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Velkommen til forår & sommer 2021
Vi glæder os til at møde dig i en ny sæson fyldt med nye måder at være sammen 
om litteratur og viden. Og hvor børns læselyst er omdrejningspunktet for alle 
børnebibliotekets arrangementer. 

Læsning er på så mange måder afgørende for at forstå os selv og hinanden og begå os 
i verden. De første kim til børns læsning udvikles længe før skolestart, bl.a. gennem 
mødet med børnelitteratur. Derfor er mange af vores arrangementer i foråret til dig som 
forælder og handler om de bedste bøger til alle aldre, om dit barns sproglige udvikling 
og om læsning.

En pandemi stopper ikke læselysten, tværtimod og heldigvis, har det vist sig. Men 2020 
står nok for de fleste af os stå som en milepæl. Vi har skulle holde afstand og navigere i 
forandringer i hverdagen. Hvad mon det gør ved os som mennesker?

Dét går vi på opdagelse i med temaet Året efter, hvor du kan deltage i den nye 
samtalerække Eftertanker med spændende, aktuelle forfattere om dét, der rører os lige 
nu. Du kan også være med i vores nye brevskrivnings-workshop Litterære Pennevenner, 
hvor unge og ældre i Rudersdal udveksler tanker om fremtiden – og det seneste år. 

I det nye format Historiesporet vender vi til gengæld blikket bagud. Sammen med 
Rudersdal Museer og nogle af landets bedste historieformidlere og foredragsholdere 
følger vi i sporene af vores fælles fortid.

I år tager vi hul på Rudersdal Kommunes nye biblioteksstrategi, der bl.a. vægter Det 
4. bibliotek: Alt det, der foregår uden for vores fysiske rammer. Du kan f.eks. møde os 
med Pop-up biblioteket, hvor vi har ladcyklen fyldt med litteraturtilbud. Du deltage i 
filosofiske saloner og litteraturvandringer. Og i Biblioteket Live og online læseklubber, 
hvor vi via din skærm bringer forfattersamtaler, debat og fællesskaber helt hjem til dig. 

Rigtig god fornøjelse med det nye program. Vi glæder os til at møde dig og hele familien 
på bibliotekerne i Birkerød, Holte, Nærum og dér, hvor du er - tæt på din hverdag!

De bedste hilsner

Maria Nielsen Westbrook
Bibliotekschef

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: Les Kaner

http://rudbib.dk/biblioteksklub
http://rudersdal.dk/kulturklub
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vi 
snak 

ker 
om 

Mens meget er lukket ned, åbner vi op for Vi snakker 
om: Den gode snak og hyggelige samtale om bøger, 
bogtips, litterære genrer og livet lige nu. For vi trænger 
til at mødes, vende lidt af verden og se hinanden i 
øjnene, ikk’? 

Mød os til en snak om den bog, du læser lige nu. Glæd 
dig til at høre, hvad andre anbefaler fra bogreolerne. Og 
vær med, når vi hver uge i den kommende tid inviterer 
til hyggelige online litteratursnakke. Både om specifikke 
genrer, udvalgte forfattere og særlige titler. Og helt 
generelt om bøger, der optager dig og os lige nu.

Du deltager fra din egen skærm, hvor vi kan se og høre 
hinanden. Du får et link til onlinemøderum tilsendt, ved 
tilmelding. Vi snakker om kræver ingen forberedelse, 
men måske har du lyst til lige at sætte en kop kaffe 
eller te over, for det bliver svært hyggeligt, når vores 
litteraturbegejstrede formidlere inviterer til bogsnak.

Vi inviterer løbende til nye Vi snakker om. Hold øje 
med kalenderen på rudbib.dk. Her finder du hvert 
arrangement og tilmelding. Vi glæder os til at se dig! 

http://rudbib.dk
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Vi snakker om BØGER: Hvor mange bogtips kan vi mon dele med 
hinanden på 30 minutter? Det finder vi ud af, når vi snakker om bøger 
og gode læseoplevelser. Jo flere genrer og stilarter, desto bedre!
Klik her for mere info

Vi snakker om HELLE HELLE: Kan du heller ikke få nok af Helle 
Helles helt særlige tone og blik på os og verden? Vær med, når vi 
snakker om Helle Helles forfatterskab og hendes nye roman ’BOB’. 
Klik her for mere info

Vi snakker om METER I SEKUNDET: Litteraturpriserne regner ned 
over Stine Pilgaard og hendes vidunderlige roman ’Meter i sekundet’. 
Vi snakker (bl.a.) om, hvorfor lige dén roman rører os sådan?
Klik her for mere info

Vi snakker om SCIENCE FICTION: Venter du også i spænding på 
premieren på den episke storfilm ’Dune’? Få masser af bogtips, del 
dine egne og hør om undergenrer, når vi snakker om Science fiction.  
Klik her for mere info

Vi snakker om DET DU LYTTER TIL: Vi lytter til podcast som aldrig 
før - men hvor er de allerbedste og din næste gode lytteoplevelse? 
Det snakker vi om, når vi deler vores og dine podcast-anbefalinger.
Klik her for mere info
 
Tjek også NOVELLELÆSEKLUBBEN, vores åbne læseklub, som 
mødes online en gang om ugen.  
Klik her for mere info
 
Hop med i den helt nye Facebook-læseklub DEN SKÆVE KLASSIKER, 
som mødes online en gang om måneden. Du er så velkommen …
Klik her for mere info

Vi snakker om 
  LIGE NU KAN DU F.EKS. DELTAGE I:

BIBLI TEKET LIVE 

BIBLIOTEKET LIVE er din nye platform, hvor du kan opleve 
aktuelle forfattere i direkte interview. Vi streamer live til din 
skærm, hvor du kan deltage og stille spørgsmål undervejs.
 
Vær med, spørg løs og nyd en times samtale og interview, 
når vi møder forfatterne, som sætter dagsordenen indenfor 
skønlitteraturen og den nye debat- og faglitteratur. Vi sender 
live på Rudersdal Bibliotekernes facebookside.
 
Dagens optagelse kan bagefter ses på rudbib.dk/live, hvor 
du finder alle forfattersamtaler fra Biblioteket Live. Gør som 
14.000 andre i 2020 og se med her.

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/vi-snakker-om-boeger-0
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/vi-snakker-om-helle-helle
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/vi-snakker-om-helle-helle
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/vi-snakker-om-meter-i-sekundet
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/vi-snakker-om-science-fiction
https://rudbib.dk/tags/vi-snakker-om-det-du-lytter-til-1
https://rudbib.dk/node/53/vaer-med/del-din-interesse/laeseklubber/novellelaeseklubben
https://rudbib.dk/node/53/vaer-med/del-din-interesse/laeseklubber/novellelaeseklubben
https://rudbib.dk/node/53/vaer-med/del-din-interesse/laeseklubber/den-skaeve-klassiker-facebook-laeseklub
https://rudbib.dk/node/53/vaer-med/del-din-interesse/laeseklubber/den-skaeve-klassiker-facebook-laeseklub
https://rudbib.dk/section/vi-snakker-om
http://rudbib.dk/live
http://rudbib.dk/live
http://rudbib.dk/live
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2020. Der er et før og et efter. En ny virkelighed, hvor vi er disciplinerede og ansvarlige. 
Men hvad med alt det lystfyldte, ubekymrede og irrationelle? Og behovet for føle os 
forbundne og mærke hinanden? Vaccinerne er her. Bliver alt helt som før – og ønsker 
vi dét? Hvad har vi egentlig lært og (gen)opdaget om os selv og hinanden midt i en 
verdensomspændende pandemi? 

Dét går vi på opdagelse i gennem sæsonen, hvor du kan deltage i den nye samtalerække 
Eftertanker med forfattere på biblioteket og hjemmefra, mens vi livestreamer. Vær med, 
når vi stiller skarpt på læren af 10.000 års epidemier, på menneskedyrets natur og 
tidsalder. På gavmilde livsråd og styrken i at udvikle et indre kompas til fremtiden.

Mens vi holder afstand (lidt endnu), inviterer dig ad andre veje tættere på - dig selv, 
os, hinanden. Få nye perspektiver og fælles oplevelser i filosofiske saloner i naturen, 
litteraturvandringer, højtlæsning, kulturcafeer og litterær brevskrivning mellem unge  
og ældre. Det handler alt sammen om, hvem vi er i verden – året efter …

OS I VERDEN
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BIBLI TEKET LIVE 

Du kan købe billet og deltage som publikum til arrangementet. Der er begrænset antal billetter 
pga. Covid-19. 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. 

FORFATTERMØDE

Eftertanker: Poul Duedahl & Anja Olsen
10.000 ÅRS EPIDEMIER
BIRKERØD & LIVESTREAMING: TORSDAG 18. MARTS KL. 19.00

”Epidemier har gang på gang ændret historiens kurs og været afgørende for, om imperier stod 
eller faldt. De har også midt i katastroferne bragt nye muligheder for de overlevende”, siger Poul 
Duedahl, historiker og medforfatter til Den fjerde rytter – 10.000 års epidemihistorie. 

Hvad skal vi lære af historien, hvad må Covid19-pandemien få os til at gentænke? Og kan vi i 
fremtiden overhovedet undgå, at den fjerde rytter rider igen?

Vær med, når vi stiller spørgsmålene til Poul Duedahl og Anja Olsen, chef for 
Rudersdal Museer, der fra september viser udstillingen Livet med døden om, 
hvordan tidligere epidemier har påvirket os. Vi er nemlig langt fra de første i 
historien, der bruger mundbind, håndvask og afstand som beskyttelse. 

Poul Duedahl er professor i historie og tre gange modtager af prisen for 
Årets historiske bog. 

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR. 

BOGCAFÉ

Året bedste bøger
BIRKERØD: MANDAG 19. APRIL KL. 19.00
BIRKERØD: TORSDAG 22. APRIL KL. 14.30
HOLTE: ONSDAG 28.  APRIL KL. 19.00

Fik du læst alle de bøger, du havde tænkt 
dig i 2020? Eller mangler du inspiration til 
læseklubben? Så kom og bliv opdateret 
på de bedste bøger fra det gamle år, når 
fire af bibliotekets læseglade formidlere 
præsenterer deres favoritter. Vi kommer 
rundt i alle hjørner af litteraturens verden 
og byder på en kop kaffe imens.

