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Praktisk information

Når der ved et arrangement står 
-  BILLETTER: GRATIS, er det gratis,  

men du skal sikre dig billet. 
-  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: 
oplevrudersdal.dk/kulturklub

Velkommen indenfor!

Efteråret nærmer sig med kortere og koldere dage, og derfor 
glæder vi os til at byde dig indenfor på Rudersdal Bibliotekerne til 
en ny sæson fyldt med oplevelser, litteratur, læring, debat og viden.

Sæt kryds i kalenderen lørdag 5. oktober kl. 13, hvor vi afholder 
vores store litteraturfestival under temaet ”Sammen om ord”.

Her kan du møde kendte forfattere, deltage i krimi-caféen og 
aktiviteter for voksne og børn. Helle Helle, Knud Romer, Sara 
Blædel, Malene Ravn og Eva Tind går på scenen, og for de mindste 
er der bl.a. sjov og workshop med Nomernes ”far” Jan Kjær.

I 2019 er det 30 år siden, at Berlinmuren faldt, og vores verdens-
billede ændrede sig. Det markerer vi i september med en række 
events og en stor ’Berlinmur’ gennem Hovedbiblioteket i Birkerød.

Vi fortsætter succesen med livestreaming direkte fra syv 
forelæsninger på Aarhus Universitet, hvor du kan blive opdateret 
på den nyeste forskning. Kom og oplev bl.a. ”På rumkrydstogt ud i 
Solsystemet” og ”Mennesker i klimaets brændpunkter”.

Efteråret byder også på spændende forfatterbesøg med markante 
kvinder i fokus. Mød Ritt Bjerregaard, aktuel med ny erindringsbog 
om sit politiske liv. Modige Emma Holten, som debatterer, hvad 
de sociale medier gør ved os. Og historiker Tom Buk-Swienty, der 
fortæller om sin nye bog ”Løvinden” om Karen Blixen. 

Rigtig god fornøjelse med efterårets program. Vi glæder os til at se 
dig på bibliotekerne i Holte, Birkerød, Vedbæk og Nærum.

De bedste hilsner

Tania Schwartz 
Leder af Oplevelser, IT og formidling



30-året for Murens fald

6—22 sept.Golden Days

September 6.-22.

Hovedbiblioteket i Birkerød

udstilling

1989  
Murens fald

Oplev udstillingen ”1989 – Murens 
fald” på Hovedbiblioteket i Birkerød, 
hvor vi med afsæt i årets Golden 
Days Festival, under temaet ”1989”, 
retter blikket mod Murens fald som 
en konkret historisk begivenhed og 
undersøger mure som symbolsk og 
fysisk fænomen.

Udstillingen kan opleves fra fredag 
6. september - søndag 22. september. 
Vi holder fernisering fredag  
6. september kl. 15.00, hvor vi byder 
på tyske specialiteter.

1989



30-året for Murens fald 30-året for Murens fald

6—22 sept. 6—22 sept.Golden Days Golden Days

September 11. kl. 19

Hovedbiblioteket i Birkerød

Billetter: Gratis

September 13. kl. 17

Hovedbiblioteket i Birkerød

Billetter: Gratis

Foredrag

Østeuropæerne
i 2019

Bogcafé

Muren i 
litteraturen

Mennesker, skæbner og historier. Tag 
på en rejse i øjenhøjde sammen med 
Anne Haubek og Thomas Ubbesen, 
prisbelønnede og mangeårige DR-
udenrigsjournalister, som i et halvt år 
har rejst gennem den gamle Østblok 
og mødt østeuropæerne i dag. Kom og 
hør, hvor Europa bevæger sig hen lige 
nu – 30 år efter Murens fald. 

Murens fald fik afgørende 
betydning for alle tyskere, og det 
store vendepunkt blev selvfølgelig 
også beskrevet i litteraturen under 
betegnelsen Wendelitteratur. 

Tine Fellenius Christensen og Julie 
Garde (gen)læser Wendelitteraturen 
og undersøger, om den tyske litteratur 
stadig i dag er præget af det store 
vendepunkt.

1989 1989



30-året for Murens fald 30-året for Murens fald

6—22 sept. 6—22 sept.Golden Days Golden Days

September 17. kl. 17

Hovedbiblioteket i Birkerød

Billetter: Gratis

September 19. kl. 18-21

Hovedbiblioteket i Birkerød

Billetter: 75 kr. 

Foredrag

The Wall:
murværk og 
mesterværk

Fællesspisning

1989

80’ernes kolde krig, der endte ved 
Berlinmurens fald, havde blandt andet 
Pink Floyds dystre dobbeltalbum, 
”The Wall” som lydspor. Musiker, 
underviser og musikjournalist Thomas 
Ulrik Larsen går bag ”muren” og 
giver et unikt indblik i et mesterværks 
tilblivelse.

