vi så, når drømme og forventninger braser? Er der mon uventet guld i skuffelser, og 
hvor mange ansigter har kærlighed egentlig? Oplev Annette Bjergfeldt i et sprudlende og livsklogt 
foredrag om at kurtisere tilfældet med afsæt i hendes anmelderroste debutroman. 

BILLETTER: GRATIS: TIDSRUM: KL 11.00-13.00

Litterære vitaminpiller
KL. 12.30: FEEL GOOD-BOGCAFE

Læs og lyt dig glad med bøger, der får smilet frem og stiller hyggebarometeret på højtryk. 
Bibliotekar Anette Liebmann, Tine Fellenius Christensen og Janette Flatman ordinerer litterære 
vitaminpiller i form af de sjoveste, varmeste, klogeste, kærligste og kriminelt bedste bøger, der 
løfter humøret og spreder glæde. 

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 11.00-13.00

Merete Pryds Helle & Litterære Pennevenner
KL. 13.15: BREVSKRIVNING ANNO 2021 PÅ TVÆRS AF GENERATIONER

Unge og ældre i Rudersdal har i foråret deltaget i projektet Litterære Pennevenner med forfatter 
Merete Pryds Helle som online litterær skrivecoach. De har udvekslet breve med tanker om året, 
der er gået, og deres håb for fremtiden. 

Vær med, når Merete Pryds Helle og de Litterære Pennevenner for første gang mødes ansigt til 
ansigt. Hør om brevromanen som genre, om glæden ved at (gen)opdage brevskrivningens kunst – 
og om at få indsigt i hinandens liv på tværs af generationer. 

Udstilling med breve fra projektet har samtidig fernisering og kan opleves fra 10.  september på 
Hovedbiblioteket i Birkerød.

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 13.15-15.00

@

KULTUR 
NAT&DAGSammen om læseglæde 10. september
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Den nye nerve i litteraturen
KL. 15.00: FORLAGSSUCCESEN GUTKIND & EVIGHEDEN I ET SIV
 
Forlagssuccesen Gutkind har i dén grad ramt vores læselyst med 
vidunderlige romaner af bl.a. Stine Pilgaard, Tine Høeg og en lang 
række stærke, nordiske forfatternavne.
 
Mød seniorredaktør Louise Kønigsfeldt og Tine Flyvholm, Børn & 
Unge redaktionschef, på det kun ét år gamle forlag. Hør om den nye 
nerve i litteraturen i dag, om efterårets nye udgivelser - og glæd dig 
til et spændende indblik i, hvordan forfattere og redaktører arbejder 
sammen om den litteratur, der rører os. 

Få også en smagsprøve på en læseoplevelse af de helt store; 
Evigheden i et siv. Den internationale bestseller og prisbelønnede 
bog af Irene Vallejo, som 25. august udkommer på Gutkind, er en 
passioneret og medrivende fortælling om selve opfindelsen af bogen.

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 15.00-17.00

Antikkens største 
fortællinger
KL: 14.15: HISTORIERNE, DER TALER TIL OS I DAG

Kærlighed, lykke, politik, menneskets plads 
i samfundet og meningen med livet. De 
store temaer i moderne litteratur, film og 
serier på Netflix er præcis de samme, som 
de gamle grækere og romere var optaget af. 
Måske netop derfor taler antikkens største 
fortællinger stadig til os i dag. Vær med, når 
litteraturformidler Julie Garde trækker tråde 
fra dengang til nu.

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 13.15-15.00

Hjortekongen
KL. 14.45: DEN FØRSTE FORTÆLLING

Før bogen var historien. Den, der gik fra mund 
til mund. Trine Karup, historiefortæller og 
Birkerødborger, fortæller en af de ’allerførste’.

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 13.15-15.00

KULTUR 
NAT&DAGSammen om læseglæde

10. september

Daniel Dalgaard  
& Sfinx
KL. 16.00: ROMAN OM SKÆBNE, MAGT & AFMAGT

Kan man løbe fra det, som nogen vil kalde 
skæbnen? Daniel Dalgaard, en af dansk 
lyriks stærke unge stemmer, udkommer  
12. august på Gutkind med romanen Sfinx; 
en stor og vilter roman om magt og afmagt.

I Sfinx krydser liv og generationer 
hinanden på den anden side af kloden 
i Sydøstasien. I en kraftfuld historie 
om forældre og børn, om turisme, krig, 
handicap, rygter, små samfund - og ønsket 
om at skabe sin egen fortælling.

Oplev Daniel Dalgaard i interview om 
arbejdet med romanen og om de ting, der 
uundgåeligt former os. 

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 15.00-17.00
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FORFATTERMØDE

Eftertanker: Lone Frank & Niels Overgaard
MENNESKEDYRET – I KRISE & KÆRLIGHED 
BIRKERØD & LIVESTREAMING: KL. 17.00 

Kan menneskedyrets biologi, behov for kærlighed, nærhed og ja, til tider irrationelle og 
egocentriske, adfærd forenes med den disciplinerede livsførelse, som en pandemi kalder på? Kan 
samfundssind f.eks. oversættes til stoicisme? Og sociale bobler til kærlighedsrelationer ...? 

Videnskabsjournalist Lone Frank var ved at lægge sidste hånd på sin nye bog Størst af alt – om 
kærlighedens natur, da et vist virus overtog dagsordenen på verdensplan. Og journalist Niels 
Overgaard var netop udkommet med sin nye bog om moderne stoicisme Det hele handler ikke om 
dig – antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening. 

Vær med, når de to forfattere sætter menneskedyret under lup: Hvad sker der med os i spændet 
mellem det ansvarlige og fornuftdrevne – og driften, lysten og behovet for bare at give slip. Hvem 
er vi egentlig – i krise og kærlighed? 

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 17.00-19.00

Du kan hente billet og deltage som publikum til 
arrangementet. Vi livestreamer arrangementet, 
så du kan også vælge at se med via din 
skærm, hvor du kan stille spørgsmål undervejs 
i kommentarfeltet på Rudersdal Bibliotekernes 
facebookside. Optagelsen kan efterfølgende 
ses på rudbib.dk/live. 

BIBLI TEKET LIVE 

Filosofisk aperitif
KL. 18.00: I ANTIKKENS TEGN

Martin Munk, filosof og Birkerødborger 
giver en på smagsprøve efterårets nye 
filosofi-saloner. Bliv præsenteret for 
undre-praksis, tankeeksperimenter og nye 
perspektiver på livet – og hør, hvad vi kan 
bruge historiens store tænkere til i dag. 

BILLETTER: GRATIS. TIDSRUM KL. 17.00-19.00

KULTUR 
NAT&DAGSammen om læseglæde

10. september
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KULTUR 
NAT&DAGSammen om læseglædeDAGENS PROGRAM

På scenen
BILLETTER: GRATIS

kl. 11.00:  Højsangen fra Palermovej / Annette 
Bjergfeldt om livets flodheste 

kl. 12.15:  Litterære vitaminpiller / Kom i 
godt humør med feel good-bogcafe

Kl. 12.50:  Rejsefortælling / Trine Krarup

Kl. 13.15:  Merete Pryds Helle & Litterære 
Pennevenner. Brevskrivning på 
tværs af generationer

Kl. 14.15:  Antikkens største fortællinger / 
Historierne, der taler til os i dag 

Kl. 14.45:  Hjortekongen / Historiefortæller 
Trine Krarup

Kl. 15.00:  Den nye nerve i litteraturen / 
Forlagssuccesen Gutkind 

Kl. 16.00:  Daniel Dalgaard & Sfinx /  
Om skæbne, magt og afmagt

Kl. 17.00:  Lone Frank & Niels Overgaard / 
Menneskedyret i krise og kærlighed

Kl. 18.00:  Filosofisk aperitif / I antikkens tegn 
med Filosof Martin Munk

Cafe-område
GRATIS ADGANG

Kl. 11.00-21.00: Kaffebar & bogsnak 
med bibliotekets litteraturbegejstrede 
formidlere. Kom forbi, hør og spørg bl.a. 
om verdenslitteratur, aktuelle filosofi- og 
debatbøger, oversete klassikere og nye titler, 
du skal holde øje med.

Kl. 19.00-19.30: Højtlæsning for voksne / 
Litteraturformidler Julie Garde læser fra 
antikkens store fortællinger.

Birkerødsalen
GRATIS ADGANG

Kl. 10.00-11.00: BogBio fra Filmstriben, fra 3 år

Kl. 13.30-15.00: BogBio fra Filmstriben, fra 9 år

Kl. 15.30-16.15: Ballade med Bogstavtyven / 
Leg & lær med forfatter Maria Rørbæk, 4-8 år

Kl. 16.30-17.15: Ballade med Bogstavtyven / 
Leg & lær med forfatter Maria Rørbæk, 4-8 år

BILLETTER: GRATIS

Børnebiblioteket 
GRATIS ADGANG

Gennem hele dagen får du børne-
bibliotekarernes bedste læsetips og 
boganbefalinger til enhver alder i korte 
pop-up talks på 15 minutter. Kom forbi på 
Hovedbiblioteket i Birkerød, lyt med og spørg 
løs. I BogBio viser vi film fra Filmstriben. 
 
TIPS TIL 5 GO’E BØGER
Kl. 11.00: Pegebøger 
Kl. 11.15: Højtlæsningsbøger 
Kl. 11.30: Billedbøger 
Kl. 13.00: Sjove bøger 
Kl. 13.30: Fagbøger
Kl. 14.00: Graphic novels

Kl. 15.00-18.00: Book art kreaværksted / Lav 
kunst af gamle bøger. Fra 5 år 

KL. 17.00-18.00: Højtlæsning / Lyt & hyg med 
herlige historier. Fra 5 år

Pop-up biblioteket tæt på dig!Mød os i Birkerød. Vi ruller ud med ladcyklen pakket med spændende bøger. Vi har også konkurrencer, både for børn og voksne, hvor du kan vinde aktuelle og spændende bøger.

Pga. Covid-19 er der pt. begrænset antal billetter. Derfor kan du hente billet til forskellige 
tidsintervaller a to timer. Har du hentet billet, som du ikke skal bruge, opfordrer vi til, at du 
refunderer den, så andre kan få glæde af billetten. Du er naturligvis velkommen il at deltage 
hele dagen.

10. september
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Antikken er temaet for årets store Golden Days 
Festival, som fra 3-19. september byder på flere 
end 200 kulturhistoriske arrangementer for både 
voksne og børn i Storkøbenhavn og omegn. På 
Rudersdal Bibliotekerne sætter vi spot på de 
store episke fortællinger og tankegodset fra 
filosofferne, som vores kultur hviler på. Oplev, 
hvordan antikken stadig taler til os i dag.
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FILOSOFISK FOREDRAG

Antikken - er det ikke 
et loppemarked på 
Vesterbro?
BIRKERØD: ONSDAG 15. SEPTEMBER KL. 19.00

Hvad kan vi bruge historiens store tænkere 
til i dag? Rejs med Martin Munk, filosof og 
Birkerødborger, tilbage til antikkens tankegods 
og opdag, hvordan vi stadig står på skuldrene 
af filosofiske superstjerner som Sokrates, 
Platon og Aristoteles og deres syn på 
menneskets væren. 

Hør om filosofiske retninger som hedonismen, 
kynismen, sofismen og stoicismen. Og prøv 
den filosofiske dialog som i antikken blev anset 
for den vigtigste måde at erhverve sig visdom 
og nye perspektiver på. 

Få nye vinkler på vores komplekse, moderne 
liv i et underholdende og tankevækkende 
filosofisk foredrag.