BILLETTER: GRATIS

http://rudbib.dk/live
http://rudbib.dk/live
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/eftertanker-poul-duedahl-anja-olsen-0
https://rudbib.dk/tags/aarets-bedste-boeger-2021
https://rudbib.dk/tags/aarets-bedste-boeger-2021
https://rudbib.dk/tags/aarets-bedste-boeger-2021
https://rudbib.dk/tags/aarets-bedste-boeger-2021
https://rudbib.dk/tags/aarets-bedste-boeger-2021
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Rudersdal Bibliotekerne hjælper 
med at distribuere brevene. Du kan 
underskrive dit brev anonymt eller 
med navn. Et udvalg af brevene 
udstilles i 2021. Det er naturligvis helt 
op til dig, om dit brev må være en 
del af udstillingen. Workshop foregår 
på Hovedbiblioteket i Birkerød. Kan 
vi ikke mødes pga. covid19, afholder 
vi workshoppen online i digitalt 
møderum, hvor vi i selskab med 
Merete Pryds Helle kan se hinanden  
og tale sammen.

@

Husker du, da vi skrev breve? Nu kan du genopleve glæden ved at modtage og skrive breve, når vi 
sammen med forfatter Merete Pryds Helle hylder brevskrivningens kunst i workshoppen Litterære 
Pennevenner, hvor unge og ældre udveksler tanker om året 2020 og tiden efter. For hvor forskelligt 
oplever vi mon den særlige tid, vi lever i lige nu – på tværs af generationer?
 
Merete Pryds Helle har i sit forfatterskab fornyet brevromanen. I en 2 timers workshop er den 
prisbelønnede forfatter din litterære skrivecoach. Du får konkrete redskaber til at nedfælde tanker 
og skrive vedkommende breve til familie, venner - eller måske dig selv. Og som afslutning får du et 
brev med hjem fra et ungt menneske, som glæder sig til at modtage dit svar.
 
I dette forår skriver 25 unge Rudersdalborgere nemlig, også i selskab med Merete Pryds Helle, et 
særligt brev om 2020, deres håb og fremtidsdrømme lige nu. De unge er 17-19 år, går på Birkerød 
Gymnasium, og brevene er stilet til en ukendt Rudersdalborger – den borger kan være dig.
 
Som deltager i Litterære Pennevenner inviteres du til en afsluttende fejring af projektet, hvor alle 
deltagere kan møde hinanden og Merete Pryds Helle på Hovedbiblioteket i Birkerød.

TILMELDING OG EVT. SPØRGSMÅL: CÆCILIE HELMER MADSEN - CAEHE@RUDERSDAL.DK  
(ANGIV OM DU TIL DELTAGE I WORKSHOPPEN KL. 10.00 ELLER KL. 13.00)

HØJTLÆSNING

Litterære breve 
gennem tiden
ONLINE: FREDAG 5. MARTS KL. 10.00
  
Hvordan indledte forfatterne breve til 
hinanden for 100 år siden? Hvorfor var 
breve mellem kunstnere så følelsesladede i 
1800-tallet? Og hvad fortæller efterladte breve 
om den tid, de er skrevet i?
 
Formidler Cæcilie Helmer Madsen 
læser uddrag af fængslende, rørende og 
hårdtslående breve af bl.a. Astrid Lindgren og 
Karl Ove Knausgård som optakt til forårets 
nye brevskrivningsworkshop Litterære 
Pennevenner med forfatter Merete Pryds  
Helle som skrivecoach.
 
Nyd en kop kaffe hjemme foran skærmen, 
mens du lytter til uddrag fra historiens mest 
intense brevvekslinger. Og vær bagefter med i 
en fælles samtale om breves betydning for os, 
både før og nu.
 
Tilmelding på mail til Cæcilie Helmer Madsen 
på caehe@rudersdal.dk. Du får tilsendt link til 
onlinemøderum på mail.

VÆR MED I BREVSKRIVNINGSWORKSHOP

Merete Pryds Helle

& Litterære Pennevenner
BIRKERØD ELLER ONLINE: FREDAG 26. MARTS KL. 10.00-12.00 ELLER KL. 13.00-15.00
 

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/litteraere-breve-gennem-tiden
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/litteraere-breve-gennem-tiden
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/litteraere-breve-gennem-tiden
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/litteraere-breve-gennem-tiden
https://rudbib.dk/tags/litteraere-pennevenner-0
https://rudbib.dk/tags/litteraere-pennevenner-0
https://rudbib.dk/tags/litteraere-pennevenner-0
https://rudbib.dk/tags/litteraere-pennevenner-0
https://rudbib.dk/tags/litteraere-pennevenner-0
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EN REJSE I EN LUKKET VERDEN

Kulturcafé 
Sydtyskland 
HOLTE: MANDAG 22. MARTS KL. 19.00
BIRKERØD: ONSDAG 24. MARTS KL. 19.00

Hvad gør vi, når grænser lukkes, og vi ikke 
kan rejse, hvorhen vi vil? I sommeren 2020 
var mulighederne få: Færøerne, Island – og 
Tyskland. For mange danskere er vores 
naboland mod syd mest et land, man kører 
igennem på vej til Sydeuropa. 

Men nu blev Tyskland selve målet for rejsen 
– en rejse fyldt med kultur og den smukkeste 
natur. Fra Richard Wagners Bayreuth, over 
München og Nürnbergs tunge nazi-arv til de 
majestætiske alper og den idylliske Bodensee, 
som har tiltrukket kunstnere på stribe. 

Tag med litteraturformidler Julie Garde 
og bibliotekar Jesper Christoffersen på en 
kulturhistorisk rejse gennem Bayern og 
Baden-Württemberg i ord, lyd og billeder. 

BILLETTER: GRATIS

Verden over diskuterer geologer, om vi står 
midt i en ny tidsalder, den antropocæne, 
hvor mennesket er den afgørende faktor 
for alt liv på Jorden. Imens skriver 
forfatterne os allerede direkte ind i 
fremtiden med cli-fi (Klimafiktion), der 
lader os opleve en klimaforandret verden – 
og vores egen rolle i den - med en blanding 
af frygt og håb. 

Oplev romanaktuelle Charlotte Weitze 
og Rakel Haslund-Gjerrild i samtale 
om litteraturen som tidsmaskine 
og os selv som opdagelsesrejsende 
i fremtidsscenarier med livet efter 
katastrofer, men også med kimen til en ny 
livsform, hvor mennesker og natur indgår i 
en mere organisk sammenhæng. 

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR.

Du kan købe billet og deltage som publikum til arrangementet. Der er begrænset antal billetter 
pga. Covid-19. 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 
FORFATTERMØDE

Eftertanker:  
Charlotte Weitze & Rakel Haslund-Gjerrild
I MENNESKETS TIDSALDER
BIRKERØD & LIVESTREAMING: ONSDAG 21. APRIL KL. 19.00

Rakel Haslund-Gjerrild er forfatter til 
bl.a. Alle himlens fugle, der udkom i 
2020 og handler om en ung kvinde, 
der er alene tilbage i verden. I maj 
udkommer den historiske roman Adam 
i Paradis. 

Charlotte Weitze er forfatter til bl.a. 
klimaromanerne Den afskyelige og 
Rosarium, som udkommer 24. februar. En 
vildtvoksende fremtids- og slægtsroman 
om mennesker og planter gennem 100 år. 

https://rudbib.dk/tags/kulturcafe-sydtyskland
https://rudbib.dk/tags/kulturcafe-sydtyskland
https://rudbib.dk/tags/kulturcafe-sydtyskland
https://rudbib.dk/tags/kulturcafe-sydtyskland
https://rudbib.dk/tags/kulturcafe-sydtyskland
http://rudbib.dk/live
http://rudbib.dk/live
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/eftertanker-charlotte-weitze-og-rakel-haslund-gjerrild
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/eftertanker-charlotte-weitze-og-rakel-haslund-gjerrild
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  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)

LITTERATURVANDRINGER

Forfatterne i 
landskabet
TORSDAG 22. APRIL KL. 10.00 - 11.30
TORSDAG 27. MAJ KL. 10.00 - 11.30 

Har du lyst til at møde litteraturen - ude i 
naturen? Tag med, når vi går ad den smukke 
RuderdalRuten, og hør om de mange 
spændende forfatterskaber, som netop 
Rudersdal har lagt landskab til - bl.a. af Tove 
Ditlevsen, Jacob Paludan, Leif Panduro, Tage 
Skou-Hansen og mange flere. 

Gratis tilmelding til bibliotekar Janette 
Flatman på jfl@rudersdal.dk. Mødested 
oplyses ved tilmelding. 

BIBLI TEKET LIVE 

FORFATTERMØDE 

Eftertanker: Hella Joof & Malene Lei Raben
LIVSLEKTIER & HAVEKLOGSKAB 
LIVESTREAMING: FREDAG 23. APRIL KL. 12.00 
 
Kender du det? Ting og tanker falder på plads, mens du graver i haven eller trasker rundt i skoven. 
Eller måske læser en bog, hvor en anden allerede har levet og tænkt lidt for dig. Der sker noget 
med os i mødet med naturen, litteraturen og generøse mennesker, der har prøvet lidt af hvert. 
 
På Verdens Bogdag 23. april kan du møde to helt særlige i dén kategori: Nemlig Hella Joof og 
Malene Lei Raben i en vildtvoksende samtale netop om levet liv, tilgivelse og ting, man evt. ku’ 
prøve at undgå at rode sig ud i. Med sideskud til litteraturen og knopskydninger til naturen. Direkte 
fra Malenes forårsspirende have.
 
Hella Joof er aktuel med Tvilling, yndling, grævling, en selv(hjælps)biografi, som rundhåndet 
øser af erfaringer til fri afbenyttelse. Malene Lei Raben, forfatter til erindringsromanen Fruen, 
udkommer i august med en unik havebog til hoved og hænder: Om en gartners indre rejse 
gødet med praktiske havetips og fortællinger fra litteraturen. Bogen er skrevet sammen med 
litteraturhistoriker Birgitte Krejsager.
 
Vi livestreamer via Rudersdal Bibliotekernes facebookside både til din skærm og til storskærm 
på bibliotekerne i Birkerød og Holte. Du kan stille spørgsmål til Hella Joof og Malene Lei Raben 
undervejs i kommentarfeltet.