Arrangeres i samarbejde med 
Rudersdal Musikskole. 

Hvor var vi i oktober 1989? Hvordan 
så Birkerød ud i slutfirserne? Det 
finder vi ud af, når Hovedbiblioteket 
i september byder på fællesspisning i 
anledning af 30-året for Murens fald. 

Vær med, når vi med klassiske 
firserretter spiser os tilbage til tiden 
med RayDeeOhh, neonfarver og 
Gorbatjov og fejrer det nye åbne 
Europa.

1989 1989

Foto: Carlos Ramón Bonilla

Fællesspisning  
i november

Mørk er november, og løvfaldet slut – men 
på Hovedbiblioteket Birkerød sørger vi for 
tændte lys og dækker op til middag med 

plads til snak, varme og debat. 
Tema og dato følger.

Følg med på rudbib.dk



Snedige bakterier
Bakterier er ikke bare små encellede 
kræ, som lever et simpelt liv, hvor de blot 
hver for sig spiser og deler sig. Bakterier 
danner samfund som er præget af 
indbyrdes afhængighed og konkurrence, 
og som har avanceret arbejdsdeling, 
forsvarsalliancer, elektriske ledningsnet, 
massekommunikation og tætbefolkede 
”byer”.

BIRKERØD
TIRSDAG 22. OKTOBER KL. 19.00
BILLETTER: GRATIS

Viden om vand
Hør om verdens vigtigste, mest kendte og 
på alle måder mest forunderlige molekyle, 
H2O. Hemmeligheden bag vands mange 
forunderlige egenskaber ligger ikke i det 
enkelte vandmolekyle, men i samspillet 
mellem molekylerne. Ultrakorte laser-
pulser giver os nu en ny og bedre indsigt i 
vands forunderlige egenskaber, og hvor-
dan molekylerne i vand spiller sammen.

BIRKERØD
TIRSDAG 29. OKTOBER KL. 19.00
BILLETTER: GRATIS

Naturvidenskab/streaming

1 stk.

NATURVIDENSKABELIGE 
FOREDRAG

LIVESTREAMING
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

På rumkrydstogt ud i 
Solsystemet
Med blandt andet en række rumsonder 
har vi fået ny viden om vores Solsystems 
planeter, deres måner og om småplaneter, 
asteroider og kometer. Rumsonderne har 
taget betagende billeder, og deres målinger 
afslører fascinerende naturscenerier og 
verdener, som er meget forskellige fra 
Jordens. Bliv klogere på hvad den nyeste 
forskning lært os om vores Solsystem.

BIRKERØD: TIRSDAG 8. OKTOBER KL 19.00
BILLETTER: GRATIS



Forædling af 
mennesket – før og nu
Er det et problem for menneskets fremtid, 
at alle mennesker, selv dem med fysiske 
og mentale handicap, får børn? Denne 
type spørgsmål spillede en vigtig rolle i 
samfundsdebatten i starten af 1900-tallet. 
Hør om, hvorledes den vordende 
videnskab biologi kom til at spille en 
vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne 
og eugenik, og om hvordan nutidens 
enorme landvindinger inden for genterapi 
og genetiske tests skaber vigtige etiske 
dilemmaer, som flere og flere af os vil 
stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, 
bliver syge eller er pårørende.

BIRKERØD
TIRSDAG 19. NOVEMBER KL. 19.00
BILLETTER: GRATIS

Luften vi indånder
Hør om, hvad der er i luften som vi 
indånder – det er ikke det rene luft: Både 
naturen selv og menneskeskabt forurening 
tilfører partikler og gasser til luften. Hvilke 
partikler er der i luften, hvor mange er 
der og hvilke effekter har partiklerne på 
miljøet, på klimaet og på vores helbred? 
Og hvordan sporer forskerne de kilder som 
skaber partiklerne? 

HOLTE
TIRSDAG 26. NOVEMBER KL. 19.00
BILLETTER: GRATIS

NATURVIDENSKABELIGE 
FOREDRAG

Mennesker i klimaets 
brændpunkter
Tag med på en opdagelsesrejse Jorden 
rundt til klimaets brændpunkter hvor 
stadig mere vildt og uforudsigeligt 
vejr forandrer levevilkårene for helt 
almindelige mennesker. Hør om 
indianernes, fiskernes, landmændenes 
og kvægavlernes udfordringer – ude og 
herhjemme – og om disse forandringer 
skyldes tilfældigheder, eller om de er en 
konsekvens af, at klimaet forandrer sig. 