BILLETTER: GRATIS

KONCERT & HØJTLÆSNING

Antikken i musikken
MANTZIUS: TIRSDAG 14. SEPTEMBER KL. 19.30 

Måske får ordet ’antikken’ dig til at tænke 
på hvide søjler og en stram geometrisk 
arkitektur. Men antikken er også fortællinger 
om kærlighed, erotik, vold og drab, der 
sagtens kan måle sig med nutidens reality og 
true crime – og gennem mange århundreder 
er der blevet lavet musik til de fængslende 
historier. 

Rudersdal Kammersolister spiller værker 
fra romantikken til nutiden af Liszt, 
Szymanowski og Pierre Dørge, der alle 
har fortolket antikken gennem deres 
eget tidsbillede. Mellem musikstykkerne 
læser Julie Garde, litteraturformidler ved 
Rudersdal Bibliotekerne, passager højt fra 
Ovids metamorfoser, bl.a. den kendte Orfeus 
og Eurydike.  

Arrangeret i samarbejde med Rudersdal 
Musikskole og  Kulturcenter Mantzius.

BILLETTER: MANTZIUS.RUDERSDAL.DK

Kan foredraget ikke afvikles fysisk på 
biblioteket pga. Covid-19, afholdes det i 
stedet digitalt på Teams. Du får i så fald 
tilsendt link på mail og kan deltage via 
computer.

Golden Days for 

børn & forældre
Billedværksted Odysseus’ eventyr & 

De bedste bøger om græske myter

Se side 74
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Kærlighed, lykke, politik, menneskets plads 
i samfundet og meningen med livet; alle de 
store temaer i moderne litteratur, film og 
serier på Netflix er præcis de samme, som 
de gamle grækere og romere var optaget af. 
Måske netop derfor taler antikkens største 
fortællinger stadig til os i dag. 

Når Narcissus forelsker sig i sit eget 
spejlbillede, genkender vi den moderne 
selfie-kultur. Og når kvinder som Antigone og 

Medea sætter sig op mod en mandsdomineret 
verden, fremstår moderne familiedramaer 
som ren idyl. 

Litteraturformidler Julie Garde og bibliotekar 
Tine Fellenius Christensen trækker tråde 
fra dengang til nu og giver eksempler på 
den rejse, fortællingerne har taget gennem 
kulturhistorien. 

BILLETTER: GRATIS

KULTURCAFÉ:  ANTIKKENS STØRSTE FORTÆLLINGER 

Fra Narcissus til Netflix 
BIRKERØD: 16. SEPTEMBER KL. 17.00

FOREDRAG

Matthias Moth & Ovids 
metamorfoser 
BIRKERØD: TORSDAG 16. SEPTEMBER KL. 15.00 

Sex, vold og ulykkelige skæbner! Tror du, at 
det kun hører nutiden til, så vær med, når 
Anders Bank Lodahl, museumsinspektør 
ved Rudersdal Museer, dykker ned i et af 
antikkens store mesterværker - kæmpedigtet 
metamorfoser skrevet af den romerske digter 
Ovid omkring år 0. Det er hedt, når Ovid 
digter om helte som Odysseus og Herkules og 
antikkens klassiske myter.
 
I Rudersdal har vi et særligt link til Ovids 
værk. Embedsmanden Matthias Moth fra 
Mothsgården i Søllerød stod nemlig for 
den tidligst kendte oversættelse af digtet i 
slutningen af 1600-tallet. 
Hør om Moth, det berømte digt og historier fra 
antikken, der præger kulturen i dag.

Arrangeret i samarbejde med Rudersdal 
Museer.

BILLETTER: GRATIS

Kan foredraget ikke afvikles fysisk på biblioteket pga. Covid-19, afholdes det i stedet digitalt på 
Teams. Du får i så fald tilsendt link på mail og kan deltage via computer.

Kan foredraget ikke afvikles fysisk på 
biblioteket pga. Covid-19, afholdes det i 
stedet digitalt på Teams. Du får i så fald 
tilsendt link på mail og kan deltage via 
computer.
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Hvor har vi hjemme? Hvordan er vi forbundet til dét, vi kommer af på godt og ondt. Vi går på 
opdagelse i røddernes stærke kræfter. Mød forfatterne, der skriver på ophavet. Bliv klogere 
på den rige hjemstavnslitteratur i kulturcafe og vandringer. Se det sprudlende show om 
vores mangfoldige talesprog. Og Oplev Rudersdals unge digte om netop deres hjemstavn. HJEMSTAVN



Du kan købe billet og deltage som 
publikum til arrangementet. Vi 
livestreamer arrangementet, så du 
kan også vælge at se gratis med 
og deltage via din skærm, hvor 
du kan stille spørgsmål undervejs 
i kommentarfeltet på Rudersdal 
Bibliotekernes facebookside. Optagelsen 
kan efterfølgende ses på rudbib.dk/live. 

FORFATTERMØDE: STEMMER FRA EN HJEMSTAVNEN

Erling Jepsen  
& Thomas Korsgaard 
BIRKERØD & LIVESTREAMING: ONSDAG 6. OKTOBER KL. 19.00

Mød to af Danmarks stærkeste moderne 
’hjemstavns-stemmer’: Erling Jepsen, 65 
år, og Thomas Korsgaard, 26 år. De skriver 
begge på erindringsstof og om opvæksten i 
dysfunktionelle familier i landsbyliv blottet for 
hjemstavns-nostalgi. Her hersker ensomhed, 
udlængsel og rodløshed i fortællinger vævet 
med kulsort humor og et brændende ønske 
om at høre til – bare ikke dér!

Erling Jepsen er aktuel med Skolekomedie; 
tredje bind i den delvist selvbiografiske 
serie Familiehemmeligheder om Erling fra 
Gram i Sønderjylland. Det samme er Thomas 
Korsgaard med Man skulle nok have været 
der; den sidste bog i trilogien om Tue fra 
Nørre Ørum i Midtjylland. 

Arrangeret i samarbejde med AOF.

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR.








 
















 





















 













































































































































 























 









 










































































  


 

















 








































































 



 

 


 


























































































 















































































   






















 












 





 































































 


 
 


















 



























































































 


















































































































































































 











































 












































 


































































































 













 













































 





































   


















































































 

 




























































































































 














 







































 

 


















 
























 














































 

















































 




























 



















 










 






  










































































































































































































































































































































 

 
 





































































































































































































































































 
 











































































































 

  
  

 



































































 




 









 
























































 






























































 


 

 
 



 


 
 

 

























 




 













































 













 





 





































 






















 



















 























 
















 


































 
 













 





   

























 




















 






















 























   

















































 


 




















    






























 

















































 





















 


























































































  
























































 







 










 




















 































































 

 



 


























































































































































 



























































































































































































 
































































































































































































































           

















































  RudersdalRuten / The Rudersdal Route
  FamilieRuten / The Family Route
  VM-ruten 2011 / UCI World Championships Route 2011

  Station / Train Station
  Restaurant, hotel m.m. / Restaurant, hotel etc.
  Indkøb / Shopping

S

S

S

S

  Hotspots (tilskuerområder), Expo-område etc. VM-2011 / Hotspots 
(spectator areas),  Expo area etc. UCI World Championships 2011.

 Autocamper-område / Area for campervans (H6/7)

RUNDT OM HJEMSTAVNEN

Litteraturvandringer
Hvad vil det sige at høre hjemme? At være 
forbundet til det sted, man kommer fra, 
selvom man rejser væk. Det undersøger 
vi gennem forskellige litterære værker 
på to litteraturvandringer i efteråret med 
hjemstavnen som omdrejningspunkt.
 
En litteraturvandring er en hyggelig gåtur på 
fire-fem kilometer med pauser undervejs, hvor 
litteraturen præsenteres. Bibliotekar Janette 
Flatman er gåvært. Hold øje med rudbib.dk for 
datoer og tilmelding.
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EN REJSE I KUNSTNERNES ’HEIMAT’ 

KULTURCAFÉ 
SYDTYSKLAND
HOLTE: 30. AUGUST KL. 19.00
BIRKERØD: 1. SEPTEMBER KL. 19.00

Det sted, man er født, vil altid have betydning. 
Men en tyskers ’Heimat’ er alligevel noget 
særligt, og den stærke hjemstavnsfølelse har 
inspireret både forfattere, musikere og malere 
til kunst, som for udenforstående kan virke 
både svulstig og melodramatisk, men samtidig 
er stærk og bevægende.   
 
Når man rejser i det smukke Sydtyskland, 
forstår man til fulde, hvad der gav kunstnere 
som Richard Wagner, Herman Hesse og 
kunstgruppen Der Blaue Reiter stof til deres 
kunst. Knap så stolte er nutidens tyskere af 
deres nazistiske fortid, hvor Nürnberg og 
München spillede en hovedrolle i naziregimets 
vej til magten.
 
Rejs med til de majestætiske alper og den 
idylliske Bodensee, og hør om områdets 
kultur og historie, når bibliotekar Jesper 
Christoffersen og litteraturformidler Julie 
Garde fortæller - i ord, lyd og billeder. Vi 
serverer tysk inspirerede smagsprøver. 

BILLETTER: GRATIS

Dorthe Nors er en af Danmarks mest 
internationalt kendte forfattere. Hendes 
noveller er som den første danskers udgivet i 
det toneangivende amerikanske tidsskrift The 
New Yorker. Men jo længere væk Nors kom 
hjemmefra, jo stærkere føltes båndet til det 
hjemlige, og Vadehavet var aldrig længere 
end en novelle væk. Så hvordan forener man 
det internationale med det hjemlige, storbyens 
tumult med vindens susen gennem klitterne?

I essaysamlingen En linje i verden har Dorthe 
Nors rettet blikket mod den jyske vestkyst og 
dens hav, land og mennesker, og hendes ord 

får smukt modspil af fotograf Henrik Saxgrens 
inciterende billedfortællinger.  

Mød Dorthe Nors i en samtale med 
litteraturformidler Julie Garde om længslen 
efter hjemlige himmelstrøg, om hvorfor man 
ikke kan vende tilbage til det samme og om, 
hvorfor én linje i verden er vigtigere end alle 
de andre.

Arrangeret i samarbejde med AOF.

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR.

Du kan købe billet og deltage som 
publikum til arrangementet. Vi 
livestreamer arrangementet, så du kan 
også vælge at se gratis med og deltage via 
din skærm, hvor du kan stille spørgsmål 
undervejs i kommentarfeltet på Rudersdal 
Bibliotekernes facebookside. Optagelsen 
kan efterfølgende ses på rudbib.dk/live. 

FORFATTERMØDE 

Dorthe Nors & En linje i verden
BIRKERØD & LIVESTREAMING: MANDAG 11. OKTOBER KL. 19.00
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Litteraturen finder sted i 
Rudersdal
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. 

På sporet af den tabte tid 
EN LITTERÆR VANDRING MED MARCEL PROUST
RUDE SKOV: ONSDAG 22. SEPTEMBER KL. 13.00-15.00

Marcel Proust ville være fyldt 150 år 10. juli. 
I den anledning drager vi til skovs med hans 
monumentale selvbiografiske værk På sporet af 
den tabte tid for at se, om vi kan finde den.

Marcel Prousts værk har selv sat sig spor i 
moderne litteratur, og det siges, at læsning af 
Proust endog kan være livsforandrende. Gå 
med og hør, om han også sætter spor i dit liv…

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

Du kan købe billet og deltage som 
publikum til arrangementet. Vi 
livestreamer arrangementet, så du 
kan også vælge at se gratis med 
og deltage via din skærm, hvor 
du kan stille spørgsmål undervejs 
i kommentarfeltet på Rudersdal 
Bibliotekernes facebookside. Optagelsen 
kan efterfølgende ses på rudbib.dk/live. 

BIRKERØD & LIVESTREAMING: 
MANDAG 8. NOVEMBER KL. 19.00

Hvordan slår man rødder og finder fodfæste, 
når tilliden til verden knækker alt for tidligt? 
Helle Vincentz er kendt for spændende 
krimier, men i den nye erindringsroman 
Jorden under mig er det hendes egen 
fortid, hun efterforsker i en barsk fortælling 
om opvæksten på landet i fattigfirsernes 
Vestsjælland.