BILLETTER: GRATIS. 
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KULTURCAFÉ

Menneske, dyr & 
planter
BIRKERØD: ONSDAG 19. MAJ KL. 17.00

I denne café kaster formidlerne Julie 
Garde og Tine Fellenius Christensen et blik 
tilbage i historien på pionererne inden for 
naturlitteraturen og følger deres spor op 
til nutiden.  Vi går tæt på dyr og planter og 
undersøger menneskets forhold til dem.

BILLETTER: GRATIS

KULTURCAFÉ 

Menneske, klima & 
katastrofer
BIRKERØD 2. JUNI KL. 17.00

I den antropocæne, eller menneskets, 
tidsalder er menneskets påvirkning en 
afgørende faktor for jorden og dens natur. 
Bliv klogere på begreber som ’mørk økologi’, 
’gaiateori’ og ’økokritik’, når formidlerne Tine 
Fellenius Christensen og Julie Garde går i 
dybden med klimalitteraturen i dens mange 
afskygninger. 

BILLETTER: GRATIS

Skove 
FEMSØLYNG & EBBERØD GRAVPLADS: 
ONSDAG 7. APRIL KL. 13.00-15.00
HØJE SANDBERG & SØLLERØD NATURPARK: 
ONSDAG 5. MAJ KL. 13.00-15.00

I folketroen står skoven for det dunkle, det 
ukendte og det ubevidste. Her kan man fare 
vild eller blive spist af farlige dyr. Men træet 
er også symbol på liv, og særlige træer, som 
Ask Yggdrasil og Kundskabens Træ, kan 
bestemme menneskers skæbne.  På denne 
tur til Femsølyng drager vi ud i skovens dybe, 
stille ro for at blive klogere på træernes 
hemmelige liv. 

Bjerge
HOLTEKOLLEN:  
ONSDAG 16. JUNI KL. 13.00-15.00

Bjerget er mødested mellem himmel og 
jord. Bjerget er verdens midte, det sted, 
hvor guderne bor. Bjerge har altid tiltrukket 
mennesker; de er smukke, fascinerende – og 
måske lidt skræmmende. På denne tur til 
Holtekollen bestiger vi såvel det fysiske som 
det litterære bjerg. 

I begyndelsen var mennesket underlagt naturen, men i den moderne verden er rollerne 
byttet om – nu er det meste natur menneskeskabt. Alligevel er det ikke lykkedes at tæmme 
naturen, og med klimaforandringerne oplever mennesket ofte at være prisgivet naturen 
på helt nye måder. Samtidig er menneskets interesse for naturen vokset, og vi spejler os i 
dyrenes og planternes verden som aldrig før. 

Naturen i litteraturen

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, som 
forhåbentlig kan åbne vores øjne for den naturlige del af litteraturen.

Vådområder
VASERNE: ONSDAG 30. JUNI KL. 13.00-15.00

Vand symboliserer det dybe og ukendte i mennesket. Men vand er også billede på fødsel og 
renselse; det kan være livgivende – og det kan slå os ihjel. Vand har altid inspireret forfattere, og 
på denne tur til Vaserne dykker vi ned i det våde litterære element. 



Gratis tilmelding til litteraturformidler og vandrevært Julie Garde på jg@rudersdal.dk.
Mødested oplyses ved tilmelding.
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DIT LIV SET FRA NYE VINKLER 

Filosofisk salon  
med Martin Munk
BIRKERØD: 4 TIRSDAGE KL. 19.00-21.00. 27. APRIL, 11. MAJ, 25. MAJ, 8. JUNI

At filosofere er at vende vante perspektiver rundt, rykke faste 
forestillinger – og turde kigge på sit liv fra nye vinkler. For mange af os 
blev år 2020 i dén forstand en filosofisk tid. For ingenting var som det 
plejede: Vores hverdagsrutiner blev brudt, vores arbejde og sociale liv 
tog nye former.

Nye vinkler er netop dét, du får, når vi sammen med cand.mag. Martin 
Munk byder udenfor i naturen til filosofiske saloner. Her vil du få 
værktøjer til at reflektere over de store spørgsmål i tilværelsen: Hvad er 
meningen med mit liv? Hvad lærte år 2020 mig? Hvordan lever jeg i en 
tid med uvished og uforudsigelighed?

Gennem konkrete øvelser, tankeeksperimenter og dialog øver vi os i at 
undre os, tænke højt og diskutere. Du bliver introduceret til filosofi som 
både samtaleform, undrepraksis og årtusinder lang kulturhistorie..

Glæd dig til at blive udfordret på værdiforestillinger og overbevisninger 
med andre engagerede deltagere - og historiens store tænkere!

Salonerne drives af Martin Munk, Birkerødborger og akademisk 
uddannet filosof. Martin arbejder til daglig med filosofisk undervisning, 
rådgivning og projektudvikling. 

27.4. At tænke højt [Platon/Sokrates/Munk]
11.5. Mening eller mangel på samme [Aristoteles, Sartre, de Beauvoir]
25.5. At gøre det rette [Mill, Kant og Bentham]
8.6. At leve (godt) med uvished [Heraklit, Berkley, Locke]

BILLETTER: GRATIS (EN BILLET GÆLDER TIL ALLE FIRE SALONER)

OBS! De fire saloner afholdes udenfor. Kort gå-distance på max. 500 
meter. Påklædning efter vejret. I tilfælde af regn rykker vi indenfor. Vi 
mødes ved indgangen til Hovedbibliotekets foyer. 
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FORFATTERMØDE

Eftertanker: Per Schultz Jørgensen & 
Anette Prehn
KOMPAS TIL FREMTIDEN
BIRKERØD & LIVESTREAMING: MANDAG 17. MAJ KL. 19.00 
 
Hvordan mon verden egentlig ser ud i børnehøjde? Forandringer og kriser, der ændrer vores 
liv og hverdag kan opstå pludseligt. Om noget, så har det seneste år lært os dét – og at vi i 
fællesskab kan omstille os hurtigere, end vi måske troede. Men hvad har vi og især vores børn 
brug for nu – til at navigere i en stadig mere kompleks fremtid?
 
Vær med, når Per Schultz Jørgensen og Anette Prehn, to af landets mest anerkendte eksperter 
i børn, familier og mental sundhed, giver deres bud på, hvordan børn får et solidt indre kompas. 
Det handler bl.a. om stier i hjernen, der udvikler empati, sociale færdigheder og indre ro. Og om 
at bidrage til fællesskabet og få handlekraft og livsmod med i rygsækken. Hør og spørg, hvad du 
selv kan gøre - som mor og far.
 
Per Schultz Jørgensen er professor i socialpsykologi og forfatter til en lang række bøger om 
børn og familieliv, bl.a. bestselleren Robuste børn og Opdragelse til Livsmod og bæredygtighed.
 
Anette Prehn er sociolog og forfatter til adskillige bøger om hjernens spilleregler og mental 
sundhed, bl.a. Hjernesmarte børn og Det syngende menneske – nye veje til forbundethed.

Arrangeret i samarbejde med AOF. 
 
BILLETTER: 75 KR.  / KLUB: 60 KR.

BIBLI TEKET LIVE 

Du kan købe billet og deltage som publikum til 
arrangementet. Der er begrænset antal billetter 
pga. Covid-19. 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. 
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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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Annette Bjergfeldt & Højsang 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 Højsang 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 HELLES

Litterære Pennevenner 
KL. 13.15:  BREVROMANEN OG BREVSKRIVNING ANNO 2021

Unge og ældre i Rudersdal har i foråret deltaget i projektet Litterære Pennevenner med forfatter 
Merete Pryds Helle som litterær skrivecoach. De har udvekslet breve med tanker om 2020 og deres 
håb for fremtiden. 

Vær med, når de Litterære Pennevenner for første gang mødes ansigt til ansigt. Hør om glæden 
ved at (gen)opdage brevskrivningens glæde – og om at få indsigt i hinandens liv på tværs af 
generationer. Og lyt til uddrag af brevromaner og forfatteres intense brevvekslinger gennem tiden, 
når formidler Cæcilie Helmer Madsen læser højt.

Breve fra projektet kan opleves i en særlig udstilling 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 i 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

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 
lyrisk 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

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
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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:  Højsang 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:  Litterære Pennevenner / 
Brevskrivningsworkshop med 
Merete Pryds Helle

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. 9.00-10.00: Silent reading party: Kaffe og 
gode bøger, læs i ro og mag

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: Letlæsningsbøger
Kl. 14.00: Romaner og graphic novels
Kl. 14.30: Fagbøger
Kl. 15.00: Letlæsningsbøger

Kl. 15.00-18.00: Book art kreaværksted / Lav 
dit eget bogmærke. 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 á to timer. Har du hentet billet, som du ikke skal bruge, opfodrer vi til, at du 
refunderer den, så andre kan få glæde af billetten.

10. september

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/kulturnatdag
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Historiesporet
Hvem er vi, og hvad kommer vi af? Dét går vi på opdagelse i med det nye format 
Historiesporet. Vær med, når vi gennem forfattersamtaler og foredrag af landets 
bedste historieformidlere følger i sporene af vores fælles fortid. Kom med bag den 
storslåede fortælling om Margrete 1. Oplev middelalderen tæt på, og rejs med os 
gennem 300 års true crime danmarkshistorie. 
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Anmelderroserne har med rette regnet 
ned over Anne Lise Marstrand-Jørgensens 
storslåede historiske roman Margrete I  
om Valdemar Atterdags datter, der som 10-
årig giftes væk til Norges konge og selv ender 
som dronning af et samlet Norden og en af 
middelalderens mest betydningsfulde kvinder. 

Mød Anne Lise Marstrand-Jørgensen i 
samtale med historiker og Birkerødborger, 
Gry Jexen, der står bag den prisbelønnende 
podcast Kvinde Kend Din Historie, hvor 
betydningsfulde, men oversete kvinder får 
den plads i historien, som de fortjener. I maj 
udkommer Gry Jexens nye bog med samme 
titel. Kom til en aften i selskab med Margrete I 
og historiens andre stærke kvinder.

Arrangeret i samarbejde med Soroptimist 
International Birkerød.

BILLETTER: 75 KR. / KLUB: 60 KR.