BIRKERØD
TIRSDAG 05. NOVEMBER KL. 19.00
BILLETTER: GRATIS

Hvordan is og vand 
dannede Danmark
Hør om, hvordan bjergkæder Jorden rundt 
blev nedbrudt under istiderne, og hvorfor 
det danske landskab ser ud, som det 
gør. Det danske landskab bærer tydeligt 
præg af at være dannet af is og vand: Vi 
har alle bemærket smeltevandssletter 
og morænelandskaber samt store sten, 
som blev medbragt af isen fra Norge eller 
Sverige under de seneste istider. Men 
helt præcist hvornår og hvordan er det 
danske landskab blevet skabt – og hvad er 
forbindelsen til bjergene mod nord?

BIRKERØD
TIRSDAG 12. NOVEMBER KL. 19.00
BILLETTER: GRATIS

LIVESTREAMING
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET



Sara Blædel 
Helle Helle
Knud Romer 
Eva Tind
Malene Ravn
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Debataften med Emma Holten
BIRKERØD 26. NOVEMBER KL. 18.30-20.30
Med Umbrella-sagen blussede debatten om hævnporno 
op igen og satte fokus på de unges relationer.   
I samarbejde med Soroptimisterne inviterer vi til 
foredrag og debat med Emma Holten, der spørger, om 
digitale medier har ændret måden, vi ser hinanden på? 
Debatpanelet består af Emma Holten, Girltalk og unge 
fra Rudersdal.
Kom og del din mening og stil spørgsmål til panelet.
BILLETTER: 50 KR. 

Ritt Bjerregård
BIRKERØD 23. OKTOBER KL. 19.00
Kom og mød Ritt Bjerregård til et 
spændende foredrag om livet som 
politiker og om at være i offentlighedens 
søgelys. 

Ritt udgav i efteråret 2018 bind 3 af 
sine erindringer, hvor hun giver et 
underholdende og tankevækkende billede 
af de seneste 70 års danmarkshistorie 
– en tid hvor omstillingen fra landbrugs- 
til industrisamfund gav plads til 
eksperimenter med nye normer, bl.a. 
indenfor ægteskab og familiemønstre.

BILLETTER: 50 KR.
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LYTTEKLUB 

DR Klub Klassisk
BIRKERØD: 
ONSDAG 25.9. KL. 17.00 - ANNA NETREBKO
ONSDAG 30.10. KL. 17.00 - GEORGES BIZET
ONSDAG 27.11. KL. 17.00 - GUSTAV MAHLER
Del din kærlighed til klassisk musik med 
andre, og hør kendte og ukendte værker. 
Niclas Nørby Hundahl, BA i Musikvidenskab 
og cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturfor-
midling samt kulturformidler hos Venne-
foreningen for DR’s Kor og Orkestre, guider 
dig gennem månedens tema og inviterer til 
diskussion.
BILLETTER: 20 KR. 
(INKL. KAFFE/TE OG KAGE)
LÆS MERE PÅ RUDBIB.DK/LYTTEKLUB

FORFATTERAFTEN

Tom Buk-Swienty og 
Løvinden
BIRKERØD: 28. NOVEMBER KL. 19.00

I ”Løvinden” går Tom Buk-Swienty på jagt 
efter den virkelige historie om den spændende 
og myteomspundne forfatter Karen Blixen. 
Bogen er blevet til efter års grundig research, 
bl.a. under ophold på en kaffefarm i Kenya. 

Kom og mød Tom Buk-Swienty, når han 
fortæller om bogens tilblivelse – og om, 
hvorfor han først nu skriver om Karen Blixen 
selv, efter at have taget tilløb med bøger om 
Blixens far, Kaptajn Dinesen, og om hendes 
bror i bogen ”Tommy og Tanne”.

Arrangeres i samarbejde med AOF.

BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.

KLUB
Klassisk

FOTO:THOMAS SKOU



Litteraturvandringer

Litteratur i det fri og samvær med 
andre er et tilbud til dig, der holder af 
litteratur og natur. 
Vi vandrer og lytter til uddrag af prosa, 
lyrik og faglitteratur. 

Vi har fokus på ro, let motion og den 
gode oplevelse.

Vi går ud hver gang, klæd dig derfor på 
efter vejret. 

Undervejs tager vi små pitstop - medbring 
gerne noget at sidde på i græsset eller på 
skovbunden. 

Nyt program hver uge.

Ingen tilmelding, ingen forberedelse, kun 
et åbent sind.

Litteraturguide: Kirsten Havelund
Det er gratis at deltage. 

Kom og vær med! 

Her går vi ved siden af hinanden.
Imellem os er der tolvtusind mil.
For stædige til at skyde den lille
genvej på godt og vel et smil.