Helle Vincentz rejser tilbage i en 
familiehistorie præget af indre kampe og 
udlængsel - ikke mindst hos den højtelskede, 
eventyrlystne og alkoholiserede far, der 
mod sin vilje kaldes hjem for at overtage 
familiegården og ender med at tage sit eget 
liv.
 
Mød Helle Vincentz i samtale med Anette 
Liebmann, bibliotekar på Rudersdal 
Bibliotekerne og barndomsveninde fra 
Skælskør.

Arrangeret i samarbejde med AOF.

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR.

FORFATTERMØDE

Helle Vincentz & Jorden under mig
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’Øst, vest, hjemme bedst’. Det seneste år har 
corona tvunget os til at blive i Danmark. Men 
mange har gjort en dyd af nødvendigheden og 
har fået øjnene op for de hjemlige charmer. Vi 
dyrker det lokale, finder ro og fordybelse i det 
velkendte - og opdager måske endda nye sider 
af det nære.

Hjemstavnsdigtning er en gammel genre, 
som aktuelt har fået en helt ny betydning og 
fornyet værdi. Men hvorfor er hjemstavnen så 
vigtig for mennesker, og hvilken forskel gør 
det, hvor man er født? 

Litteraturformidler Julie Garde og bibliotekar 
Tine Fellenius Christensen vender blikket 
indad og går på jagt efter de bedste 
fortællinger i hjemstavnslitteraturens 
righoldige bibliotek. Vi supplerer ordene med 
billeder og filmklip på storskærm og byder på 
en kop kaffe med sødt.

BILLETTER: GRATIS

HJEMSTAVNSDIGTE FRA 3460 & 3520

Jesper B. Korndal & 
Birkerød Gymnasium
BIRKERØD: TORSDAG 11. NOVEMBER KL. 16.00

Hvilke historier spirer mon fra Rudersdals 
undergrund? Vær med på en inspirerende 
lytter, når digter Jesper B. Korndal læser 
op fra sin digtsamling 3520 KORNDAL. 
Han akkompagneres af en håndfuld unge 
mennesker fra Birkerød Gymnasium, der 
læser deres egne dugfriske hjemstavnsdigte 
højt. Det bliver en poetisk rejse rundt i 
Birkerød og Farum.  

BILLETTER: GRATIS

Kan arrangementet ikke afvikles fysisk på biblioteket pga. Covid-19, afholdes det i stedet 
digitalt på Teams. Du får i så fald tilsendt link på mail og kan deltage via computer.

KULTURCAFÉ: HJEMSTAVN

Tilbage til rødderne
BIRKERØD: TORSDAG 11. NOVEMBER KL. 17.15

Oneman-sprogshow 
med Michael Ejstrup 
BIRKERØD: MANDAG 29. NOVEMBER KL. 19.00

Ghettosprog og gadeslang. Dialekter fra 
udkanten og bandeord fra inderkredsen. 
Børnesnak, gammeldansk, accenter og 
finurlige ordsprog. I Danmark har vi på 
én gang et fælles sprog og taler dejligt 
mangfoldigt. 

Oplev hvordan, når sprogforsker Michael 
Ejstrup i et sprudlende sjovt oneman-
sprogshow guider os rundt i talesprogets 
kringelkroge med lyd, billeder, sprogtoner og 
stemmer fra Danmarkskortet.  Er vi mon mere 
formet af sproglige forskelle, end vi tror?

Michael Ejstrup er sprogforsker, 
foredragsholder og forfatter til flere bøger 
om sprog og retorik. Samt drivkraft på 
talesprogsprojektet Som man siger, der bl.a. 
indsamler stemmer fra hele landet til et 
talesprogsbibliotek – også din, hvis du har 
lyst. Se hvordan på sommansiger.nu

Kan sprogshowet ikke afholdes fysisk på 
biblioteket pga. Covid-19, afvikles det i stedet 
digitalt. Du får i så fald tilsendt link på mail og 
kan deltage via computer.

BILLETTER: GRATIS

Er udarbejdet af Med støtte fra
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DEMOKRATIET

TÆTTERE PÅ

Vi går tæt på det nære demokrati før kommunalvalget 
16. november. Kom til Danmarks største vælgermøde, 
hvor unge Rudersdalborgere sætter bæredygtighed 
og verdensmål på dagsordenen. Deltag i spændende 
filosofiske saloner om medborgerskab, magt og frihed. Hør 
om Rudersdals historiske rejse fra enevælde til folkestyre. 



FILOSOFISK SALON

Medborgerskab
BIRKERØD: TORSDAG 30. SEPTEMBER KL. 19.00

Medborgerskab er omdrejningspunktet i 
efterårets første filosofiske salon, hvor vi 
springer ud i den dybe ende af den politiske 
filosofi. Vi prøver kræfter med temaer 
som:  At tage beslutninger i grupper, politik, 
retfærdighed, regler og samfund.

Med afsæt i Platons dialog om Staten, 
trykprøver vi ’beslutningstagning’ og 
undersøger sammen nogle af de dybe 
problemstillinger omkring medborgerskab i 
dag. For hvad kendetegner egentlig ’det rette’ 
at gøre i grupper og samfund? Og hvad er 
’retfærdigt’ for dig? For mig? Mellem os som 
borgere i lokalsamfundet? Glæd dig til at blive 
udfordret sammen med andre engagerede 
deltagere.

BILLETTER: GRATIS

DEMOKRATIET SET FRA ANDRE VINKLER

Filosofiske saloner med Martin Munk
Hvad er demokrati … egentlig? For dig, for din nabo? Sammen med filosof og Birkerødborger 
Martin Munk stiller vi spørgsmålet i anledning af kommunalvalget 16. november. Og dykker i to 
spændende, anderledes og interaktive filosofiske saloner ned i demokratiet – helt tæt på!

Med Martin Munk ved roret - og Platon ved hånden - skal vi høre tankevækkende oplæg, 
prøve konkrete filosofiske øvelser og debattere med hinanden om begreber som retfærdighed, 
medborgerskab, magt og frihed. Vær med, når vi med filosofien som vejviser undersøger vores 
nære demokrati fra overraskende vinkler. 

FILOSOFISK SALON

Magt & frihed
BIRKERØD: TORSDAG 4. NOVEMBER KL. 19.00

Når vi afgiver vores stemme til et valg, 
overlader vi beslutninger om vores samfund 
til andre; til politikere og partier. Men hvordan 
kan vi være frie, hvis væsentlige forhold 
omkring vores tilværelse er overladt til 
andre at bestemme? Og hvordan forholder 
vi os egentlig selv til magt, når vi skal træffe 
beslutninger, der har direkte indflydelse på 
andre menneskers liv – f.eks. i vores familie, 
arbejde eller parforhold? 

Dilemmaet mellem magt og frihed er 
omdrejningspunktet for efterårets anden 
filosofiske salon, hvor du bl.a. bliver 
præsenteret for filosoffer som Thomas 
Hobbes, Robert Nozick og John Rawls. Glæd 
dig til nye og overraskende perspektiver på 
din egen og andres magt.

BILLETTER: GRATIS

Kan salonen ikke afholdes fysisk på biblioteket pga. Covid-19, afvikles den i stedet digitalt på 
Teams. Du får i så fald tilsendt link på mail og kan deltage via computer.
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RUDERSDAL FRA ENEVÆLDE TIL DEMOKRATI 

Folkestyre, skandaler & 
skæve historier
BIRKERØD: TORSDAG 14 OKTOBER KL. 17.00 
 
Tag med på rejse gennem Rudersdal politiske 
historie fra enevældens tid til det første 
spæde folkestyre og frem til vores moderne 
demokrati. 

I et spændende foredrag fortæller Morten 
Meinert Jensen, arkivar på Rudersdal Museer, 
om lokale aktører i udviklingen af både det 
nationale og det kommunale demokrati. 
Og krydrer undervejs fortællingen med en 
håndfuld lokale politiske skandaler og skæve 
historier fra det kommunale selvstyres første 
100 år.

I Danmark tog debatten om demokrati for 
alvor fart i enevældens sidste år i 1840’erne. 
Land- og sognekommuner som bl.a. Birkerød 
og Søllerød blev oprettet i 1841, og i 1849 
kom Grundloven, men var der dermed 
demokrati i Danmark? Vær med, når vi stiller 
spørgsmålet:  Hvornår man kan tale om reelt 
folkestyre?

Kan foredraget ikke afholdes fysisk på 
biblioteket pga. Covid19, afvikles det i stedet 
digitalt på Teams. Du får i så fald tilsendt link 
på mail og kan deltage via computer.

Arrangeret i samarbejde med Rudersdal 
Museer.

BILLETTER: GRATIS

Hvordan bliver Verdensmål til 
Hverdagsmål i vores kommune? Det kan 
du – i selskab med 60 engagerede unge fra 
Nærum og Birkerød Gymnasium - spørge 
vores lokalpolitikere om 26. oktober. Her 
inviterer Rudersdal Bibliotekerne nemlig 
til Danmarks største Vælgermøde samtidig 
med biblioteker over hele landet.

Kom og bliv klogere på, hvor du vil 
sætte dit kryds til kommunalvalget 16. 
november. Og få et indblik i, hvad der 
især optager unge Rudersdalborgere. 
Forud for vælgermødet har vi nemlig 
holdt Demokrati Bootcamp for to 
samfundsfaglige gymnasieklasser med 
særlig fokus på FN’s Verdensmål. 

Lars Sandager Ramlov, Rudersdal-redaktør 
på Frederiksborg Amts Avis, er moderator 
for aftenens valgmøde på Hovedbiblioteket 
i Birkerød. 

BILLETTER: GRATIS

Kan arrangementet ikke afholdes fysisk 
på biblioteket pga. Covid-19, afvikles det i 
stedet digitalt. Se rudbib.dk for mere info. 

FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL I RUDERSDAL

Danmarks største vælgermøde på biblioteket
BIRKERØD: TIRSDAG 26. OKTOBER KL. 19.30

#demokratibootcamp
#verdensmål

#kommunalvalg
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Historiesporet
Hvem er vi, og hvad kommer vi af? Dét går vi på opdagelse i her i Historiesporet. 
Vær med, når vi gennem forfattersamtaler og foredrag af landets bedste 
historieformidlere følger i sporene af vores fælles fortid. Hør om den enestående 
danske forsker Marie Hammer, der ’samlede verden’, og rejs med os gennem 300 års 
true crime danmarkshistorie.



FORFATTERMØDE

Eva Tind & Kvinden der samlede verden
BIRKERØD: TORSDAG 28. OKTOBER KL. 18.45
LIVESTREAMING FRA KL. 19.00 

FOREDRAG: FORFATTER TOMMY HEISZ

Dødens årsag
BIRKERØD: MANDAG 30. AUGUST KL. 19.00

Hvad fortæller obduktioner om vores liv og 
død? Det får du svaret på i et spændende 
foredrag af Tommy Heisz, medforfatter til 
bogen Dødens årsag, en kulturhistorisk 
fortælling om, hvordan danskerne gennem 
tiden har slået hinanden ihjel med fascinerede 
opfindsomhed. 

Bag dødens årsag er ofte en større fortælling 
om samfundet og almindelige menneskers 
liv og udfordringer. Og det er netop dén 
fortælling, Tommy Heisz zoomer ind på i 
300 års true crime danmarkshistorie fortalt 
gennem ligsyn og obduktioner. 

Tommy Heisz er journalist og forfatter til flere 
dokumentarske bøger, bl.a. Den spanske syge, 
samt vært på den spændende podcast Vild 
historie.

Arrangeret i samarbejde med Rudersdal 
Museer.

BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.