ENGANGSLÆSEKLUB 

Margrete I
AF ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN
BIRKERØD: TORSDAG 27. MAJ KL. 17.00

Som optakt til arrangementet med Anne 
Lise Marstrand-Jørgensen og Gry Jexen 
vil vi gerne invitere dig med i denne 
nye engangslæseklub, hvor vi læser 
Margrete I, og forbereder spørgsmål til 
arrangementet sammen. Formidlerne 
Anette B. Liebmann og Julie Garde 
deltager i læseklubben og er værter ved 
arrangementet 3. juni.

Tilmeld dig på rudbib.dk/laeseklubber 

BIBLI TEKET LIVE 

Du kan købe billet og deltage som 
publikum til arrangementet. Der er 
begrænset antal billetter pga. Covid-19. 
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. 

FORFATTERMØDE

Anne Lise  
Marstrand-Jørgensen  
& Gry Jexen
MARGRETE I & HISTORIENS STÆRKE KVINDER
BIRKERØD: TORSDAG 3. JUNI KL. 18.30  
LIVESTREAMING FRA KL. 19.00
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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 spanskes syge, samt 
vært på den spændende podcast Vild historie.

BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.

FOREDRAG: HISTORIKER KÅRE JOHANNESSEN

Magt og mennesker i Danmarks middelalder
BIRKERØD: MANDAG 10. MAJ KL. 20.00

Hvordan var livet i middelalderens Danmark, og hvad var de vigtigste begivenheder, som har 
formet vores historie? Det fortæller historiker Kåre Johannessen i et spændende foredrag, hvor 
fakta og historiske nedslag serveres med underfundighed og et glimt i øjet. 

Det handler om alt fra penge og overtro til humor og sex – og om nogle af middelalderens store 
nyskabelser som bl.a. mursten og skriftkulturen.

Kåre Johannessen er kendt for at være en eminent fortæller og formidler af historie. Han er 
uddannet historiker og har skrevet flere bøger, bl.a. Magt og mennesker i Danmarks middelalder . 

BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR. 
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ARRANGERET I SAMARBEJDE MED RUDERSDAL MUSEER

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/foredrag-doedens-aarsag
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NATURVIDENSKABELIGE  
FOREDRAG
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.
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NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

Big Bang og det usynlige univers
BIRKERØD: TIRSDAG 9. MARTS 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

Pandemier i de 
sidste 200 år
BIRKERØD: TIRSDAG 16. MARTS KL. 19.00

Hvad vi kan 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 fortæller om nye modeller for, hvordan 
fremtidige epidemier vil udvikle sig.

BILLETTER: GRATIS

Magtfulde mikrober, 
der gavner dig
BIRKERØD: TIRSDAG 13. APRIL KL. 19.00

Bliv klogere på den nyeste forskning om de 
bakterier, svampe og virus, som lever i og 
på os. De styrker vores modstandskraft mod 
farlige mikrober, beskytter os mod kroniske 
sygdomme og påvirker vores hjerne og 
stofskifte positivt. Oluf Borbye Pedersen, 
professor i genomforskning, guider os gennem 
mikrobernes verden. 

BILLETTER: GRATIS

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/naturvidenskab-big-bang-og-det-usynlige-univers
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/naturvidenskab-pandemier-i-de-sidste-200-aar
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/naturvidenskab-pandemier-i-de-sidste-200-aar
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/naturvidenskab-magtfulde-mikrober-der-gavner-dig
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/naturvidenskab-magtfulde-mikrober-der-gavner-dig
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Smagen af øl
BIRKERØD: TIRSDAG 20. APRIL KL. 19.00

Så er der humle! De to professionelle brygmestre, Zoran Gojkovic og Erik Lund, fortæller om 
gærens betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve, smag og smagsholdbarhed og 
om humlens rolle som smags- og aromagiver. Under foredraget får du serveret små smagsprøver 
på malt, humle og seks udvalgte øltyper. Skål!

BILLETTER: 30 KR.

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

Med  smagsprøver

Sære sanser
BIRKERØD: TIRSDAG 27. APRIL KL. 19.00

Vidste du, at vores sanser og hukommelse 
afgør, hvordan vi opfatter virkeligheden? Og 
at vi reelt kun sanser en lille del af vores 
omverden, mens nogle dyr omfatter langt 
mere end os pga. af deres sanser? Vær 
med, når Peter Teglberg Madsen, professor 
i sansefysiologi, fortæller om sære og 
forunderlige sanser.

BILLETTER: GRATIS

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE 

Vi læser, du lytter 
BIRKERØD, 2. MANDAG I MÅNEDEN  
KL. 15.00-16.00 

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

GRATIS ADGANG, BARE MØD OP

BARE 
ÉN 
SIDE 
MERE

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/naturvidenskab-smagen-af-oel-0
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/naturvidenskab-saere-sanser
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læ
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klub
ber

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. Flere af de læste forfattere kan du møde til arrangementer 
på biblioteket i foråret. 

Vi er klar med en række nye læseklubber og helt nye formater. Kom f.eks. til 
engangslæseklubben Margrete I, hvor vi læser Anne Lise Marstrand-Jørgensens 
nye storslåede historiske roman og sammen forbereder spørgsmål til arrangementet 
med forfatteren. Eller hop med på Facebook i læseklubben Den skæve klassiker om 
genudgivne mesterværker. 

Filosofi, debat, kunstnerromaner, science fiction og fede fagbøger er også blandt 
forårets nye læseklubber. De fleste med fysisk fremmøde, nogle online og flere i begge 
versioner. Vi fortsætter desuden succesen 100 danmarkshistorier, hvor vi dykker 
ned vores fælles fortid i selskab med Anja Olsen, chef for Rudersdal Museer. I alle nye 
læseklubber deltager en af vores litteraturglade- og kyndige formidlere i alle møder. 

Husk også vores ugentlige Novellelæseklub, hvor du blot kan dukke op og få læst 
op af tankevækkende tekster. Novellelæseklubben findes også i en online version, 
hvor du via din computer er med i læsefællesskabet hjemmefra. I online-læseklubber 
deltager en af bibliotekets formidlere også hver gang. Vi kan se hinanden, dele 
refleksioner og den gode samtale ligesom i de fysiske læseklubber, der mødes på 
biblioteket. Vær med og gå på opdagelse i litteraturen sammen med os!
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Debatklubben  
(også online)
BIRKERØD: EN GANG OM MÅNEDEN KL. 16.30-18.00
ONLINE: EN GANG OM MÅNEDEN KL. 17.00-18.30

Har du lyst til at debattere nogle af tidens 
varmeste emner i selskab med ligesindede – 
så er denne læseklub noget for dig! Bøgerne 
er både danske og udenlandske, og emnerne 
spænder vidt – men fællesnævneren er 
mennesket og den måde, vi lever og indretter 
vores moderne verden på. Preben Hindberg, 
bibliotekar og ivrig debattør, deltager i 
møderne.

Du kan læse mere om de enkelte læseklubber, tilmeldingsfrister og se, hvordan en 
onlinelæseklub foregår på rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? 
Kontakt Julie Garde, jg@rudersdal.dk, tlf. 47 11 57 57.

Fede fagbøger  
(også online)
BIRKERØD: EN GANG OM MÅNEDEN KL. 16.30-18.-00
ONLINE: 4. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00-18.30

Der er ofte megen fokus på alle de romaner, 
danske og udenlandske, der udkommer 
i løbet af en bogsæson – og med rette. I 
denne læseklub har du mulighed for at læse 
fagbøger, der, kan give dig en lige så stor 
oplevelse, måske endda større, end når du 
læser skønlitteratur.

OBS! Vi læser bl.a. Størst af alt af Lone Frank, 
som du kan opleve ved arrangement på 
Hovedbiblioteket og samtidig på livestreaming  
10. september. 

Træd ind i et uformelt klub-univers uden 
læsefrister og faste mødetider i Rudersdal 
Bibliotekernes facebookgruppe Den skæve 
klassiker. Her læser vi hver måned én af 
de finurlige, skæve romaner fra Gyldendals 
kritikerroste Skala-serie, der ny-udgiver 
oversete mesterværker fra det 20. 
århundrede. 

Vi deler løbende aha-oplevelser, indfald og 
tanker i kommentarsporet i facebookgruppen, 
mens vi læser. Og mødes i et online møderum 
én gang om måneden, hvor vi runder den 
læste roman af med en fælles samtale. Dét er 
konceptet bag vores nye facebooklæsekreds, 
som faciliteres af formidlerne Cæcilie Helmer 
Madsen og Tine Fellenius Christensen, der 
selv er faldet for hovedkulds for Skala-serien. 

Cæcilie og Tine glæder sig til at byde dig 
velkommen i gruppen, læser selv med og 
sørger for en hyggelig og uformel læse-
atmosfære - hvor alle kan komme til 
orde. Læs med på alle fire klassikere eller 
pluk dem, du finder mest interessant. Du 
kan tilmelde dig Den skæve klassiker på 
Rudersdal Bibliotekernes facebookside. Online 
mødedatoer er:

25.2. Sylvia Plath: Glasklokken
25.3. Jean Genet: Tyvens dagbog
29.4. Francoise Sagan: Bonjour tristesse
27.5. James Baldwin: Giovannis værelse

Alle fire romaner kan lånes på eReolen eller 
fysisk på biblioteket. Læs mere på  
rudbib.dk/laeseklubber

Facebook-læseklub: Den skæve klassiker 
ONLINE MØDE: 4. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.00-20.30

LÆSEKLUBBER
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NOVELLELÆSEKLUBBEN (også online)
BIRKERØD ELLER ONLINE: HVER MANDAG KL. 10.00-11.00

Vil du overraskes af tankevækkende litteratur? Har du lyst til at 
dele dine læseoplevelser med andre nysgerrige læsere? Så deltag i 
Novellelæseklubben - enten på biblioteket eller hjemmefra.

Novellelæseklubben er Rudersdal Bibliotekernes åbne læseklub. Her 
kan du høre alt fra små kafka’ske tekster over lavmælte historier til 
medrivende romanuddrag. Fælles for teksterne er, at de kan læses på en 
time og sætter gode samtaler i gang. 