Benny Andersen:  
Personlige papirer
Digte

HVER ONSDAG KL. 10.00-11.00
Mødested: Hovedbiblioteket i Birkerød 
– ved informationen

HVER TORSDAG KL. 10.00-11.00
Mødested: Holte Bibliotek 
– ved informationen

For dig der er dårligt gående 
HVER ONSDAG KL. 12.30-13.30
Mødested Teglporten 
– ved informationen

September – Oktober – November
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Læseklubber
I læseklubberne mødes læseglade mennesker for at dele læseoplevelser.  
Vi tilbyder læseklubber med forskellige temaer i alle fire filialer.

Som noget nyt vil du i år kunne deltage i en læseklub i forbindelse med vores 
litteraturfestival ”Sammen om ord”, hvor du vil få mulighed for at læse de nyeste 
bøger af de forfattere, du kan møde til festivalen. Deltagerne i læseklubben vil få 
mulighed for at stille spørgsmål til forfatterne. 

En anden ny læseklub er Bøger fra baghaven, hvor vi læser forfattere fra 
Rudersdal og omkringliggende kommuner. Denne læseklub bygger på et 
samarbejde kommunerne imellem, hvor hver kommune vælger én bog og 
opretter én læseklub, som læser alle de udvalgte bøger. Sæsonen afsluttes med 
en event for alle læseklubdeltagerne og en eller flere af forfatterne.

Øvrige nye temaer for læseklubberne er Tom Buk-Swienty, Helle Helle, Sara 
Blædel, Bookerprisvindere, Nyere europæisk litteratur, Dansk fra 80’erne og 
Slægtsromaner. Derudover fortsætter de gamle populære The English Book 
Club, DR Romanklubben, Herreværelset, Tænkepauser og Verdenslitteratur.

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ RUDBIB.DK/LAESEKLUBBER  

Novellelæseklubben
Nu er det slut med surhed mandag morgen. 
Kom med i novellelæseklubben, hvor vi byder på en god kop 
kaffe og en bid litteratur. 
Novellen bliver læst højt af en bibliotekar, og sammen snakker 
vi om, hvad vi synes er interessant, og hvad vi undres over. Det 
kan være noget i handlingen, sproget, tiden, novellen foregår i, 
og alle mulige andre små og store ting der springer i øjnene.  
Alle er velkomne, der er ingen forberedelse eller tilmelding. 
HVER MANDAG KL. 10.00-11.00. OPSTART 26. AUGUST. 
DU KAN LÆSE MERE PÅ RUDBIB.DK/LAESEKLUBBER

Læseklubber



Den danske nazisme og fascisme
I Mellemkrigstiden var nazismen og fascismen på sit højeste i Europa, men i Danmark 
fik disse ideologier kun en vis udbredelse. Henning Tjørnehøj vil belyse de danske 
udgaver bl.a. foreningen Landbrugernes Sammenslutning LS, højskole-nazismen og 
det alternative naziparti Dansk Folkefællesskab og dets fortsættelse i 1940 i Danmarks 
(Haustrup)-Kredsen.  
Velkommen til et historisk foredrag og debat.
BIRKERØD 2. DECEMBER KL. 19.00 
BILLETTER: GRATIS

International Huskedag 2019
DemensNetværk Rudersdal inviterer til en eftermiddag for pårørende, borgere med 
hukommelsesproblemer/demenssygdomme og andre interesserede borgere. 
Oplev forfatterne til bogen ”Momse med demens – sådan skaber du lyse stunder i en 
svær tid”, og lyt til musiker Hans Dals fordybende musik.
Der serveres kaffe og kage i pausen til dem der henter billetten senest 12. september.
Medarrangør: Seniorrådet
Samarbejdspartnere: Frivilligcentret og Alzheimerforeningen
BIRKERØD 19. SEPTEMBER KL. 15.00-18.00 
BILLETTER: GRATIS

ManiFEST for 
kvinder

Med udgangspunkt i den netop udkomne bog 
”ManiFEST for kvinder” fortæller forfatteren Birgitte 

Baadegaard om en ny bølge i kvindefrigørelse. 
Bogen opfordrer kvinder til, at være med i en ny slags 

bevægelse, der er feminin i sin essens og et opgør 
med eksisterende samfundsstrukturer, økonomisk 

tænkning, religiøse dogmer og en manipuleret 
verdenshistorie. 

BIRKERØD 29. AUGUST KL. 17.00 
BILLETTER: GRATIS



Håndarbejds- og strikkecaféer
Det er gratis, og der er ingen tilmelding, så bare mød op 
med dit håndarbejde og hyg dig.