Marie Hammer var forsker. Gennem 40 år 
deltog hun i videnskabelige ekspeditioner på 
fem kontinenter, bl.a.  i Knud Rasmussens 7. 
Thuleekspedition. Som entomolog studerede 
hun jordbundens mikrofauna af springhaler 
og mosmider og fandt banebrydende beviser 
for, at kontinenterne engang har hængt 
sammen.

Eva Tind er forfatter til en perlerække 
af romaner, deriblandt Astas skygge, og 
det var i arbejdet med romanen om Asta 
Nielsen, at hun fik interesse for historiens 
glemte kvinder. Mødet med Marie Hammers 
historie gav Eva Tind sit nye romanstof – og 

resultatet er den fremragende romanbiografi, 
Kvinden der samlede verden, som udkom i 
foråret.

Mød Eva Tind i en samtale med 
litteraturformidler Julie Garde om at være 
kvinde i en mandeverden, om kampen, 
succesen og omkostningerne, og om hvorfor 
så mange oversete kvinder netop nu kommer 
til ære og værdighed. 

Arrangeret i samarbejde med Soroptimist 
International Birkerød.

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR.

Du kan købe billet og deltage som publikum 
til arrangementet. Vi livestreamer 
arrangementet, så du kan også vælge at 
se gratis med og deltage via din skærm, 
hvor du kan stille spørgsmål undervejs i 
kommentarfeltet på Rudersdal Bibliotekernes 
facebookside. Optagelsen kan efterfølgende 
ses på rudbib.dk/live. 
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NATURVIDENSKABELIGE 
FOREDRAG
LIVESTREAMING DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

Vil der altid være vand nok på Jorden? Hvad består den mystiske 
mørke energi i universet af, og kan vi forudse fremtidens epidemier? 
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 syv gange i løbet af 
foråret samtidig med flere end 200 andre biblioteker, forsamlingshuse 
og biografer over hele landet.



Big Bang og det usynlige univers
BIRKERØD: TIRSDAG 5. OKTOBER KL. 19.00

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 procent af universet, men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden 
det mørke stof ville vi og livet dog slet ikke eksistere. Måske løfter den nyeste forskning i kosmologi 
sløret for, hvad det usynlige univers egentlig består af? Hør, når Steen Hannestad, professor i 
astronomi, fortæller om Big Bang.

BILLETTER: GRATIS

Yngre med årene
BIRKERØD: TIRSDAG 12. OKTOBER KL. 19.00

Din livsstil, men faktisk også din indstilling til 
livet, har betydning for, hvordan din alderdom 
bliver – og hvor længe du er rask og frisk. Hør 
om de nyeste forskningsresultater, når Bente 
Klarlund Pedersen, professor og overlæge på 
Rigshospitalet, fortæller, hvordan du selv kan 
være med til at sinke aldringen af din krop.

BILLETTER: GRATIS

Pandemier i de sidste 
200 år
BIRKERØD: TIRSDAG 26. OKTOBER KL. 19.00

Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien 
på de store epidemier og pandemier, fx pesten, 
spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? 
Lone Simonsen, professor i folkesundhed, har 
bl.a. udviklet den kendte ’superspreder-teori’ 
under Covid-19 pandemien. Vær med, når hun 
ser både tilbage og frem med nye modeller for, 
hvordan fremtidige epidemier vil udvikle sig.

BILLETTER: GRATIS

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET
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Den inderste kerne
BIRKERØD: TIRSDAG 9. NOVEMBER KL. 19.00

Forfatter Lotte Kaa Andersen udgav i foråret den biografiske roman Den inderste kerne om den 
verdensberømte danske seismolog Inge Lehmann, som opdagede, at Jorden har en indre kerne. 
Vær med når Lotte Kaa Andersen og  David Lundbek Egholm, professor i geofysik, fortæller om 
Inge Lehmann og hendes banebrydende forskning. 

BILLETTER: GRATIS

Vores cellers 
saltbalance
BIRKERØD: TIRSDAG 23. NOVEMBER KL. 19.00

Vores celler er helt afhængige af salt. I 
cellernes membraner sidder en lillebitte 
’nanomaskine’, kaldet natrium-kalium-
pumpen, som omhyggeligt sorterer forskellige 
salt-ioner. Men fejl i pumpen kan medføre 
sjældne sygdomme. Vær med, når Hanne 
Poulsen, lektor i molekylærbiologi ved Aarhus 
Universitet fortæller om den afgørende 
saltbalance.

BILLETTER: GRATIS

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

Mød også forfatter Eva Tind 28. oktober i samtale om Marie 
Hammer - også en af Danmarks berømte videnskabskvinder 
- og hovedperson i Tinds nye biografiske roman Kvinden der 
samlede verden. Se side 38
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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. 

Vi er klar med en række helt nye læseklubber. Glæd dig 
f.eks. til Reprisen Læseklub, hvis du både elsker film og 
litteratur, ikke mindst film baseret på bøger. Eller kom 
med i Dostojevskij-klubben eller Exofiktion-klubben, hvor 
vi læser romaner baseret på virkelige personers liv. 

Filosofi, debat og kunstnerromaner, er også blandt 
efterårets spændende læseklubber. Vi fortsætter desuden 
succesen 100 danmarkshistorier, hvor vi dykker ned i 
vores fælles fortid i godt selskab med Morten Meinert 
Jensen, arkivar ved Rudersdal Museer. I mange af 
læseklubberne deltager en af vores litteraturglade- og 
kyndige formidlere i alle møder. 

Husk også Novellelæseklubben, hvor vi får læst op og 
snakker om tankevækkende tekster i godt selskab. Vi 
tilbyder læseklubber med forskellige temaer i Birkerød, 
Holte og Nærum. Vær med og gå på opdagelse i 
litteraturen sammen med os! 



Debatklubben 
BIRKERØD: UDVALGTE TORSDAGE KL. 16.30-18.00

I anledning af kommunalvalget 16. november 
2021 tager debatklubben udgangspunkt i 
vores demokrati. Vi læser aktuelle bøger, som 
bl.a. undersøger, om demokratiet er i krise og 
hvordan corona har udfordret demokratiet. 
Bibliotekar Preben Hindberg deltager i 
møderne.

Novellelæseklubben
BIRKERØD: 1. MANDAG I MÅNEDEN KL. 10.00-
11.00 (SEPTEMBER TIL DECEMBER)

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.

Exofiktion-klubben 
BIRKERØD: UDVALGTE MANDAGE KL. 16.30-18.00

Exofiktion kan opfattes som et modsvar til 
autofiktion, hvor forfatteren kigger indad 
mod sin egen personlige historie. I exofiktion 
vender forfatteren blikket udad mod en 
virkelig person og iscenesætter historien i 
en delvist fiktiv ramme. Bibliotekar Preben 
Hindberg deltager i møderne.

OBS! Vi læser bl.a. Kvinden der samlede 
verden af Eva Tind, som du kan opleve ved 
arrangement på Hovedbiblioteket i Birkerød og 
samtidig på livestreaming 28. oktober. 

Filosofisk læseklub 
BIRKERØD: SIDSTE MANDAG I MÅNEDEN  
KL. 16.30-18.00

Trænger du til at se tilværelsen fra nye 
vinkler og reflektere i godt selskab med andre 
og historiens store tænkere, så vær med i 
filosofiklubben. Filosof Martin Munk faciliterer 
to møder; 30. august og 29. november. 
Bibliotekarerne Preben Hindberg og Jonas 
Vinding deltager i alle læseklubmøderne.

OBS! Kom også til filosofisk foredrag  
16 september samt to filosofiske saloner med 
Martin Munk, hhv. 30. september og  
4. november. På Hovedbiblioteket i Birkerød.

Du kan læse mere om de enkelte læseklubber, tilmeldingsfrister og se, hvordan en 
onlinelæseklub foregår på rudbib.dk/laeseklubber. I tilfælde af et nyt udbrud af Covid-19 vil 
alle læseklubber blive tilbudt i digital version. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt 
Julie Garde, jg@rudersdal.dk, tlf. 47 11 57 57.
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Reprisen Læseklub
Reprisen Læseklub er et nyt tilbud til dig, 
der elsker film og bøger. Vi læser bøger, 
der knytter an til aktuelle biograffilm, og du 
inviteres til hyggelige læseklubmøder med 
kaffe og lidt sødt i Reprise Teatret. Klubbens 
bøger reserveres til dig til afhentning på Holte 
Bibliotek. 

I efteråret kan du deltage i to læseklubmøder i 
Reprisen Læseklub, som er et nyt samarbejde 
mellem Reprise Teatret i Holte og Rudersdal 
Bibliotekerne. Vær med, når vi sammen 
dykker ned i litteraturens temaer, taler om 
forfatterskaber og filmatiseringer, og glæder 
os over fortællingers mangfoldighed foldet ud 
både i ord og i billeder. 

Du kan deltage i begge eller blot ét af 
arrangementerne. Billetter til film købes via 
Reprise Teatret. Du kan vælge at købe billet til 
den forestilling, som vises umiddelbart efter 
læseklubmødet eller en anden dag.

100 danmarkshistorier
HOLTE: 1. MANDAG I MÅNEDEN KL. 17.00-18.30

Har du lyst til at dykke ned i vores fælles 
fortid og blive klogere i godt selskab med 
andre historieinteresserede, bibliotekar Anette 
Liebmann og arkivar Morten Meinert Jensen 
Rudersdal Museer? 

I læseklubben 100 danmarkshistorier 
læser vi bøger fra bogserien af samme 
navn, der serverer vores historie i små og 
overkommelige bogbidder. I 100 bøger a 
100 sider udgivet over otte år – en hver 
måned – fortæller forskere og historikere i et 
lettilgængeligt sprog om danmarkshistoriens 
vigtigste begivenheder fra runesten til 
Muhammedtegninger. Vi har udvalgt fire af de 
spændende bøger til jer historieinteresserede.

LÆS BOGEN & SE FILMEN

Margrete den første 
REPRISE TEATRET I HOLTE:  
MANDAG 20. SEPTEMBER KL. 16.00-17.00

Filmen Margrete den første med Trine 
Dyrholm i hovedrollen har premiere i 
september. Vi læser i den anledning Anne 
Lise Marstrand-Jørgensens prisbelønnede 
biografiske roman Margrete I om netop 
denne utrolige kvinde og magtfulde danske 
dronning. Læseklubmødet, som varer en time, 
afholdes på Reprise Teatret og faciliteres af 
Anette Liebmann, bibliotekar på Rudersdal 
Bibliotekerne.

Tilmeld dig på rudbib.dk/laeseklubber
Køb filmbillet på Reprisen.dk

LÆS BOGEN & SE FILMEN

Du som er i himlen 
REPRISE TEATRET I HOLTE:  
MANDAG 25. OKTOBER KL. 16.00-17.00

Du som er i himlen med bl.a. Thure 
Lindhardt på rollelisten er en filmatisering 
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 på Reprise Teatret og 
faciliteres af Julie Garde, litteraturformidler 
på Rudersdal Bibliotekerne.

Tilmeld dig på rudbib.dk/laeseklubber
Køb filmbillet på Reprisen.dk

Du kan læse mere om de enkelte læseklubber, tilmeldingsfrister og se, hvordan en 
onlinelæseklub foregår på rudbib.dk/laeseklubber. I tilfælde af et nyt udbrud af Covid-19 vil 
alle læseklubber blive tilbudt i digital version. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt 
Julie Garde, jg@rudersdal.dk, tlf. 47 11 57 57.
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Kunstnerromaner
NÆRUM: SIDSTE ONSDAG I MÅNEDEN  
KL. 14.30-16.00

Hvad vil det sige at være kunstner? Kom med 
bag facaden, når vi læser de fascinerende og 
dramatiske beskrivelser af menneske, liv og 
værk.  
 