Du kan også være med i Novellelæsklubben online. Her kan du hjemme 
via din computer deltage i et hyggeligt læsefællesskab hver torsdag 
kl. 10. Ligesom i den fysiske klub læser vi en tekst og diskuterer den 
undervejs. Vi kan se hinanden og dele indfald og reaktioner ligesom i  
den fysiske klub.

Novellelæseklubberne styres på skift af Janette, Anette og Cæcilie, 
alle litteraturbegejstrede bibliotekarer og formidlere ved Rudersdal 
Bibliotekerne. Der er ikke tilmelding til den fysiske læseklub, du møder 
bare op. Vil du deltage i Novellelæseklubben online, så send en mail til 
Cæcilie Helmer Madsen på caehe@rudersdal.dk.  
Vi glæder os til at se dig!

100 DANMARKSHISTORIER
BIRKERØD: 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 museumschef Anja Olsen fra i 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 á 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 
fem af de spændende bøger til jer historieinteresserede.

1.2. Kenn Tarbensen: Fisk til folket  
1.3. Cæcilie Bønnelycke: Sædelighedsfejden
29.3. Mogens Rüdiger: Oliekrisen
3.5. Louise Nyholm Kallestrup: Heksejagt
7.6. Bertel Nygaard: Grundloven

LÆSEKLUBBER

Du kan læse mere om de enkelte 
læseklubber, tilmeldingsfrister og se, 
hvordan en onlinelæseklub foregår på 
rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål 
vedr. læseklubberne? Kontakt Julie Garde, 
jg@rudersdal.dk, tlf. 47 11 57 57.
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Science fiction – 
online læseklub
ONLINE: TRE TIRSDAGE 9. MARTS, 13. APRIL  
& 11. MAJ KL. 19.00-20.00 

Venter du også i spænding på premieren på 
den episke storfilm Dune i 2021? Så er dette 
læseklubben for dig. Vi går nemlig på litterær 
opdagelse i den fantastiske science fiction-
genre og undersøger universet for robotter, 
androider, nanoteknologi, rumskibe, virtual 
reality, AI, parallelle dimensioner og tidsrejser.

Vær med fra din egen skærm, når vi i 
cyberselskab med andre sci-fi-læsere 
deler læseoplevelser- og anbefalinger med 
hinanden. Janette Flatman, bibliotekar og 
sci-fi-læser deltager i møderne og faciliterer 
læseklubben online.

Kunstnerromaner 
NÆRUM: SIDSTE ONSDAG I MÅNEDEN  
KL. 14.30-16.00

Kom ind bag det kunstneriske værk, og bliv 
klogere på mennesket bag kunsten, når vi 
læser romaner om kunstneres liv. Vi tager 
fat på en billedhugger, en soloballetdanser,  
en komponist og en maler. Bibliotekar Lis 
Fallesen faciliterer læseklubben og deltager i 
møderne.

LYTTEKLUB 

DR Klub Klassisk
BIRKERØD: 
ONSDAG 7. APRIL KL. 17.00 - RUED 
LANGGAARD: ANTIKRIST  
ONSDAG 28. APRIL KL. 17.00 - ANTONÍN 
DVOŘÁK: SYMFONI NR. 9 (FRA DEN NYE 
VERDEN)
ONSDAG 26. MAJ KL. 17.00 - MAURICE 
RAVEL: DAPHNIS ET CHLOÉ

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

Filosofiklubben
BIRKERØD: EN GANG OM MÅNEDEN KL. 16.30-18.00

Det sidste års tid har været præget af 
voldsomme begivenheder og et meget vigtigt 
valg i USA. Trænger du til at se det hele 
lidt fra oven og reflektere over, hvordan du 
kommer videre, har du mulighed for at være 
med til at debattere det i denne læseklub om 
filosofi. Her er det enkelte menneske i fokus. 
Bibliotekarerne Preben Hindberg og Jonas 
Vinding faciliterer i møderne i filosofiklubben.

OBS! Vi læser bl.a. Det hele handler ikke om 
dig af Niels Overgaard, som du kan opleve ved 
arrangement på Hovedbiblioteket i Birkerød og 
samtidig på livestreaming 10. september. 

LÆSEKLUBBER

Du kan læse mere om de enkelte læseklubber, tilmeldingsfrister og se, hvordan en 
onlinelæseklub foregår på rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? 
Kontakt Julie Garde, jg@rudersdal.dk, tlf. 47 11 57 57.

https://rudbib.dk/node/53/vaer-med/del-din-interesse/laeseklubber/science-fiction-online-laeseklub
https://rudbib.dk/node/53/vaer-med/del-din-interesse/laeseklubber/science-fiction-online-laeseklub
https://rudbib.dk/node/3444
https://rudbib.dk/lytteklub
http://RUDBIB.DK/LYTTEKLUb
https://rudbib.dk/node/53/vaer-med/del-din-interesse/laeseklubber/filosofiklubben
http://rudbib.dk/laeseklubber
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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

10

https://rudbib.dk/nyheder/anbefalinger/10-genveje-til-en-go-bog-skraeddersyede-boganbefalinger
http://rudbib.dk/ebiblioteket
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Børn  
& forældre
Velkommen på børnebiblioteket. Viinviterer vi til leg og hygge med 
historier, sjov og ballade – og som noget helt nyt også 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. Leg og lær i vores nervepirrende nye udstilling 
Pyramidens Hemmeligheder. 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. 
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Ny udstilling
FANG FORTÆLLINGEN FAKTA

Pyramidens 
hemmeligheder 
HISTORIEN OM BARNEKONGEN TUTANKHAMON
BIRKERØD: FRA FEBRUAR 

Tør du udfordre pyramidens forbandelse? Er du 
modig nok til undersøge noget meget mærkeligt? 
En helt særlig pyramide er pludselig dukket op på 
Hovedbiblioteket i Birkerød. Dybt begravet i den ligger 
barnekongen Tutankhamon. Men du skal passe på, for 
uden på pyramiden står ’Må døde komme, til den der 
forstyrrer faraoens fred’. 

Opdag pyramidens hemmeligheder, lær om 
barnekongen Tutankhamon og det gamle Egypten, 
skriv dit navn med hieroglyffer og meget mere, 
når du går ind den nye børneudstilling Pyramidens 
hemmeligheder. Hvis du altså tør … 

ALDER: 6-12 ÅR

Udstillingen er Rudersdal Bibliotekernes bidrag til biblioteksprojektet Fang Fortællingen Fakta.

https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/pyramidens-hemmeligheder
https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/pyramidens-hemmeligheder
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0-8 ÅR 
Vidste du, at de første kim til børns læsning udvikles længe 
før skolestart; nemlig med sprogstimulering gennem snak, leg 
og sang - og mødet med børnelitteratur i alt fra pegebøger til 
billedbøger og højtlæsning. 

Fra de er helt små står børns vindue til fantasien og alverdens 
fortællinger åbent - og sproget 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.

Sammen med En ulv, 
en and & en mus
BIRKERØD: LØRDAG 17. APRIL KL. 10.30-11.15  
& LØRDAG 12. JUNI KL. 9.30-10.15  

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
HOLTE:  LØRDAG 15. MAJ KL. 10.00-10.35
BIRKERØD: LØRDAG 22. MAJ KL. 10.00-10.35

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.

https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
https://rudbib.dk/tags/hop-ind-i-bogen
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MØD RUDERSDAL LÆSEKONSULENT LISBETH SKOV THORSEN

Klar, parat ... læsestart
BIRKERØD: FREDAG 23. APRIL KL. 16.00-17.00
 
Skolen venter lige på den anden side af sommerferien, og så begynder den vigtige læsetilegnelse 
for alvor. Måske har du allerede hørt om ’early literacy’, ’guidet reading’ eller om lix og let-tal? 
Mød Lisbeth Skov Thorsen, Rudersdal Kommunes læsekonsulent på Verdens Bogdag. Hør om 
læseindlæring og om, hvordan du støtter dit barn på vejen mod selv at kunne læse.
 
Efter foredraget viser vi rundt og svarer på spørgsmål i vores begynder- og læselet-bogsamling.
 
Foredraget er for forældre. Du er velkommen til at have børn fra 5 år med – som kan tegne, lege og 
høre historie i børnebiblioteket imens.  
 
FOR FORÆLDRE TIL BØRN, DER STARTER I 0. KLASSE EFTER FERIEN
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BARN OG VOKSEN

DE BEDSTE BØGER & TRICKS TIL AT HOLDE DIG VÅGEN

Hyggelig højtlæsning
BIRKERØD: TIRSDAG 27. APRIL KL. 16.30-17.30

Højtlæsning. Der er kun godt at sige: Det udvikler 
ordforråd, sprogforståelse, fantasi og empati hos 
dit barn. Og kan være den bedste hyggestund 
med nærhed, samvær, grin og snak. Det kan 
bare, indrømmet, også være lidt søvndyssende. 
Men ikke mere, for …

Vores børnebibliotekarer Lars og Signe har 
fundet en stak af de absolut bedste billedbøger 
og historier til højtlæsning og serverer dertil 
masser af gode tips og tricks til, hvordan du kan 
gøre jeres små oplæsningsstunder til dagens lille 
højdepunkt - også for dig.

Du kan komme alene, men også sagtens have 
dit barn med. Vi sidder ved borde med papir og 
farver, så der kan tegnes og hygges i mens.

FOR FORÆLDRE MED BØRN I ALDEREN 3-8 ÅR.
BILLETTER: GRATIS.  BILLET TIL VOKSEN & BARN. 

https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/klar-parat-laesestart
https://rudbib.dk/arrangementer/foraeldre/hyggelig-hoejtlaesning
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WALK’N’ ROLL      

Barnevognstur med de 
bedste pegebøger

HOLTE: ONSDAG 12. MAJ KL. 10.30

Hvad kan pegebøgerne til din baby? Hvordan kan du stimulere dit barns 
første ord, sprog, fantasi 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 af sted med barnevognene fra Holte Bibliotek og gør ophold 
undervejs, hvor børnebibliotekar Linda Vinding Pedersen viser pegebøger og 
små lette historier – og fortæller om, hvorfor det er en god idé at starte med 

bøger allerede, fra børn er helt små. 

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

BILLETTER: GRATIS.