HOLTE: 1. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.00 
START 5. SEPTEMBER

NÆRUM: MANDAG I LIGE UGER KL. 13.00 
START 2. SEPTEMBER

VEDBÆK: ONSDAG I ULIGE UGER KL. 16.45 
START 28. AUGUST
SE MERE PÅ RUDBIB.DK/STRIKKECAFE

Sprogsaloner
Bibliotekets sprogsaloner er for dig, der taler et fremmed-
sprog og gerne vil holde det ved lige. Der er ikke tale om 
undervisning, men sprogtræning gennem samtale. Sprogsa-
lonerne er deltagerstyrede, og deltagelse er gratis.
LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ RUDBIB.DK/SPROGSALON

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, så send en 
mail til absv@rudersdal.dk
OPSTART SØNDAG 25. AUGUST KL. 14.00

FRA BORGER TIL BORGER

Bogvenner 
I samarbejde med Røde Kors besøgs-
tjeneste søger vi frivillige bogvenner, der 
vil besøge og dele deres glæde ved bøger, 
med et andet læsende menneske. 
LÆS MERE PÅ RUDBIB.DK/BOGVENNER

Lektiecafé
Frivillige fra Birkerød Flygtningekon-
takt 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
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 Konflikt-
løsning giver gratis vejledning i, hvordan 
du kan løse konflikter med fx familie, 
naboer eller kolleger. 
LÆS MERE PÅ RUDBIB.DK/KONFLIKT

Birkerød
Flygtninge
KontaktB
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IT-vejledning

Har du spørgsmål om brug af computer, tablets, mobil eller andet, er du velkommen til at 
møde op til personlig IT-vejledning:

BIRKERØD (OBS: HUSK AT SKRIVE DIG PÅ LISTEN, NÅR DU ER ANKOMMET)
MANDAG KL. 14.00-19.00
FØRSTE LØRDAG I MÅNEDEN KL. 10.00-12.00

HOLTE (OBS: HUSK AT SKRIVE DIG PÅ LISTEN, NÅR DU ER ANKOMMET)
MANDAG KL. 10.00-12.00
TORSDAG KL. 10.00-12.00

VEDBÆK BIBLIOTEKSCENTER OG NÆRUM BIBLIOTEK
Du kan aftale at mødes med din IT-vejleder på Vedbæk Bibliotekscenter eller Nærum 
Bibliotek. Skriv til jand@rudersdal.dk eller ring på 46 11 57 35 for at lave en aftale.

Aflysning kan forekomme. Ring evt. 46 11 57 10 eller kig på hjemmesiden  
rudbib.dk/itvejleder, hvis du vil være sikker på, at it-vejlederen kommer.

IT-VEJLEDER JAN ANDERSEN STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG

IT-KURSER

Facebook
Mød Rudersdal Bibliotekerne 

på Facebook.
Facebook.com/

rudersdalbibliotekerne

Instagram
Oplev bibliotekslivet fra en 

anden vinkel. 
@rudbib #rudbib

Nyhedsbrev
Hold dig opdateret på 
arrangementer og få 

inspiration til din næste 
læseoplevelse.

rudbib.dk/nyhedsbrev

RUDBIB.DK/NYHEDSBREV
GÅ ALDRIG GLIP AF NOGET IGEN



Bliv dus med din iPad
07. & 10. OKT. KL. 10.30-13.15
04. & 07. NOV. KL. 10.30-13.15

Er du begynder i brugen af ipad, eller 
næsten begynder, og kan du ikke rigtigt 
komme i gang, eller er du utryg ved at 
bruge den, så er dette grundkursus noget 
for dig. 

MØDESTED
Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246B, 
område D/Storm P, lokale 213, 2840 Holte.

TILMELD DIG PÅ 
WWW.AELDRESAGEN.DK/RUDERSDAL

Få mest muligt ud af 
din iPad
23. & 24. SEP. KL. 10.30-13.00
09. & 11. OKT. KL. 10.30-13.00
25. & 26. NOV. KL. 10.30-13.00

Har du haft din iPad et par år, 
og er bekendt med de mest 
almindelige funktioner, så er her et 
fortsættelseskursus, hvor vi bl.a. vil se på 
streaming, podcast, søgning på internettet, 
mailprogrammer m. fl.

MØDESTED
Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246B, 
område D/Storm P, lokale 213, 2840 Holte.

TILMELD DIG PÅ 
WWW.AELDRESAGEN.DK/RUDERSDAL
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Er du nysgerrig efter 
at vide, hvem dine 
forfædre var?
14. & 21. NOV. 13.00-15.30

Nedstammer du fra en adelsmand, en 
konge eller en berømt kunstner? Hvad 
er slægtens legender, og er der nogle 
skeletter i skabene?
Kurset introducerer dig til slægtsforskning 
og gennemgår de allermest almindelige 
værktøjer til at søge i din slægt. Der vil 
også være tid til at diskutere lige præcis 
din slægt, og hvordan du har registreret 
den.