På den spændende litteraturliste er: Hvor 
lyset er af Malene Ravn (om maleren Carl 
Fischer). Alberto af Maria Helleberg (om 
billedhuggeren Bertel Thorvaldsen). Danser 
af Colum McCann (om balletdanseren 
Rudolf Nurejev). Når solen er begravet af 
Bodil Steensen-Leth (om komponisten Rued 
Langgaard). Jeg maler mit liv af Ester Bock 
(om maleren Frida Kahlo). Kvinde set fra 
ryggen af Jesper Wung-Sung (om maleren 
Vilhelm Hammershøj set gennem hustruen Ida 
Hammershøjs øjne).

Du kan også deltage i : 

Nyere engelsk 
litteratur
HOLTE: 4. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 14.00-15.30

Nyere italiensk 
litteratur 
BIRKERØD: 3. ONSDAG I MÅNEDEN  
KL. 14.00-15.30

The English Book Club
BIRKERØD: 2. ONSDAG I MÅNEDEN  
KL. 17.00-18.30

Verdenslitteratur 
BAKKEHUSET I VEDBÆK: 1. TORSDAG I 
MÅNEDEN KL. 17.00-18.30

Dansk fra 10’erne
HOLTE: 1. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 14.00-15.30

DR Romanklubben
HOLTE: 1. ONSDAG I MÅNEDEN (DECEMBER-
MAJ) KL. 17.00-18.30.

LYTTEKLUB 

DR Klub Klassisk
BIRKERØD: 

ONSDAG 22. SEPTEMBER. KL. 17.00  
ANTONÍN DVOŘÁK: SYMFONI NR. 9

ONSDAG 20. OKTOBER. KL. 17.00 RUED 
LANGGAARD: ANTIKRIST 

ONSDAG 17. NOVEMBER. KL. 17.00  
GIUSEPPE VERDI: AIDA

Del din kærlighed til klassisk musik med 
andre, og hør kendte og ukendte værker. 
Niclas Nørby Hundahl, der arbejder som 
underviser i musikhistorie hos Syddansk 
Musikkonservatorium og operaformidler 
hos Det Kongelige Teater, guider dig 
gennem månedens tema og inviterer til 
diskussion.

BILLETTER: 20 KR. 
(INKL. KAFFE/TE OG KAGE)
LÆS MERE PÅ  
RUDBIB.DK/LYTTEKLUB

KLUB
KLASSISK

Dostojevskij-klubben
BIRKERØD: 1. TIRSDAG I MÅNEDEN  
KL. 14.00-15.30

Den store russiske forfatter Fjodor 
Dostojevskij ville være fyldt 200 år den 11. 
november i år. Vi benytter anledningen 
til at prøve kræfter med det fornemme 
forfatterskab, som kredser om de store 
religiøse og filosofiske spørgsmål med 
faderopgøret som et centralt tema. 
Vi har udvalgt en række af de mindre 
omfangsrige værker – og et enkelt af de store 
hovedværker.

Du kan læse mere om de enkelte læseklubber, tilmeldingsfrister og se, hvordan en 
onlinelæseklub foregår på rudbib.dk/laeseklubber. I tilfælde af et nyt udbrud af Covid-19 vil 
alle læseklubber blive tilbudt i digital version. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt 
Julie Garde, jg@rudersdal.dk, tlf. 47 11 57 57.
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Nyt på hylderne og de bedste blandt 
klassikerne. Vi hjælper med at finde 
bogen, der passer netop til dig - uanset 
om du er til økopoesi, norske noveller, 
stemningsfulde romaner, gribende 
fakta-fiktion, fremtidsrejser med fantasy, 
samfundsaktuelle debatbøger, videnskab, 
historie, underholdende biografier 
og pageturner-krimier, der tager din 
nattesøvn. 

Du kan møde vores litteraturglade- og kyndige 
bibliotekarer hver dag i Birkerød, Holte og 
Nærum. Du kan også få skræddersyede 
boganbefalinger til lige netop dig. Er du særligt 
interesseret i bestemte genrer, så send en mail 
og skriv et par stikord om, hvad du leder efter, 
og hvad du godt kan lide at læse. Du kan også 
aftale en snak på telefon eller på biblioteket 
med din bibliotekar.

eReolen.dk: Tusindvis af e-bøger og lydbøger
eReolenGo.dk: Tusindvis af e-bøger og 
lydbøger til børn fra 7-14 år
eReolenglobal.dk: e-bøger og lydbøger på 
engelsk for børn og voksne samt ca. 350 
engelsksprogede e-tidsskrifter. Alt fra The 
Economist til National Geographic, Rolling 
Stone til Cosmopolitan og Vogue
Verdensbiblioteket.dk: e-bøger, lydbøger og 
film på forskellige sprog
PressReader: Over 6.000 aviser og magasiner 
fra 100 forskellige lande 
Filmstriben.dk: Bred vifte af film, kort- og 
dokumentarfilm for børn, unge og voksne 
StingrayQello: Koncertfilm og 
musikdokumentarer.
Medici: Streaming af klassiske koncerter, 
operaer og dokumentarer

På eBiblioteket har vi åbent 24/7. Når 
du er oprettet som låner på Rudersdal 
Bibliotekerne, kan du døgnet rundt låne 
e-bøger, lydbøger, film, magasiner, musik og 
meget mere. Du finder det hele på: 
rudbib.dk/ebiblioteket.

10 GENVEJE
til en go' bog

02 
En feel-good roman eller en 
historisk (dame)roman:  
Anette B. Liebmann,  
absv@rudersdal.dk

09 
Skriver du studieopgave eller 
f.eks. SPR-projekt? Få hjælp 
til at søge e-ressourcer og 
biblioteksbaser: 
Ulla Bengtsson  
bivok@rudersdal.dk

03
Klassikere, også de oversete, 
samt de spøjse, de sære og skæve 
nutidige:  
Julie Garde, 
jg@rudersdal.dk

04
En god krimi eller biografi, ny 
debat- og faglitteratur:  
Preben Hindberg,  
pehi@rudersdal.dk

05
Nyere dansk litteratur og 
spændingsromaner:  
Tine Fellenius Christensen,  
tfc@rudersdal.dk 

06
Amerikanske og engelske 
romaner samt chick lit:  
Janette Flatman 
jfl@rudersdal.dk  

07
Science fiction:  
Janette Flatman 
jfl@rudersdal.dk

08
Nyere nordisk litteratur:  
Sus Nørding, 
sun@rudersdal.dk

01
Tredjeverdens litteratur og 
anmelderroste romaner:  
Ulla Bengtsson, 
ulbe@rudersdal.dk

... husk at dit eBibliotek 
altid er åbent
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Børn  
& forældre
Velkommen på børnebiblioteket. Vi inviterer til leg og hygge med 
historier, sjov og ballade – og til arrangementer målrettet dig som 
forælder: Nemlig om de bedste bøger til alle aldre fra 0-16 år, om dit 
barns sproglige udvikling og læselyst.  

Gå på opdagelse på de næste mange sider og find dét, der passer netop 
til jeres familie. Spil med venner og familie i den nye udstilling Den Store 
Djævlekrig. Og kom og hyg jer sammen med os, når vi 10. september 
holder Kultur Nat&Dag med masser af aktiviteter for både børn og 
voksne dagen igennem. 



SLIP FANTASIEN LØS 

Leg & sans et eventyr
HOLTE: FREDAG 6. AUGUST KL. 16.00-16.45

Man kan mere end bare lytte til en god historie – man kan faktisk også mærke den. Når vi slipper 
fantasien løs og sanser en god historie, bliver begge hjernehalvdele stimuleret, vi får større 
kropsbevidsthed, og vores koncentration bliver skærpet – så kom og vær med, når vi bevæger os 
til eventyr fra børnelitteraturen. 

En magiker kommer forbi med sin veninde og tryller os om til forskellige dyr. Der er også en klog 
ugle, og vi skal høre et eventyr om en lige så klog dreng. Vi bruger yoga, mindfulness og dans i 
historierne. Linda Vinding, børnebibliotekar, og Dhuha Saleh, biblioteksassistent, står for løjerne. 

ALDER: 5-8 ÅR.
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN OG VOKSEN   

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 folder sig ud 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 finurlig 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 alderssvarende bøger, hyggelig højtlæsning og 
opvarmning til skolestart.
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WALK’N’ ROLL      

Barnevognstur med de 
bedste pegebøger

BIRKERØD: ONSDAG 25. AUGUST KL. 10.30-11.15

Hvad kan pegebøgerne til din baby? Hvordan kan du stimulere dit 
barns sprog og forståelse af sig selv og verden gennem de allerførste 
bøger? Og hvilke er de rigtig gode i den store stak af pegebøger?

Vi ruller afsted med barnevognene fra Hovedbiblioteket i Birkerød 
og gør ophold undervejs, hvor børnebibliotekar Linda Vinding viser 
pegebøger og små lette historier – og fortæller om, hvorfor det er en 
god idé at introducere bøger, allerede fra børnene er helt små.

Tag et lille tæppe med til at sidde på. Vi mødes uden for 
hovedindgangen til biblioteket. 

FOR FORÆLDRE MED BØRN 0-2 ÅR.
DU BEHØVER IKKE HENTE BILLET TIL DIT BARN.

BILLETTER: GRATIS

STYRK DIT BARNS SPROG MED SANG & MUSIK

Babyrytmik
BIRKERØD: KL. 10.00-11.00

Onsdag 8. september 
Onsdag 29. september
Onsdag 13. oktober
Onsdag 27. oktober
Onsdag 3. november
Onsdag 24. november 

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 Marie Hansen 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. I Børnebiblioteket er udstillet bøger, hvor I kan få hjælp og ideer til 
bl.a. sange, rim og remser, der stimulerer børns sprogudvikling.

Arrangeret i samarbejde med Rudersdal Musikskole.

ALDER: FOR BABYER 2-10 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.
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TIPS TIL 5 GO’E BØGER
Kl. 11.00: Pegebøger 
Kl. 11.15: Højtlæsningsbøger 
Kl. 11.30: Billedbøger 
Kl. 13.00: Sjove bøger 
Kl. 13.30: Fagbøger
Kl. 14.00: Graphic novels

Kl. 10.00-11.00: BogBio fra Filmstriben, fra 3 år

Kl. 13.30-15.00: BogBio fra Filmstriben, fra 9 år

Kl. 15.00-18.00: Book art kreaværksted / Lav 
kunst af gamle bøger. Fra 5 år. 

KL. 17.00-18.00: Højtlæsning / Lyt & hyg med 
herlige historier. Fra 5 år.

KULTUR 
NAT&DAGSammen om læseglæde 

FREDAG 10. SEPTEMBER KL. 10.00-18.00

Vi varmer op til Birkerød Kulturnat med en fest for bøger og læseglæde. Kom og vær med, når vi 
fylder Hovedbiblioteket med hygge og aktiviteter for både børn og voksne.  Du kan bl.a. lege og 
lære med den frække Bogstavtyv og børnebogsforfatter Maria Rørbæk. Lave fine bogmærker og 
book art af gamle bøger, lytte til en god historie og se film i Bogbio. 

Gennem hele dagen giver børnebibliotekarerne vores bedste læsetips og boganbefalinger til 
enhver alder i korte pop-up talks på 15 minutter. Kom forbi på Hovedbiblioteket i Birkerød. Lyt med 
og spørg løs. Vi glæder os til se dig og din familie!

Se det fulde program for både børn og voksne på side  4

LEG & LÆR MED FORFATTER MARIA RØRBÆK

Sjov & ballade med Bogstavtyven
BIRKERØD: FREDAG 10. SEPTEMBER KL. 15.30-16.15 & KL. 16.30-17.15

Har du hørt om bogstavtyven? Den ligner en myg, men er på størrelse med en musvit. Om natten 
er den virkelig fræk, for den suger nemlig bogstaver ud af ørerne på børn.