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?

https://rudbib.dk/arrangementer/foraeldre/barnevognstur-med-de-bedste-pegeboeger
https://rudbib.dk/arrangementer/foraeldre/barnevognstur-med-de-bedste-pegeboeger
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/podcasten-hvorfor
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PÅ VEJ MOD SKOLESTART

De bedste billedbøger & herlige historier
HOLTE: FREDAG 21. MAJ KL. 16.00-17.00
BIRKERØD: FREDAG 4. JUNI KL. 16.00-17.00 

I billedbøger findes en skatkiste af gode fortællinger og leg med sproget. Når du læser med dit 
barn, er du med til at støbe fundamentet til, at barnet bliver glad for bøger og senere læseparat 
selv. Billedbøger udvider ordforrådet og styrker den narrative kompetence hos barnet; dét at kunne 
genfortælle en historie og måske selv digte videre på den. 

I rim- og remsebøgerne leger vi med sproget, så barnet får fornemmelsen for lydlige forskelle. 
En kanin og en kanon er ikke det samme - og barnet øver evnen til at afkode rim. Kendskab til 
bogstaver og tal får børn bl.a. gennem de mange bogstav- og talbøger, du kan finde på biblioteket. 

Kom og vær med, når børnebibliotekarerne Cathrine Priis og Linda Vinding fortæller om gode 
billedbøger, rim- og remsebøger samt bogstav- og talbøger til børn, der er på vej mod skolestart.         

FOR FORÆLDRE TIL BØRN FRA 4 ÅR 
BILLETTER: GRATIS

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   

https://rudbib.dk/arrangementer/foraeldre/de-bedste-billedboeger-herlige-historier
https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/leg-sans-et-eventyr
https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/leg-sans-et-eventyr
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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: Letlæsningsbøger
Kl. 14.00: Romaner og graphic novels
Kl. 14.30: Fagbøger
Kl. 15.00: Letlæsningsbøger

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 
dit eget bogmærke. 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  24

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

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/kulturnatdag
https://rudbib.dk/tags/kulturnatdag
https://rudbib.dk/tags/kulturnatdag
https://rudbib.dk/tags/kulturnatdag
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Book en børnebibliotekar  
til din mødre/fædregruppe 
BIRKERØD, HOLTE & NÆRUM EFTER AFTALE

Vil du og din mødre/fædre-gruppe have inspiration til pegebøger eller billedbøger samt tips 
til at stimulere dit barns sproglige udvikling? Så kan du booke os til en hyggelig bogsnak, 
hvor vi deler ud af det bedste inden for børnelitteratur, der passer til dit barns udvikling. 
Kontakt børnebibliotekar: Cathrine Priis cra@rudersdal.dk 

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

FÆDRE MØDES I

Fars legestue
BIRKERØD: TIRSDAGE KL. 11.00-14.00 

Er du på barsel eller tager du blot en fridag 
med dit barn? Du er altid velkommen i Fars 
legestue, hvor du og andre fædre med børn 
i alderen 0-5 år kan komme og være aktive 
sammen med jeres børn. Der er åbent hver 
tirsdag fra kl. 11-14, og du kan komme inden 
for det tidsrum, som det passer ind i din dag.

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

Arrangeret som et samarbejde mellem 
Sundhedstjenesten i Rudersdal, biblioteket og 
Forum for mænds Sundhed med projekt ’Far 
for livet’, støttet af Nordea-fonden. 

GRATIS ADGANG 

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.  
 
Arrangeret i samarbejde med Rudersdal 
Sundhedstjeneste. Hold øje med flere 
arrangementer for nybagte forældre på 
rudbib.dk

BILLETER TIL VOKSNE: 50 KR.
TAG GERNE BABY MED

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frudbib.dk%2Fboern-og-foraeldre%2Fforaeldre%2Fdin-litteraere-goodiebag%3Ffbclid%3DIwAR3J8qDLL0aqggwQVUzrH6JqGNNERS2gEGUJVOQJ_N1m4jXUHvJLiFOWEDA&h=AT2xkemC5DWADh7gdmbI_rcvacGBUQMzdTTXWcnxZyErHCgW4JuRaPxs3Gu9yZsIQKcS4v4y5CGnrLCJKR5raD7xNhLeieM4NRqTSLXdu6AX6_BVjyOniPaI7nitA7NmP44
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frudbib.dk%2Fboern-og-foraeldre%2Fforaeldre%2Fdin-litteraere-goodiebag%3Ffbclid%3DIwAR3J8qDLL0aqggwQVUzrH6JqGNNERS2gEGUJVOQJ_N1m4jXUHvJLiFOWEDA&h=AT2xkemC5DWADh7gdmbI_rcvacGBUQMzdTTXWcnxZyErHCgW4JuRaPxs3Gu9yZsIQKcS4v4y5CGnrLCJKR5raD7xNhLeieM4NRqTSLXdu6AX6_BVjyOniPaI7nitA7NmP44
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frudbib.dk%2Fboern-og-foraeldre%2Fforaeldre%2Fdin-litteraere-goodiebag%3Ffbclid%3DIwAR3J8qDLL0aqggwQVUzrH6JqGNNERS2gEGUJVOQJ_N1m4jXUHvJLiFOWEDA&h=AT2xkemC5DWADh7gdmbI_rcvacGBUQMzdTTXWcnxZyErHCgW4JuRaPxs3Gu9yZsIQKcS4v4y5CGnrLCJKR5raD7xNhLeieM4NRqTSLXdu6AX6_BVjyOniPaI7nitA7NmP44
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/foraeldre/far-paa-barsel
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/foraeldre/far-paa-barsel
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/foraeldre/far-paa-barsel
https://rudbib.dk/arrangementer/foraeldre/foerstehjaelp-til-baby-0
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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. 

ONLINE I VINTERFERIEN:

Læsebingo med historier & præmier
ONLINE: ONSDAG 17. FEBRUAR KL 11:00 – 11:30 & 14:00 – 14:30

Hvad er mere hyggeligt end at høre en god historie, mens det blæser og er koldt udenfor?

Er du mellem 8-12 år, så kan du i vinterferien høre en historie og vinde præmier samtidig. Vi spiller 
nemlig læsebingo online og hygger os sammen.

Det er let at være med. Send en mail til børnebibliotekar Signe Johansson Jørgensen på sjoh@
rudersdal.dk. Skriv, om dit barn vil deltage kl. 11.00 eller kl. 14.00, så sender Signe et link til 
online-møde på dagen. 
 
Der kan være 10 børn til hver omgang læsebingo, så skynd dig at melde jer til.   

ALDER: FRA 8 – 12 ÅR

https://rudbib.dk/tags/laesebingo
https://rudbib.dk/tags/laesebingo
https://rudbib.dk/tags/laesebingo
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VÆR MED I DET ER FEDT AT LÆSE

Bogklub for børn  
10-14 år
ONLINE: KL. 15.30-15.30
 
Er du vild med bøger? Og synes du, at det er 
mega hyggeligt at læse og snakke om bøger 
sammen med andre? Så er bogklubben Det er 
fedt at læse lige noget for dig. For det meste 
læser vi forskellige bøger hver især, men vi 
kan også finde på at læse den samme bog. Vi 
får også bøger fra forlaget Carlsen, som du 
kan lave videoanmeldelser til, hvis du har lyst. 
Vi laver videoerne i fællesskab i klubben. 
 
Vi mødes en gang om måneden fra kl. 
15.30-16.30. Møderne foregår online, indtil 
vi igen kan mødes fysisk. Herefter på 
Hovedbiblioteket i Birkerød.

Onsdag 3. februar
Onsdag 3. marts
Onsdag 24. marts                  
Onsdag 14. april                      
Onsdag 12. maj                     
Onsdag 9. juni
 
Tilmelding: Det er gratis at deltage. Send en 
mail til børnebibliotekar Signe Johansson 
Jørgensen på sjoh@rudersdal.dk, hvor du 
skriver kontaktinfo på forælder samt barnets 
navn og alder. I får link til møde tilsendt.

ONLINE BOOKTALK

Geniale serier til  
din 10-12-årige
LIVESTREAMING: ONSDAG 17. MARTS KL. 19.00-19.30

Har dit barn læst verdens bedste serie, og er 
det svært at finde en ny, der fænger? Eller 
trænger I bare til, at der bliver fyret mere op 
under læselysten? Så vær med hjemme foran 
skærmen sammen med dit barn, når Cathrine 
Priis og Signe Johansson, børnebibliotekarer 
og seriøst-søde-serie-kendere, giver den gas i 
en online booktalk om de allerbedste serier for 
10-12-årige.

I får et hav af bogtips inden for mange 
forskellige genrer, så der er virkelig gode 
odds for at opdage den næste serie, 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 den serie, dit 
barn allerhelst vil læse. Booktalk’en ligger 
efterfølgende på rudbib.dk/live – til når I 
trænger til det næste serie-fix.

https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/bogklub-boern
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/bogklub-boern
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/bogklub-boern
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/bogklub-boern
https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/geniale-serier-til-din-10-12-aarige
https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/geniale-serier-til-din-10-12-aarige
https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/geniale-serier-til-din-10-12-aarige
https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/geniale-serier-til-din-10-12-aarige
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BOOKTALK OM DÉT, DER RØRER DIN

tween & teenager
BIRKERØD: TIRSDAG 4. MAJ KL. 17.00-18.30

Hvor er de vildt gode bøger med nerve, som 12-16-årige bare sluger? Ja, de er faktisk lige her på 
bibliotekets hylder. Og de kan sagtens konkurrere med mobilen, skærmen og streamingtjenesterne. 
De handler nemlig om dét, der rører sig, når man er tween og teenager – helt inde i hjertet og 
kroppen, og i relationerne med venner og verden omkring én. 

Uanset, om læselysten er dalende eller i højeste gear, så har vi de spændende og vedkommende 
bøger, der venter på at blive læst. Og dem fortæller vi om på denne hot topic-booktalk, hvor vi 
stiller op med et vognlæs skønlitteratur, der tager afsæt i aktuelle emner; lige fra kærlighed og 
hate crimes til flygtninge, venskaber, køn og seksualitet.

Tag din – modvillige eller meget læseglade – tween eller teenager med til en hyggelig eftermiddag 
i selskab med dig og genialt gode bøger. Vi lokker også med quiz og lækre præmier. 