MØDESTED
Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246B, 
område D/Storm P, lokale 213, 2840 Holte.

TILMELD DIG PÅ 
WWW.AELDRESAGEN.DK/RUDERSDAL 

Billeder og data for 
evigt
01. & 02. OKT. 10.30-12.30
11. & 12. NOV. 10.30-12.30

Kurset er målrettet dig, der gerne vil 
lære at sikre billeder og data ved hjælp 
af backupmuligheder og onlineløsninger 
i skyen, og som vil lære at bruge 
fotoprogrammernes søgeværktøjer, 
billedsredigerings- & retoucherings 
værktøjer.

MØDESTED
Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246B, 
område D/Storm P, lokale 213, 2840 Holte.

TILMELD DIG PÅ 
WWW.AELDRESAGEN.DK/RUDERSDAL

Windows 10 er for alle 
- også begyndere
21. & 23. OKT. 10.30-13.30
18. & 20. NOV. 10.30-13.30

Vi viser dig, hvordan du gør Windows 10 
overskuelig og nem at finde rundt i.  
Vi gennemgår, hvad du finder på de 
forskellige skriveborde, og hvordan du 
bruger dem.
Vi fortæller også noget om, hvordan du 
bevæger dig sikkert på internettet.

MØDESTED
Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246B, 
område D/Storm P, lokale 213, 2840 Holte.

TILMELD DIG PÅ 
WWW.AELDRESAGEN.DK/RUDERSDAL

Lær regneark 
(EXCEL ELLER LIBREOFFICE) PÅ PC 
ELLER MAC
29. & 30. OKT. 10.30-12.30

Kurset dækker de grundlæggende 
funktioner: indtastning af data, formler 
og beregninger, sortering og filtre, 
diagrammer og udskrift, strukturering 
af opgaven (et/flere ark, talformater, 
opsætning af tabeller).

MØDESTED
Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246B, 
område D/Storm P, lokale 213, 2840 Holte.

TILMELD DIG PÅ 
WWW.AELDRESAGEN.DK/RUDERSDAL
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Førstehjælp til baby
 V/JOHN PETERSEN FRA SIMPEL 
FØRSTEHJÆLP   
BIRKERØD: MANDAG 9. SEPTEMBER 
KL. 10.00-12.00 
BIRKERØD: MANDAG 4. NOVEMBER 
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 giver gode råd til, hvordan du undgår 
alvorlige ulykker, og hvad du gør, hvis 
ulykken er ude. Tag gerne baby med.
BILLETTER TIL VOKSNE: 50 KR.

FRA MÆLK TIL FAMILIENS MAD  

Mad til de små 
NÆRUM: TIRSDAG 17. SEPTEMBER 
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske Laila Andersen giver 
tips og gode råd til, hvornår det er tid og 
om, hvordan I kan komme godt i gang med 
skemad. Tag gerne baby med.
FOR VOKSNE MED BABY 
GRATIS ADGANG

Hjælp din baby til en 
sund søvn  
BIRKERØD: MANDAG 23. SEPTEMBER 
KL. 10.00-11.30 
Hvad kan du gøre for at hjælpe 
dit 0-1 årige barn til at sove godt? 
Sundhedsplejerske Susanne Jacobsen 
fortæller og svarer på spørgsmål.
FOR VOKSNE MED BABY 0-1 ÅR
GRATIS ADGANG

Motorik og stimulation 
af spædbarnet  
BIRKERØD: MANDAG 18. NOVEMBER 
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske Tina Skjoldborg 
Arnesen giver dig inspiration til at 
stimulere dit barns sanser og motoriske 
udvikling bl.a. gennem leg. 
FOR VOKSNE MED BABY
GRATIS ADGANG 

OM BØRN
FOR VOKSNE

Vores barn skal starte 
i vuggestue   
BIRKERØD: ONSDAG 20. NOVEMBER 
KL. 10.00-11.30
Hvad kan vi som forældre forvente – og 
hvad kan vuggestuen forvente af os? Hvad 
kan vi spørge om ved besøg i vuggestuer? 
Hvordan sikrer vi den bedste start for de 
små? Inklusionspædagogerne Louise 
Kimmer Nielsen og Christina Blakø fra 
Dagtilbudsområdet fortæller og svarer på 
spørgsmål. 
FOR FORÆLDRE MED BABY ELLER 
SMÅBARN. GRATIS ADGANG