Det er lige dét, der sker for Anna. Hun vågner en morgen og kan ikke længere sige bogstavet A. Når 
hun siger Anna bliver det til Unnu, og når hun vil sige Bamse, bliver det til Bumse. Nu må Anna og 
hendes storebror lægge en plan for at få Annas bogstav tilbage. 

Vær med, når vi får besøg af forfatter Maria Rørbæk og leger med sprogets fantastiske univers. Der 
er grine-garanti til både børn og voksne, når Maria Rørbæk gør sin skønne billedbog Bogstavtyven 
levende med fjolleri, ballade og bogstaver på den sjove måde.

ALDER: 4-8 ÅR
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN OG VOKSEN

Dagens program på børnebiblioteket
GRATIS ADGANG
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Sammen med En ulv, en 
and & en mus
BIRKERØD: FREDAG 29. OKTOBER KL. 15.00-15.30 & 
LØRDAG 30. OKTOBER KL. 10.00-10.30   

En dag sker det, som musen altid har frygtet - 
nemlig at blive slugt af en ulv.
Men hvordan er der egentligt i maven på en 
ulv, og hvorfor hyler ulven mod månen?
Kom og vær med i ulvens mave sammen med 
børnebibliotekar Vibeke Lykke, når vi i leg, ord 
og bevægelse udfolder den finurlige fabel En 
ulv, en and og en mus af Mac Barnett. 

ALDER: 4-6 ÅR
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN OG 
VOKSEN

Sammen med Vitello er 
bagvendt
BIRKERØD: FREDAG 24. SEPTEMBER KL. 15-15.30
HOLTE: LØRDAG 2. OKTOBER 10.30-11.00

Kom med, når børnebibliotekar Cathrine Priis 
hopper ind i billedbogen Vitello er bagvendt, 
hvor alt bliver vendt på hovedet. Det bliver 
en rejse med højtlæsning, leg, musik og sjove 
påfund, når vi sammen går i drengen Vitellos 
fodspor og tænker alt omvendt. Vi lover, at det 
bliver helt vildt skørt!  

ALDER: 5-6 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 i leg.

Kan arrangementet ikke afvikles fysisk på 
biblioteket pga. Covid-19, afholdes det i stedet 
digitalt på Teams. Du får i så fald tilsendt link 
på mail og kan deltage via computer. Her skal 
I blot have en tusch og papir klar.  

SAMMEN I BEVÆGELSE

Find sprællemanden, flyveren og halvmånen
BIRKERØD: FRA 1.- 24. OKTOBER

Kan du hoppe som en sprællemand? Kan du stå på et ben med armene ud, så du ligner et fly, imens 
du tæller til 30? Bøje kroppen i form som en halvmåne? 

Gå på jagt i børnebiblioteket og find 10 gymnastik- og yogaøvelser med sjove opgaver til både krop 
og hjerne. Vi har gemt dem rundt omkring i børnebiblioteket. Du krydser af på et skema, du får med 
på jagten, efterhånden som du har lavet øvelserne. Laver du dem alle, får du et diplom og er med i 
en lodtrækning om fine bogpræmier. 

ALDER: FRA 4 ÅR

Det landsdækkende 
Temasamarbejde mellem DR og 
Danmarks biblioteker har i 2021 
fokus på bevægelse, både den 

fysiske og den mentale. 

Book en børnebibliotekar 
TIL PERSONLIG VEJLEDNING OG GODE BOGFUND 
Skriv til Signe Johansson Jørgensen: sjoh@rudersdal.dk med nogle stikord om dit barns 
interesser, alder og læseniveau. Eller mød op onsdage fra kl. 15.00-17.00 på Hovedbiblioteket i 
Birkerød. OBS: Book en børnebibliotekar er ferielukket i efterårs- og juleferien.
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ONLINE BOOKTALK

De bedste billedbøger om det svære & det nære
LIVESTREAMING: ONSDAG 13. OKTOBER KL. 19.00-19.35

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. Særligt nogle billedbøger kan hjælpe dit barn 
med at forstå forskellige følelser og oplevelser i tilværelsen, f.eks. døden, sygdom, ensomhed, 
kønsidentitet og meget mere.

Vær med hjemme ved skærmen, når vores børnebibliotekarer Vibeke og Cathrine anbefaler og 
fortæller om de fine billedbøger, der behandler det svære og det nære. Du får også præsenteret 
underfundige og anderledes billedbøger, der kan give gode læsestunder til dit barn og dig.

Du kan stille spørgsmål undervejs i kommentarfeltet, mens vi livestreamer via Rudersdal 
Bibliotekernes facebookside.

Efter booktalk’en kan du gå direkte ind på vores hjemmeside og reservere de bøger, du er 
interesseret i. Videoen kan efterfølgende også ses på rudbib.dk/live. 

FOR FORÆLDRE MED BØRN 3-8 ÅR

STEM PÅ DIN FAVORIT-KANDIDAT

Børnevalg 2021
BIRKERØD, HOLTE & NÆRUM FRA 1.-15. NOVEMBER

Vi er spændte på, hvilke kandidater, der stiller op til Børnevalget i november 2021. Bliver det mon 
Rasmus Klump med mærkesagen ’Ja til pandekager én gang om måneden i børnehaven’? Eller 
Sallys far med ’Ja til bandeord’? Måske Peter Pedal, der lover en cykel-rickshaw, familien kan låne? 
Eller nogle helt andre … 

Børnevalg er børns mulighed for at smage på, hvad demokrati og folkeafstemninger går ud på. 
Børnene skal nemlig selv gå til valg på børnebiblioteket og vælge deres favoritkandidat fra kendte 
og populære børnebøger. Besøg os i november og prøv en tur i stemmeboksen.

ALDER: 4-12 ÅR

Daginstitutionerne og indskolingen opfordres til at besøge det lokale bibliotek, vise 
valgplakaterne og tage en snak med børnene om dem. I kan også booke en times rundvisning 
og valg-leg hos børnebibliotekar Linda Vinding Pedersen på lvp@rudersdal.dk
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FÆDRE MØDES I

Fars legestue
BIRKERØD: TIRSDAGE KL. 11.00-14.00. FØRSTE GANG 24. AUGUS

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. 

Fars Legestue er et samarbejde mellem Sundhedstjenesten, bibliotekerne og Forum for Mænds 
Sundhed med projekt ’Far for livet’, støttet af Nordea-fonden. 

FOR FÆDRE MED BØRN I ALDEREN 0-5 ÅR
GRATIS ADGANG

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

Vil du og din mødre- eller fædre-gruppe 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 eller Linda Vinding på  
lvp@rudersdal.dk og book os til et lille oplæg enten på biblioteket eller online på Teams. 

Din litterære Goodiebag  
til børneforældre
FÅ EN FAST BOGPAKKE MED VOKSENBØGER UDVALGT SÆRLIGT TIL DIG

Har du lyst til at læse, men svært ved at finde den næste bog, der 
fanger dig? Og kan du lide at blive overrasket? Så prøv vores nye 
abonnementsordning: Din litterære Goodiebag, hvor du hver anden 
måned modtager 3-4 bøger udvalgt specielt til dig. 

Din litterære Goodiebag er et nyt 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 litteraturformidler Julie Garde, 
tlf. 46 11 57 57 / jg@rudersdal.dk

FREMRAGENDE ROMANER
FEDE FAGBØGER
NY POESI
AKTUELLE DEBATBØGER
& MEGET MERE
HÅNDPLUKKET TIL DIG
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Historie med ordbingo
FRA 8 ÅR. VARER CA. 45 MIN.
BIRKERØD: ONSDAG 20. OKTOBER KL. 14.30 

Vi spiller bingo med ord. Børnebibliotekaren 
læser en god historie, mens du finder ord fra 
historien på en bankoplade. Der er gevinst ved 
fuld plade.

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

BIRKERØD: MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG 18.-20. 
OKTOBER & FREDAG 22. OKTOBER KL. 10.30 
HOLTE: TORSDAG 21. OKTOBER KL. 10.30.

Mød Vitello, Cirkeline, Prik og Plet og mange 
andre gode venner, du måske allerede kender 
fra bøgerne på biblioteket. Vi hygger med film 
fra Filmstriben og serverer saft og kiks.. 

Film for de større 
FRA 8 ÅR. VARER CA. 40 MIN.

BIRKERØD: MANDAG 18. OKTOBER KL. 14.30 
Taynija – legenden om Rax: En tegnefilm 
om Rax, der beskyldes for at være tyv og 
fordrives fra Bjergklanen.
De fantastiske 3: En humoristisk kortfilm om 
en dreng, der fortæller om sin fars hemmelige 
liv som agent.

HOLTE: TORSDAG DEN 21. OKTOBER KL. 14.30. 
Eventyret om borgen bag tågen: En animeret 
eventyr-dukkefilm om en kæk knægt, der vil 
vinde prinsessen og det halve kongerige
Grete Grimrian: En morsom tegnefilm om 
pigen, der har store grimme, gule ører.

Til alle arrangementerne i efterårsferien 
hygger vi med saft og kiks.
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE 
BØRN OG VOKSNE. EF
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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 som 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 til alle aldre og elsker selv at læse 
dem. Vi inviterer til booktalks med masser af bogtips, hjælp 
til skoleopgaver og inspiration til læsning. 

DE BEDSTE LEKTIETIPS PÅ E-BIBLIOTEKET

Hjælp, vi skal skrive opgave
BIRKERØD: ONSDAG 11. AUGUST KL. 16.30-17.15
HOLTE: ONSDAG DEN 18. AUGUST KL. 16.30-17.15

Er afleveringsfristen for skoleopgaven lige om hjørnet, eller 
har I bare brug for viden om et emne netop nu? Så har I 
altid e-biblioteket lige ved hånden. Kom og vær med, når 
børnebibliotekar Lars giver sine bedste tips og tricks til lige 
præcis dén informationssøgning, som dit barn har brug for til 
skoleopgaver, hvor der skal bruges faglitteratur. 

Hør, hvordan opgaveskrivningen kan blive både så let og 
så lærerig som muligt. Og bliv lektieparat i en fart med de 
mange online hjælpemuligheder, der findes på bibliotek.dk og 
e-biblioteket til børn i 9-12 års-alderen.

Kan arrangementet ikke afvikles fysisk på biblioteket pga. 
Covid-19, afholdes det i stedet digitalt på Teams. Du får i så 
fald tilsendt link på mail og kan deltage via computer.

FOR FORÆLDRE OG BØRN I ALDEREN 9-12 ÅR, 3.-6. KLASSETRIN
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE VOKSEN OG BARN 

Coding Pirates
På Hovedbiblioteket i Birkerød underviser frivillige fra Coding Pirates hver uge børn og unge i 
programmering og IT-kreativitet. Læs mere og se tidspunkter på codingpirates.dk/birkeroed
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ODYSSEUS’ REJSER & EVENTYR

Billedværksted
BIRKERØD: LØRDAG 11.  SEPTEMBER  
KL. 10.00-11.45 & 12.00-13.45                                                

Kender du historien om Odysseus’ lange 
rejse hjem fra Troja, hvor han mødte både 
guder, mennesker og mærkelige væsener? 
Vær med til billedværksted og skab 
dine egne billeder, mens du lytter til de 
spændende fortællinger.

Måske vil du lave billeder af Odysseus’ skib, 
af den enøjede kyklop, af troldkvinden Kirke, 
der forvandler Odysseus’ mænd til grise? 
Eller vise, hvordan havet ser ud i storm og 
orkan, når guderne bliver vrede? 

Sisse Hoffmann fra Rudersdal Billedskole 
sætter os i gang med at skabe billeder, og 
børnebibliotekar Linda Vinding Pedersen 
fortæller Odysseus’ eventyr.