FOR FORÆLDRE OG UNGE 12-16 ÅR
BILLETTER: GRATIS

GENIALE GENVEJE TIL SKOLEOPGAVER OG FAGTEKSTER 

Hjælp, vi har lektier for …
BIRKERØD: ONSDAG 28. APRIL KL. 16.30-17.30

Du kender det måske allerede? Skoleopgave og aflevering er 
lige om hjørnet, I kan ikke nå på biblioteket, og det er svært 
at finde informationer om emnet, dit barn har valgt. Heldigvis 
er der masser af hjælp at hente på e-biblioteket, hvor I kan 
finde bøger, artikler og andre informationer hjemmefra ved 
skærmen. Og e-biblioteket har åbent døgnet rundt.

Kom og få børnebibliotekarernes bedste tips og tricks til 
informationssøgning. Vi tager udgangspunkt i opgaver, hvor 
der skal bruges faglitteratur. Hør, hvordan opgaveskrivningen 
bliver så let og lærerig som muligt. Og bliv lektieparat i en fart 
med de mange hjælpe-muligheder, der findes på Bibliotek.dk 
og e-biblioteket.

Du kan komme alene, men du er også meget velkommen til at 
tage dit barn med. 

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

https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/booktalk-tween-teenager
https://rudbib.dk/arrangementer/foraeldre/hjaelp-vi-har-lektier
https://rudbib.dk/arrangementer/foraeldre/hjaelp-vi-har-lektier
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KONCERT MED ELEVER FRA RUDERSDAL MUSIKSKOLE

Børn spiller klassisk for børn   
BIRKERØD: SØNDAG 9. MAJ KL. 14.00-15.15

Oplev klassisk musik i børnehøjde formidlet af børn. Og gå på opdagelse i de mange spændende 
instrumenter, du kan lære at spille på hos Rudersdal Musikskole – bl.a. violin, cello, kontrabas, 
tværfløjte, obo, klarinet, fagot, bratsch og klaver. Musikskolens elever og lærere spiller korte, 
populære og klassiske ørehængere, børne- og Disney-sange. Måske får dit barn også lyst til at lære 
at spille et instrument? Kom og bliv smittet med livslang musikglæde.

ALDER: 6-10 ÅR, MEN ALLE ER VELKOMNE
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BØRN OG VOKSNE

Book en personlig børnebibliotekar
TIL PERSONLIG VEJLEDNING OG GODE BOGFUND

Skriv til Signe Johansson Jørgensen: sjoh@rudersdal.dk med nogle stikord på dit 
barns interesser, alder og læseniveau. Eller mød os hver onsdag fra kl. 15.00-17.00 på 
Hovedbiblioteket i Birkerød.

Er det svært at læse og læse højt? Så kan 
det være rigtig rart for dit barn at læse 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 gang i læsningen. 
En læsehund skaber en positiv og tryg 
læseoplevelse, som øger læseglæde og 
selvtillid hos barnet. 

Læsehunden Mille: Børnebibliotekar 
Christine Bitz-Nielsen er den lykkelige 
ejer af læsehunden Mille; en klog, glad og 
kærlig hund med en smittende ro. Som alle 
læsehunde er Mille certificeret til at arbejde på 
biblioteket med netop denne opgave.

Hvor & hvordan: En gang om ugen på 
Hovedbiblioteket i Birkerød i en hyggelig 
læsekrog. En læsestund varer 30¬-45 
minutter, og er et lille fællesskab bestående af 
dit barn, læsehunden Mille og børnebibliotekar 
Christine. Dit barn læser højt for læsehunden 
i 20-30 minutter, og herefter hygger vi 
med en godbid og måske lidt hundetricks. 
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

https://rudbib.dk/arrangementer/boern-og-unge/boern-spiller-klassisk
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/laesehund
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/laesehund
https://rudbib.dk/boern-og-foraeldre/stoerre-boern/laesehund
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Vær med i sommerbogen
LÆS, ANMELD OG FÅ EN GRATIS BOG
BIRKERØD, HOLTE & NÆRUM: 14. JUNI TIL 21. AUGUST 
ALDER: 6-15 ÅR

Børnebibliotekerne bugner af bøger om mageløse magikere, piger med power, dumdristige 
drenge, kæphøje riddere, en superheltekaptajn med underhylere og meget mere, der bare venter 
på at blive læst og anmeldt af dig.

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

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

Det er gratis at deltage. Få anmeldelsesarket på dit bibliotek eller print det ud fra rudbib.dk

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

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
idmfr@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

https://rudbib.dk/
https://rudbib.dk/nyheder/boern-og-unge/10-genveje-til-en-go-boernebog
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Bøger til daginstitutioner
Til 40 daginstitutioner i Rudersdal Kommune 
pakker vi hver anden uge kasser fyldt med 
gode og spændende bøger, der bare venter på 
at sprede hygge og glæde. 

’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 61)

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

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 78)

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:

Fang Fortællingen Fakta
Den nye udstilling Pyramidens hemmeligheder 
er Rudersdal Bibliotekernes bidrag til 
biblioteks-projektet Fang Fortællingen Fakta 
med undervisningsmateriale målrettet 
3.-5.-klasse. Du kan også opleve udstillingen 
sammen med dit barn på biblioteket.  
(Se side 58)

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 76). 
Og få masser af tips til geniale serier til 
10-12-årige. (Se side 75).

Bogklub i fritiden
I Holte Skoles SFO og SFK har 
børnebiblioteket bogklub for læseglade børn 
fra 0.-5. klasse. Dit barn kan også være med 
i bogklubben Det er fedt at læse for alle 
10-14-årige på Hovedbiblioteket i Birkerød 
eller online en gang om måneden. (Se side 74) Se mere om børnebibliotekets tilbud til 

børn og forældre  klik her

Vinterbogen
Vinterbogen er en landsdækkende 
læselystkampagne målrettet skolernes 1.- 6. 
klasser og har fokus på at dele læseglæde og 
skabe et positivt læsefællesskab i klassen. 
På børnebiblioteket hjælper vi skoleklasserne 
med inspiration til læsningen.

Ordskælv
Børnebiblioteket samarbejder med 
skriveværkstedet Ordskælv. I år fortsætter 
vi et skriveforløb med to 8. klasser, som får 
redskaber til at skrive skønlitteratur. 
 

https://rudbib.dk/section/boern-og-foraeldre
https://rudbib.dk/vaermed/del-din-interesse/skrivevaerksted-med-ordskaelv
https://rudbib.dk/vaermed/del-din-interesse/skrivevaerksted-med-ordskaelv
https://rudbib.dk/vaermed/del-din-interesse/skrivevaerksted-med-ordskaelv
https://rudbib.dk/vaermed/del-din-interesse/skrivevaerksted-med-ordskaelv
https://rudbib.dk/vaermed/del-din-interesse/skrivevaerksted-med-ordskaelv


84 85

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 f.eks. møde os en dag ved Vedbæk 
Station eller på Trørød Torv. Og du kan 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. 

Alsang live
MANTZIUSLIVE: TIRSDAG 4. MAJ 
Rudersdal fejrer Danmarks befrielse 4. maj og 
ALSANG med et fællessangs-arrangement på 
spillestedet MantziusLive i Birkerød. 
 
Jagten 
GL HOLTEGAARD: FREDAG 18. JUNI 
Årligt kulturevent for børnefamilier Der er 
lagt op til spænding og udfordrende leg, 
når børnene bl.a. skal løse mysteriet om 
mærkværdige hændelser i barokhaven. 
 
Hop & rock
RUDEGAARD STADION: TORSDAG 27. MAJ
Biblioteket er med på festivalpladsen. 
Find vores blå pavillon og vær med i 
sjove aktiviteter, eller hyg dig med en lille 
højtlæsningspause midt i hurlumhejet.

Nærum kulturdag  
BIBLIOTEKSPARKEN I NÆRUM: FREDAG 11. JUNI
Heldagsevent for både børn og voksne, hvor 
kultur-, erhverv-, idræt- og foreningslivet 
i Nærum samles til en hyggelig dag med 
masser af aktiviteter for alle aldre. 

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

MØD OS & 

Oplev Rudersdal
I FORÅR & SOMMER 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. 

Vedbæk havnedag
VEDBÆK HAVN: LØRDAG 15. AUGUST
Vedbæk Havnedag er en årligt 
tilbagevendende begivenhed fyldt med 
aktiviteter for hele familien på havnepladsen, 
hvor Rudersdal Bibliotekerne som altid stiller 
op med bl.a. bøger, quiz og præmier. 

Seniordage 2021
MANDAG 30. AUGUST TIL TORSDAG 2. SEPTEMBER
Event for seniorer i hele Ruderdal Kommune. 
Biblioteket deltager med forskellige 
litteraturaktiviteter.

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. Bogfest på Hovedbilioteket.

 

http://oplev.rudersdal.dk
http://rudbib.dk
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Lektiecafé
Frivillige fra Birkerød Flygtningekontakt 
hjælper børn, unge og voksne med lektierne 
og det danske sprog. Kontakt de frivillige og 
lav en aftale. 
LÆS MERE PÅ RUDBIB.DK/LEKTIECAFE

Advokatvagten
I Advokatvagten giver områdets advokater 
gratis juridisk rådgivning. Du kan få råd om 
arvesager, skilsmisse, erstatnings- 
sager m.v.
LÆS MERE PÅ  
RUDBIB.DK/ADVOKATVAGTEN

Tal med en mentor 
Lise Rasmussen er frivillig mentor og kan 
gennem samtaler støtte dig i dine studier og 
hjælpe dig med at skabe overblik. 
LÆS MERE PÅ RUDBIB.DK/MENTOR

Hjælp til blanketter 
og breve 
En frivillig fra Birkerød Flygtningekontakt 
hjælper med at forstå breve og regninger 
eller udfylde skemaer og ansøgninger.
LÆS MERE PÅ RUDBIB.DK/BLANKETTER

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 
På Rudersdal Bibliotekerne kan du ikke bare deltage i spændende 
arrangementer og læseklubber – du kan også altid få hjælp til 
at finde bøger, film, musik og andre materialer, som interesserer 
dig både på hylderne og blandt vores mange e-ressourcer. Vi 
kommer også gerne til dig. Er du ikke i stand til selv at komme på 
biblioteket, fordi du er handicappet eller langvarigt syg, kan du 
tilmelde dig ordningen Biblioteket Kommer. 