Det kærlige nej  
HOLTE: FREDAG 29. NOVEMBER 
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske og forfatter Dorte 
Fischer vil fortælle om, hvordan I får 
lavet nogle gode og trygge rammer for 
jeres barn, og hvordan I støtter det i dets 
følelsesmæssige og sociale udvikling.
FOR VOKSNE MED BABYER OG 
SMÅBØRN. 
GRATIS ADGANG 

RUDERSDAL 
SUNDHEDSTJENESTE

Sundhedsplejen 
holder Åbent Hus på 
Nærum Bibliotek
Du og dit barn kan benytte Åbent Hus 
så ofte, I har behov for det. I Åbent Hus 
kan du få svar på dine spørgsmål. Det 
er torsdage kl. 14.00-15.00 på Nærum 
Bibliotek, Biblioteksalléen 3, 2850 Nærum.

Mødre/fædregruppe-
træf på bibliotekerne
Har du og din mødre/fædregruppe lyst til 
at lægge et træf på biblioteket? Kontakt 
det nærmeste bibliotek, og vi laver en 
aftale en formiddag, der passer jer. Vi kan 
fortælle om de materialer, der lige nu er 
relevante for jer som forældre. 
For forældre på barselsorlov og deres 
babyer.



OPLEVELSER PÅ
BIBLIOTEKET
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Velkommen
Når bladene falder fra træerne, trækker vi indenfor, og så er 
det tid til hygge - og læsetid!

På vores store litteraturfestival ”Sammen om ord” 5. oktober 
er der også aktiviteter for børn dagen igennem. Mød bl.a. 
forfatteren til de populære Nomer-bøger Jan Kjær og vær 
med i en tegneworkshop.

I efterårsferien inviterer vi selvfølgelig også til hygge på 
biblioteket. Kig forbi og se film på biblioteket under temaet 
”Se filmen – og læs bogen”. Og vær med i den klassiske 
bogstavsjagt rundt på bibliotekerne, hvor du kan vinde 
bogpræmier.

I november holder vi radioworkshop. Kom og lær om 
elektronik og radiobølger. Du kan bl.a. prøve at lodde og bygge 
din egen FM-radio.

Alle børn og deres voksne er også velkomne i november til 
bogcaféen ”Find den rigtige bog og læs løs”.

Og så fortsætter vi med den store udstilling på 
Hovedbiblioteket i Birkerød ”Store Monster lille monster”, 
hvor der vil være pop-op arrangementer, oplæsning, film og 
krea-workshop. Kom og lav f.eks. din egen monsterbadge!

Vi glæder os til at se hele familien på biblioteket i efteråret!

Praktisk information

Når der ved et arrangement står 
-  BILLETTER: GRATIS, er det gratis,  

men du skal sikre dig billet. 
-  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. 

Billetter refunderes ikke.
Rudersdal Biblioteksklub:
Læs mere, og meld dig ind her:  
rudbib.dk/biblioteksklub

Kulturklub Rudersdal:
Læs mere, og meld dig ind her: 
oplevrudersdal.dk/kulturklub
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LÆSEKLUB FOR BØRN

Det er fedt at læse 
Er du vild med bøger? Og synes du, at det er mega hyggeligt at læse og snakke om 
bøger sammen med andre? Så er læseklubben ”Det er fedt at læse” måske lige 
noget for dig. Her snakker vi om, hvad vi synes om bøger, om genrer og temaer. Vi 
ser på læseblogs og bogtrailere. Vi skal også selv lave boganmeldelser og bogtrailere 
i forskellige former. Måske har du nogle gode idéer til, hvordan vi ellers kan være 
sammen om de gode bøger? For det meste læser vi forskellige bøger hver især, men 
vi skal også prøve at læse den samme bog. Hver gang vil der selvfølgelig blive serveret 
lidt lækkert.

Vi mødes 10 gange på en sæson, i denne sæson mødes vi på følgende tirsdage:

Tirsdag 3. september  kl. 16.00-17.00
Tirsdag 8. oktober  kl. 16.00-17.00
Tirsdag 5. november kl. 16.00-17.00
Tirsdag 3. december  kl. 16.00-17.00
Tirsdag 7. januar   kl. 16.00-17.00
Tirsdag 4. februar   kl. 16.00-17.00
Tirsdag 3. marts   kl. 16.00-17.00
Tirsdag 31. marts  kl. 16.00-17.00
Tirsdag 5. maj   kl. 16.00-17.00
Tirsdag 9. juni   kl. 16.00-17.00

HOLTE BIBLIOTEK, MØDELOKALET
ALDER: FRA 10 ÅR OG OP
GRATIS – BARE MØD OP.