Arrangeret i samarbejde med Rudersdal 
Billedskole.                                                                 

FOR FORÆLDRE & BØRN FRA 7 ÅR
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BØRN  
OG VOKSNE

DE BEDSTE BØGER 

Græske myter, helte & guder
BIRKERØD: ONSDAG 15. SEPTEMBER  
KL. 17.00-18.30                                                             

Er dit barn optaget af de græske guder, Asterix eller 
antikkens Rom? Så kom og hyg jer sammen, mens vores 
børnebibliotekarer Lars og Signe præsenterer nogle af 
de allerbedste børnebøger om emnet. I får også fakta, 
tips og små historier om de mest berømte guder. 
Vi afslutter arrangementet med en sjov quiz og gode 
præmier. 
                                                                                                   
ALDER: 8-14 ÅR                                                                                                                     
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL  
BÅDE BØRN OG VOKSNE

Kan arrangementet ikke afvikles fysisk på biblioteket 
pga. Covid-19, afholdes det i stedet online enten på 
Facebook eller Teams. I får i så fald tilsendt info på mail 
og kan deltage via computer.
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MØD FORFATTEREN, DER BÅDE TEGNER & FORTÆLLER

Adam O. & Den rustne verden
BIRKERØD: SØNDAG 3. OKTOBER KL. 13.00-14.00

Kender du de fire søskende Lærke, Peter, Bowie og Ramona, der bor under en kæmpe glaskuppel 
i NyKøbenhavn i Grønland? Hvis ikke, så har du en fantastisk læseoplevelse til gode, når du følger 
børnenes vej igennem et fremtidigt Danmark, der er omdannet til en stor losseplads – og deres 
spændende kamp mod gigantfirmaet Atlas, der ejer og styrer næsten alt.   

Trilogien Den rustne verden er illustreret med fantastiske tegninger af forfatteren selv; den 
prisbelønnede forfatter Adam O. Og ham kan du nu møde:

Vær med, når Adam O. fortæller om Den rustne verden og om, hvordan en historie kan ændre 
vores virkelighed. Adam O viser også, hvordan han tegner og arbejder med illustrationer, og du kan 
stille spørgsmål til ham undervejs. Du kan sagtens være med, selv om du ikke har læst bøgerne – 
og det får du garanteret lyst til. 

Seriens tredje bog Ukrudt, som fik Kulturministeriets Børnebogspris 2020, er nomineret til Nordisk 
Råds Børne- Ungdomslitteraturpris 2021.  

ALDER: FRA 10 ÅR.
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN OG VOKSEN

Kan arrangementet ikke afvikles fysisk på biblioteket pga. Covid19, afholdes det i stedet digitalt på 
Teams. Du får i så fald tilsendt link på mail og kan deltage via computer.

DEN RUSTNE VERDEN

Read along: Flugten fra Danmark
ONLINE-MØDER: TIRSDAG 21. OG 28 SEPTEMBER KL. 16.00-16.30 

Har du lyst til at læse en spændende bog samtidig med en masse andre børn. Og mødes online og 
snakke om bogen undervejs? Så vær med i vores read along om Adam O.’s fantastiske bog Flugten 
fra Danmark; den første bog i serien Den rustne verden.

I vores read along læser vi Flugten fra Danmark fra 13.-26. september. Og mødes to gange på 
Teams i en lille halv time og snakker om alt det, der sker for de fire søskende Lærke, Peter, Bowie 
og Ramona, der bor et fremtids-Danmark og kæmper mod gigantfirmaet Atlas, der bestemmer alt. 

Du kan låne Flugten fra Danmark på biblioteket eller som e-bog og lydbog på eReolen. 

Tilmelding til børnebibliotekar Linda Vinding Pedersen på lvp@rudersdal.dk. Du får en mail fra 
Linda med læseplan og link til de to læseklubmøder på Teams. 

ALDER: FRA 10 ÅR.
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FANG FORTÆLLINGEN

Den Store Djævlekrig
BIRKERØD: SE UDSTILLINGEN OG PRØV SPILLET 
18. OKTOBER-12. DECEMBER

Tør du tage en tur i Helvede? Kom og oplev 
udstillingen Den Store Djævlekrig og spil 
et djævelsk spændende dilemma-spil med 
dine kammerater eller din familie. 

Både udstilling og spil er baseret på 
forfatter Kenneth Bøgh Andersens 
fantastiske fantasy-serie Den Store 
Djævlekrig om drengen Filip, der bliver 
sendt til helvede for at blive selveste 
Djævelens lærling. Djævelen er nemlig 
døende og skal have udlært en ny arvtager. 
Der er bare et problem: Filip er så god som 
dagen er lang – så Djævelen må på hårdt 
arbejde for at lære Filip at være ond.

Brætspillet Den Store Djævlekrig kredser 
netop om tematikken: Hvad er ondt og 
godt? En spillebog leder spillerne gennem 
en fortælling med gåder og opgaver 
undervejs. Du møder bl.a. Skumleskægs 
hus, Lucifers slot, Skrigebjergene 
og Mareridtsmosen. Og støder ind i 
karaktererne Ravine, Satina og Azriel og 
fænomener som de syv dødssynder og 
vargarskæl. Alt dét, som dydsmønstret 
Filip støder på i Helvede, da han ved en fejl 
hentes dertil for at blive Djævelens lærling. 

I behøver ikke kende bøgerne i serien for at 
spille. Børnebibliotekaren kan give en kort 
introduktion til universet, så I kommer i den 
rette djævelske stemning. Velegnet til 4-5 
personer. Et spil varer ca. halvanden time. 

Meld jer til hos børnebibliotekar Linda 
Vinding på mail lvp@rudersdal.dk og aftal, 
hvornår I gerne vil prøve spillet.

ALDER: FRA 12 ÅR

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 & 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 & 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

Udstilling og spil er skabt af Guldborgsund Bibliotekerne i samarbejde med spiludvikler Jeppe Herlev 
som en del af projektet Fang Fortællingen.  
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea Fonden.

BIRKERØD: SE UDSTILLINGEN OG PRØV 
SPILLET 18. OKTOBER-12. DECEMBER
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ONLINE BOOKTALK TIL TWEEN & TEENAGER 

Spænding & feel good bøger
LIVESTREAMING ONSDAG 27. OKTOBER KL.19.15-20.00

Mangler din teenager nye bogtips og inspiration til læsning? Børnebibliotekarerne Signe og 
Cathrine disker op med gode romaner, der kan gi’ det største smil på læben eller få pulsen til at 
stige af spænding. 

Du og din teenager får et hav af bogtips, så der er gode odds for at opdage det næste læsehit, der 
bare rammer plet - og I kan stille spørgsmål til Cathrine og Signe i kommentarfeltet undervejs, 
mens vi streamer via Rudersdal Bibliotekernes facebookside. 

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

FOR FORÆLDRE OG UNGE 12-16 ÅR

ONLINE BOOKTALK TIL TWEEN & TEENAGER 

Fantasy & sci-fi
LIVESTREAMING TORSDAG 18. NOVEMBER KL.19.15-20.00

Mangler din teenager eller måske du selv inspiration til en god fantasy eller sci-fi roman? 
Børnebibliotekarerne Signe og Lars serverer tips til gode romaner til de hungrende fantasyelskere 
og dem, der er helt vilde med spændende sci-fi. 

I får masser af boganbefalinger - og I kan stille spørgsmål til Signe og Lars i kommentarfeltet 
undervejs, mens vi streamer via Rudersdal Bibliotekernes facebookside. 

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

FOR FORÆLDRE OG UNGE 12-16 ÅR
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Få skræddersyede boganbefalinger. 
Send en mail og skriv et par stikord om, 
hvad du godt kunne tænke dig. Vores 
børnebibliotekarer sidder klar ved 
tasterne. 

09 
Realistiske romaner for 
unge
Camilla
cani@rudersdal.dk

10 
De mystiske, de mærkelige 
og de smalle børnebøger
Linda 
lvp@rudersdal.dk

06
Sjove og morsomme bøger, 
der kan få både børn og 
voksne til at grine 
Christine
chbi@rudersdal.dk

07
Engelske romaner for børn 
og unge 
Ida
hbjen@rudersdal.dk

08
Bøger med vilde 
illustrationer og bøger til 
ordblinde
Vibeke 
vily@rudersdal.dk

02 
Fantasy  og tegneserier for  
større børn og unge 
Signe og Lars
sjoh@rudersdal.dk & 
lasn@rudersdal.dk

03
Bøger om venskaber og 
konflikter 
Signe
sjoh@rudersdal.dk

04
En god gyser og fagbøger 
om natur og dyr 
Lars
lasn@rudersdal.dk

05
Lette bøger til dem der 
er ved at lære at læse og 
bøger til børn, der har 
svært ved at læse
Signe
sjoh@rudersdal.dk

01
Pegebøger og 
billedbøger for de 
mindste 
Cathrine
cra@rudersdal.dk

10  GENVEJE
til en go’ børnebog

Har du mange spørgsmål? Spørger du 
hvorfor, når andre siger selvfølgelig? 
Så lyt til Rudersdal Bibliotekernes 
børnepodcast Hvorfor? 

Hvor hurtig er en prut?

Hvad har en 
pizzamand med bier at 
gøre?

Og hvor lang er en ørns 
vingefang i rugbrød?



OM BØRN RUDERSDAL 
SUNDHEDSTJENESTEFOR VOKSNE

Førstehjælp til baby 
BIRKERØD: MANDAG 23. AUGUST KL. 10.00-12.00

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 6. SEPTEMBER KL.10.00-11.30 

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.
BILLETTER: GRATIS. KUN BILLET TIL VOKSNE

Det kærlige nej 
BIRKERØD: MANDAG. 4. OKTOBER KL. 10.00-11.30

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
BILLETTER: GRATIS. KUN BILLET TIL VOKSNE

Motorik og stimulation 
af spædbarnet
BIRKERØD: MANDAG 8. NOVEMBER KL. 10.00-11.30

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
BILLETTER: GRATIS. KUN BILLET TIL VOKSNE

Mad til de små 
FRA MÆLK TIL FAMILIENS MAD
NÆRUM: TIRSDAG 30. NOVEMBER KL. 10.00-11.30

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

TAG GERNE MED BABY MED.
BILLETTER GRATIS: KUN BILLET TIL VOKSNE

Sundhedsplejens 
konsultation
Sundhedsplejen holder konsultation 
med tidsbestilling, som du og dit barn er 
velkomne til at benytte, så ofte I har behov 
for det. Det foregår som en konsultation, 
hvor du kan få sundhedsplejersken til 
at undersøge dit barn og få svar på dine 
spørgsmål. Husk en stofble hvis du ønsker 
dit barn vejet.

BIRKERØD: MANDAGE KL. 14.00 – 15.00
Sundhedstjenestens lokale, Søholmskolen 
afd. Toftevang
Teglporten 7-9, 3460 Birkerød (Indgang fra 
skolegården)

NÆRUM:  TORSDAGE KL. 14.00 – 15.00
Nærum Bibliotek, Biblioteksalléen 3, 2850 
Nærum
 
Se mere på rudersdal.dk
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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 64)

Oplevelser & udstillinger på børnebiblioteket
Vi inviterer til leg, udvikling af sprog og 
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 flere 
end 60 skoleklasser. I efteråret kan du også 
sammen med dit barn opleve udstillingen 
’Den Store Djævlekrig’ og prøve det tilhørende 
dilemmaspil (se side 79). I kan også 
deltage i Børnevalg med stemmesedler og 
stemmeurner (se side 67)

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 certificeret til netop denne 
opgave (se side 79) 

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

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

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: 

Booktalks & informationssøgning 
Vi laver booktalks med læseinspiration for 
skoleklasser. Og vi underviser i 
informationssøgning og kildekritik. Både online 
og på biblioteket. Vi har lignende tilbud til dig 
og dit barn. Lær f.eks. at bruge e-biblioteket 
til skoleopgaver (se side 73). Og få masser 
af gode bogtips til alle aldre fra vores 
børnebibliotekarer i online booktalks direkte til 
din skærm (se side 66, 80 og 81).