På Rudersdal Bibliotekerne kan du desuden få hjælp og 
oplevelser direkte fra borger til borger og mødes i en række 
aktiviteter og fællesskaber, som biblioteket lægger rum til.  Du 
kan f.eks. møde andre kreative i håndarbejds- og strikkecaféer, 
vedligeholde dine sprogkundskaber i sprogsaloner og dyrke din 
passion for film sammen med filmentusiaster på Filmholdet.  

Ældre Sagen tilbyder personlig IT-vejledning i dagligdags brug 
af computer, tablet og mobil på udvalgte dage og tidspunkter. 
Du kan også få hjælp af en studiementor eller i Lektiecafeen 
arrangeret af Birkerød Flygtningekontakt. Samt juridisk 
rådgivning af Advokatvagten og vejledning i konfliktløsning af 
Center for Konfliktløsning.
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Sprogsaloner
Bibliotekets sprogsaloner er for dig, der 
taler et fremmedsprog og gerne vil holde det 
ved lige. Der er ikke tale om undervisning, 
men sprogtræning gennem samtale. 
Sprogsalonerne er deltagerstyrede, og 
deltagelse er gratis. Vi taler fransk, spansk, 
tysk og italiensk.
LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ  
RUDBIB.DK/SPROGSALON

FÆLLESSKABER PÅ BIBLIOTEKET

Håndarbejds- og 
strikkecaféer
Det er gratis, og der er ingen tilmelding, så 
bare mød op med dit håndarbejde og hyg dig.
HOLTE: 1. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.00
NÆRUM: MANDAG I LIGE UGER KL. 13.00
SE MERE PÅ RUDBIB.DK/STRIKKECAFE

Filmholdet
Filmentusiast Martin Angelo er frivillig 
tovholder på Filmholdet i Nærum. Har du lyst 
til at mødes med andre 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 7. JUNI
HOLTE: DEN FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED TIL OG 
MED 8. JUNI

Kom og få hjælp til din computer, tablet eller 
mobiltelefon.
Alle dage kl.10.30-12.30

HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET
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Bogklub for børn: Det er fedt at læse
Online: 3. februar kl. 15.30

Vi snakker om bøger
Online: 4. februar kl. 19.30

Vi snakker om bøger
Online: 11. februar kl. 19.30

Vi snakker om Det du lytter til
Online 16. februar kl. 16.30

Vinterferie: Læsebingo
Online: 17. februar kl. 11.00

Vinterferie: Læsebingo
Online: 17. februar kl. 14.00

Vi snakker om Science fiction
Online 23. februar kl. 19.30

KALENDER 
FORÅR & 
SOMMER  
2021

Februar
Vi snakker om Det du lytter til
Online 2. marts. kl. 16.30

Bogklub for børn: Det er fedt at læse
Birkerød eller online: 3. marts. februar kl. 
15.30

Højtlæsning: Litterære breve gennem tiden
Online: 5. marts kl. 10.00

Naturvidenskabelige foredrag: Big bang og det 
usynlige univers
Birkerød: 9. marts kl. 19.00

Naturvidenskabelige foredrag: Pandemier i de 
sidste 200 år
Birkerød: 16. marts kl. 19.00

Vi snakker om Det du lytter til
Online 16. marts kl. 16.30

Online booktalk: Geniale serier til din 
10-12-årige
Livestreaming: 17. marts kl. 19.00

Forfattermøde: Poul Duedahl & Anja Olsen
Birkerød & livestreaming: 18. marts kl. 19.00

Kulturcafé Sydtyskland: En rejse i en lukket 
verden
Holte: 22. marts kl. 19.00

Kulturcafé Sydtyskland: En rejse i en lukket 
verden
Birkerød: 24. marts kl. 19.00

Bogklub for børn: Det er fedt at læse
Birkerød eller online: 24. marts kl. 15.30

Brevskrivningsworkshop med Merete Pryds 
Helle
Birkerød eller online: 26. marts kl. 10.00

Brevskrivningsworkshop med Merete Pryds 
Helle
Birkerød eller online: 26. marts kl. 13.00

Marts

Læs om Litterære Pennevenner på side 12

Poul Duedahl & Anja Olsen 18. marts

Print kalenderen 
til dit køleskab  

her
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Litteraturen finder sted: Skove
Femsølyng & Ebberød: 7. april kl. 13.00

DR Klub Klassisk: Rued Langgaard
Birkerød. 7. april kl. 17.00

Naturvidenskabelige foredrag: Magtfulde 
mikrober, der gavner dig
Birkerød: 13. april kl. 19.00

Bogklub for børn: Det er fedt at læse
Birkerød eller online: 14.april kl. 15.30

Hop ind i bogen: Sammen med en ulv, en and 
& en mus
Birkerød: 17. april kl. 10.30

Året bedste bøger
Birkerød: 19. april kl. 19.00

Naturvidenskabelige foredrag: Smagen af øl
Birkerød: 20. april kl. 19.00

Forfattermøde: Charlotte Weitze & Rakel 
Haslund-Gjerrild
Birkerød & livestreaming: 21. april kl. 19.00

Litteraturvandring RudersdalRuten: 
Forfatterne i landskabet
22. april kl. 10.00

Året bedste bøger
Birkerød: 22. april kl. 14.30

Forfattermøde: Hella Joof & Malene Lei Raben
Livestreaming: 23. april kl. 12.00

Klar, parat, læsestart: Læsekonsulent Lisbeth 
Skov Thorsen
Birkerød: 23. april kl. 16.00

De bedste bøger til Hyggelig højtlæsning
Birkerød: 27. april kl. 16.30

Filosofisk salon med Martin Munk
Birkerød: 27. april kl. 19.00

Naturvidenskabelige foredrag: Sære sanser
Birkerød: 27. april kl. 19.00

Genveje til skoleopgaver: Hjælp, vi har  
lektier for
Birkerød 28. april. kl. 16.30

DR Klub Klassisk: Antonín Dvořák
Birkerød. 28. april kl. 17.00

Året bedste bøger
Holte: 28.  april kl. 19.00

April
Booktalk til din tween & teenager
Birkerød: 4. maj kl. 17.00

Litteraturen finder sted: Skove
Høje Sandberg & Søllerød Naturpark: 5. maj 
kl. 13.00

Koncert: Børn spiller klassisk for børn
Birkerød: 9. maj kl. 14.00

Foredrag: Magt & mennesker i Danmarks 
middelalder
Birkerød: 10. maj kl. 20.00

Filosofisk salon med Martin Munk
Birkerød: 11. maj kl. 19.00

Barnevognstur med pegebøger 
Holte: 12 maj kl. 10.30

Bogklub for børn: Det er fedt at læse
Birkerød eller online: 12. maj kl. 15.30

Hop ind i bogen: Sammen med Vitello er 
bagvendt
Holte: 15. maj kl. 10.00

Forfattermøde: Per Schultz Jørgensen & 
Anette Prehn
Birkerød & livestreaming: 17. maj kl. 19.00

Kulturcafé Naturen i litteraturen: Menneske, 
dyr & planter
Birkerød: 19. maj kl 17.00

De bedste billedbøger & herlige historier
Holte: 21. maj kl. 16.00

Hop ind i bogen: Sammen med Vitello er 
bagvendt
Birkerød: 22. maj kl. 10.00

Filosofisk salon med Martin Munk
Birkerød: 25 maj. Kl. 19.00

DR Klub Klassisk: Maurice Ravel
Birkerød. 26. maj kl. 17.00

Litteraturvandring RudersdalRuten: 
Forfatterne i landskabet
27. maj kl. 10.00

KALENDER FORÅR & SOMMER 2021

Maj

Filosofisk salon 
med Martin Munk 
fra 27. april

Hella Joof & 
Malene Lei Raben 
23. april

Charlotte Weitze 
& Rakel Haslund-
Gjerrild
21. april

Per Schultz 
Jørgensen  
& Anette Prehn
17. maj
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Kulturcafé Naturen i litteraturen: Menneske, 
klima & katastrofer
Birkerød: 2. juni kl. 17.00

Forfattermøde: Anne Lise Marstrand-
Jørgensen & Gry Jexen
Birkerød & livestreaming: 3. juni kl. 18.30

De bedste billedbøger & herlige historier
Birkerød: 4. juni kl. 16.00

Filosofisk salon med Martin Munk
Birkerød: 8. juni kl. 19.00

Bogklub for børn: Det er fedt at læse
Birkerød eller online: 9. juni kl. 15.30

Hop ind i bogen: Sammen med en ulv, en and 
& en mus
Birkerød: 12. juni kl. 9.30

Litteraturen finder sted: Bjerge
Holtekollen: 16. juni kl. 13.00

Litteraturen finder sted: Vådområder
Vaserne: 30. juni kl. 13.00

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

Førstehjælp til baby
Birkerød: 23. august kl. 10.00

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

September
KULTUR
NAT&DAG 
Birkerød: 10. SEPTEMBER 
Se det fulde program på side 24

Juni August
Bemærk 

Der kan opstå ændringer pga. corona.  

Hold dig opdateret på rudbib.dk/corona 

Stationsvej 38
3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700
bibliotek@rudersdal.dk
rudbib.dk
facebook.com/rudersdalbibliotekerne

Hovedbiblioteket i Birkerød
Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700
Åbent alle ugens dage: 7.00-22.00 
Betjening:
Mandag - torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag (1. oktober - 31. marts): 13.00-17.00

Holte Bibliotek 
Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte
Tlf.: 4611 5800
Åbent alle ugens dage: 7.00-22.00
Betjening:
Mandag - fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00-14.00

Nærum Bibliotek
Biblioteksalléen 3, 2850 Nærum
Tlf.: 4611 5790
Åbent alle ugens dage: 7.00-22.00
Betjening:
Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag - onsdag: 12.00-16.00
Torsdag: 14.00-18.00
Fredag: 12.00-16.00
Lørdag: 10.00-13.00

Vedbæk Bibliotekstilbud 
(Afhentning & aflevering)
Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk 
Søndag - torsdag: 7.00-22.00
Fredag - lørdag: 7.00-18.00

KALENDER FORÅR & SOMMER 2021

KULTUR 
NAT&DAG  

10. september

Anne Lise 
Marstrand-
Jørgensen  
& Gry Jexen  
3. juni

https://rudbib.dk/
http://facebook.com/rudersdalbibliotekerne 