Bogklub i fritiden 
I Holte Skoles SFO og SFK har 
børnebiblioteket bogklub for læseglade børn 
fra 0.-5. klasse. Børnebibliotekarerne besøger 
hver måned også tre skolers SFO’er i et 
samarbejde om at styrke læselysten, hvor der 
sættes forskellige læseaktiviteter i gang som 
bl.a. læsebingo, bogfitness, historiefortælling 
og sproglege. I efteråret kan dit barn hjemme 
ved sin egen skærm deltage i online read 
along, hvor vi sammen læser ’Flugten fra 
Danmark’ forud for forfatterbesøg af Adam O. 
på Hovedbiblioteket i Birkerød (se side 76).

Se mere om børnebibliotekets tilbud til børn og 
forældre  klik her

Ordskælv 
Børnebiblioteket samarbejder med 
skriveværkstedet Ordskælv. I efteråret 
deltager elever fra Birkerød Gymnasium i 
en workshop med Poesibussen og digter 
Jesper B. Korndal, hvor de skriver digte 
med inspiration fra Rudersdal. Du kan også 
opleve Jesper B. Korndal og eleverne læse 
hjemstavnsdigte højt til et åbent arrangement 
(se side 29).



Liv og Lys i Rudersdal
RUDERSDAL KOMMUNE: AUGUST 
Rudersdal Kommune kickstarter kulturlivet 
med bl.a. gratis koncerter, teater og fællessang 
i sensommeren. Se programmet for Lys og Liv i 
Rudersdal på oplev.rudersdal.dk

Vedbæk havnedag 
VEDBÆK HAVN: SØNDAG 15. AUGUST 
Vedbæk Havnedag er en årligt tilbagevendende 
begivenhed fyldt med aktiviteter for hele 
familien på havnepladsen, hvor Rudersdal 
Bibliotekerne som altid stiller op. 

Tilbage til fællesskabet
RUDERSDAL KOMMUNE: MANDAG 30. AUGUST TIL 
FREDAG 3. SEPTEMBER
Hyggelige og spændende seniordage i 
Rudersdal med aktiviteter, der inspirerer til 
at deltage i nye fællesskaber. På Rudersdal 
Bibliotekerne sætter vi fokus på FN’s 
Verdensmål. Hold øje med rudbib.dk for mere 
information.

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

MØD OS & 

Oplev Rudersdal
I EFTERÅRET 2021

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

Alsang  
MANTZIUS HAVEN: TIRSDAG 31. AUGUST 
Det landsdækkende fællessang-event Alsang 
kan også opleves i Rudersdal, hvor bl.a. 
Mathilde Falch og Lasse Skovgaard synger for 
i Mantzius Haven i Birkerød. 

Birkerød Kulturnat 2021 
BIRKERØD BYMIDTE FREDAG 10 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. Bl.a. litteraturfestivalen KulturNat&Dag 
på Hovedbiblioteket. 

Æbledag 
GL HOLTEGAARD: SØNDAG 26. SEPTEMBER 
Heldagsevent for alle aldre med bl.a. 
æblemosteri, koncert, konkurrencer, 
gartnertips, børneteater og hygge omkring 
bål, hvor vi fra Rudersdal Bibliotekerne læser 
højt for store og små. 

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 finde 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.



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

Konfliktrådgivning
Erfarne rådgivere fra Center for Konfliktløsning 
giver gratis vejledning i, hvordan du kan løse 
konflikter med fx familie, naboer eller kolleger. 
Læs mere på rudbib.dk/konflikt

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
K

HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET

DET KAN DU OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET 

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. START 2. 
SEPTEMBER
NÆRUM: MANDAG I LIGE UGER KL. 13.00.  
START 6. SEPTEMBER
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 filmentusiaster den 
sidste søndag i hver måned kl. 14.00, så send 
en mail til martin@angelo.dk

Ældre Sagens  
IT-café
BIRKERØD: DEN FØRSTE MANDAG HVER MÅNED 
TIL OG MED 6. DECEMBER
HOLTE: DEN FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED TIL OG 
MED 7. DECEMBER

Kom og få hjælp til din computer, tablet eller 
mobiltelefon.
Alle dage kl.10.30-12.30
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Birkerød Kulturnat 2021 
BIRKERØD BYMIDTE FREDAG 10. 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. 

Se det fulde program her

kulturparaplyen.dk/kulturnat

KALENDER 
EFTERÅR 

2021



KALENDER 
EFTERÅR  

2021

AUGUST
Leg & sans et eventyr 
Holte: 6. august kl. 16.00

Lektietips: Hjælp, vi skal skrive opgave 
Birkerød 11. august. kl. 16.30

Lektietips: Hjælp, vi skal skrive opgave 
Holte: 18. august. kl. 16.30
Birkerød: 23. august kl. 10.00

Førstehjælp til baby 
Birkerød: 23. august kl. 10.00

Fars legestue
Birkerød: Hver tirsdag kl.11.00-14.00. Første 
gang 24. august

Walk’n’Roll: De bedste pegebøger
Birkerød: 25. august kl. 10.30 

Efterårsprogram & koncert med Quintessence
Birkerød: 27. august. Programpræsentation kl. 
15.00. Koncert kl. 16.30

Foredrag: Dødens årsag 
Birkerød: 30. august kl. 19.00

Kulturcafé Sydtyskland 
Holte: 30. august kl. 19.00

Kulturcafé Sydtyskland 
Birkerød: 1. september kl. 19.00

SEPTEMBER
Hjælp dit lille barn til en sund søvn 
Birkerød: 6. september kl. 10.00

KulturNat&Dag med bl.a. forfattermøder: 
Annette Bjergfeldt, Merete Pryds Helle, Lone 
Frank & Niels Overgaard 
Birkerød: 10. september kl. 11.00-21.00

Forfatter Maria Rørbæk: Sjov & ballade med 
Bogstavtyven 
Birkerød: 10. september kl. 15.30

Forfatter Maria Rørbæk: Sjov & ballade med 
Bogstavtyven 
Birkerød: 10. september kl. 16.30

Billedværksted Odysseus’ rejser & eventyr 
Birkerød: 11. september kl. 10.00 & kl. 12.00

Koncert & højtlæsning: Antikken i musikken 
Kulturcenter Mantzius: 14. september kl. 19.30

Babyrytmik
Birkerød: 8. september kl. 10.00 

De bedste bøger: Græske myter, guder & helte 
Birkerød 15. september kl. 17.00 

Filosofisk foredrag: Antikken – er det ikke et 
loppemarked på Vesterbro? 
Birkerød: 15. september kl. 19.00

Foredrag: Matthias Moth & Ovids 
metamorfoser 
Birkerød: 16. september kl. 15.00

Kulturcafé: Antikkens største fortællinger: Fra 
Narcissus til Netflix 
Birkerød: 16. september kl. 17.00

Read along: Adam O’s Flugten fra Danmark 
Online: 21. september kl. 16.00

Litteraturvandring: På sporet af den tabte tid 
Rude Skov: 22. september kl. 13.00

DR Klub Klassisk: Antonín Dvořák 
Birkerød: 22. september kl. 17.00 

Hop ind i bogen: Sammen med ’Vitello er 
bagvendt’ 
Birkerød: 24. september kl. 15.00

Read along: Adam O’s Flugten fra Danmark 
Online: 28. september kl. 16.00

Babyrytmik
Birkerød: 29. september kl. 10.00 

Filosofisk salon: Medborgerskab 
Birkerød: 30. september kl. 19.00



OKTOBER
Sammen i bevægelse: Find sprællemanden
Birkerød: 1-24. oktober

Hop ind i bogen: Sammen med ’Vitello er 
bagvendt’ 
Holte: 2. oktober kl. 10.30

Forfattermøde: Adam O & Den rustne verden 
Birkerød: 3. oktober kl. 13.00

Det kærlige nej 
Birkerød: 4. oktober kl. 10.00

Naturvidenskabelige foredrag: Big bang og det 
usynlige univers 
Birkerød: 5. oktober kl. 19.00

Forfattermøde: Erling Jepsen & Thomas 
Korsgaard 
Birkerød & livestreaming: 6. oktober kl. 19.00 

Forfattermøde: Dorthe Nors 
Birkerød & livestreaming: 11. oktober kl. 19.00 

Naturvidenskabelige foredrag: Yngre med 
årene 
Birkerød: 12. oktober kl. 19.00

Babyrytmik
Birkerød: 13. oktober kl. 10.00 

Online booktalk: De bedste billedbøger om det 
nære & det svære 
Livestreaming: 13. oktober kl. 19.00

Foredrag: Folkestyre, skandaler & skæve 
historier 
Birkerød: 14. oktober kl. 17.00

Efterårsferie: Film for de yngste
Birkerød: 18.-20. oktober & fredag 22. oktober 
kl. 10.30 

Den Store Djævlekrig: Udstilling & spil
Birkerød: 18. oktober-12. december

Efterårsferie: Film for de større
Birkerød: 18. oktober kl. 14.30 

Efterårsferie: Historie med ordbingo
Birkerød: 20. oktober kl. 14.30

DR Klub Klassisk: Rued Langgaard 
Birkerød: 20. oktober kl. 17.00 
Efterårsferie: Film for de yngste
Holte: 21. oktober kl. 10.30 

Efterårsferie: Film for de større
Holte: 21. oktober kl. 14.30 

Naturvidenskabelige foredrag: Pandemier i de 
sidste 200 år 
Birkerød: 26. oktober kl. 19.00

Danmarks største vælgermøde: Verdensmål i 
Rudersdal 
Birkerød: 26. oktober kl. 19.30

Babyrytmik
Birkerød: 27. oktober kl. 10.00 

Online booktalk: Spænding & feel good bøger til 
tween & teenager
Livestreaming: 27. oktober kl. 19.15

Forfattermøde: Eva Tind 
Birkerød & livestreaming: 28. oktober kl. 18.45 

Hop ind i bogen: Sammen med ’En ulv, en and 
& en mus’ 
Birkerød: 29. oktober kl. 15.00

Hop ind i bogen: Sammen med ’En ulv, en and 
& en mus’ 
Birkerød: 30. oktober kl. 10.00

KALENDER EFTERÅR 2021

Den Store Djævlekrig 
18. oktober til  
12. december

Erling Jepsen & 
Thomas Korsgaard 
6. oktober 

Adam O & Den rustne 
verden 
3. oktober

Eva Tind 
28. oktober 



KALENDER EFTERÅR 2021

NOVEMBER
Babyrytmik
Birkerød: 3. november kl. 10.00 

Filosofisk salon: Magt & frihed 
Birkerød: 4. november kl. 19.00

Motorik og stimulation af spædbarnet 
Birkerød: 8. november kl. 10.00

Forfattermøde: Helle Vincentz 
Birkerød & livestreaming: 8. november kl. 19.00

Naturvidenskabelige foredrag: Den inderste 
kerne 
Birkerød: 9. november kl. 19.00

Hjemstavnsdigte: Jesper B. Korndal & Birkerød 
Gymnasium 
Birkerød: 11. november kl. 16.00

Kulturcafé Hjemstavn: Tilbage til rødderne 
Birkerød: 11. november kl. 17.15

DR Klub Klassisk: Giuseppe Verdi 
Birkerød: 17. november kl. 17.00 

Online booktalk Fantasy & sci-fi til tween & 
teenager: 
Livestreaming: 18. november kl. 19.15

Naturvidenskabelige foredrag: Vores cellers 
saltbalance 
Birkerød: 23. november kl. 19.00

Babyrytmik
Birkerød: 24. november kl. 10.00 

Foredrag: Som man siger med Michael Ejstrup 
Birkerød: 29. november kl. 19.00

Mad til de små 
Nærum: 30. november kl. 10.00

Som man siger med 
Michael Ejstrup 
29. november

Helle Vincentz 
8. november