SPIL MED ANDRE

Gamer Days
HOLTE: TORSDAG 26. SEPTEMBER 
KL. 15.30–17.00
VEDBÆK: TIRSDAG 19. NOVEMBER 
KL. 15.00–16.30
Børnebibliotekar Lars Stoltz Nielsen viser spil 
og sætter kul på konsollerne sammen med 
børn.
ALDER: FRA 8 ÅR. GRATIS ADGANG
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UDSTILLING

”Store Monster lille monster” 
Besøg Store Monsters værelse, venskabstræet og den 
mørke skræk-tunnel. Tør du gå igennem den?  Der er 
følelser på spil: Hvornår er du tryg, og hvornår bliver noget 
utrygt? Hvad skal der til, før du tør gå igennem den mørke 
tunnel? Skal du have lidt lys? Holde en ven i hånden? Og 
tjek lige i spejlet - hvordan ser du ud, når du er bange?

Billedbøgerne om de to venner Store Monster og lille 
monster af den nordiske trio: islandske Áslaug Jónsdóttir, 
svenske Kalle Güettler og færøske Rakel Helmsdal 
danner forlæg for udstillingen. Der bliver  
pop-op-arrangementer 
inden for monster-
temaet med 
oplæsning, film 
og krea. 

Hold øje med 
rudbib.dk

Udstillingen er Gentofte Bibliotekernes bidrag til det landsdækkende biblioteksprojekt 
”Fang Fortællingen”, hvor ti litterære udstillinger over børnebøger turnerer rundt i landet.

BIRKERØD:
UDSTILLINGEN KAN SES TIL SØNDAG 6. OKTOBER
ALDER: 3-8 ÅR. GRATIS ADGANG

6—22 sept.Golden Days

Golden Days for børn:
Tegnekonkurrence
Murens fald, sejlersko, Magnum-isen, 
Game Boy, Taylor Swift eller noget helt 
andet. Hvad forbinder du med ”1989”?

Med afsæt i årets Golden Days Festival, 
under temaet ”1989”, afholder Rudersdal 
Bibliotekerne en tegnekonkurrence, hvor 
vinderen får sin tegning trykt som en rigtig 
plakat. 

September  6.- 22.
Læs mere på rudbib.dk

1989



Monster-krea
BIRKERØD, HOLTE, NÆRUM OG 
VEDBÆK: AUGUST, SEPTEMBER OG 
OKTOBER
Besøg kreabordet og vær med til 
Monstersjov.

OPLÆSNING OG FORTÆLLING

”Monstre i mørket” - 
introduktion til Store 
Monster lille monster-
universet 
BIRKERØD: LØRDAG 3. AUGUST  
KL. 10.30-11.00 OG LØRDAG 5. OKTOBER 
PÅ LITTERATURFESTIVALEN – SE 
OPSLAG PÅ DAGEN.
De fleste børn vil kunne spejle sig i 
de to venner Store Monsters og lille 
monsters følelsesladede hverdagsliv. 
Børnebibliotekaren tager dig med i Store 
Monsters hyggelige værelse, til lille 
monsters venskabstræ og ind i skræk-
tunnelen. 
ALDER: 3-8 ÅR OG DERES VOKSNE 
GRATIS ADGANG

MUSIK

”Beat & Brøl i 
Monsterland”
BIRKERØD: LØRDAG 7. SEPTEMBER 
KL. 11.00-11.45
De to dukker, pigen Beat og drengen 
Brøl, undersøger forskellige monstre på 
deres rejse rundt i Monsterland. Med sine 
monstersange hjælper Morten dem med 
at overvinde deres frygt. Vi møder blandt 
andet monstret under sengen og monstret, 
der lever af at spise nullermænd. Vi lærer, 
hvordan man bygger en monsterfanger og 
finder ud af, hvad monstre laver om dagen. 
En gruopvækkende og sjov 
musikforestilling.
ALDER: 3-6 ÅR
BILLETTER TIL BØRN OG 
VOKSNE: 30 KR.

NATURVIDEN

”Monsterspændende 
dyr, vi ikke kan 
undvære” 
BIRKERØD: LØRDAG 31. AUGUST  
KL. 10.30-12.30 
Mette fra Naturskolen har små dyr med, 
som vi kan finde på jorden, under sten og 
i jorden. 
De kan godt se lidt ”monsteragtige” ud, 
men de er meget vigtige at have i naturen. 
Kender du bænkebidere, skolopendre og 
ørentviste? Du kan også lave noget krea. 
ALDER: FRA 4 ÅR 
GRATIS ADGANG

Aktiviteter i forbindelse 
med udstillingen - 
primært for børn 3-8 år

SPROG OG LEG

Monster-sprogleg
BIRKERØD: LØRDAG 28. SEPTEMBER 
KL. 10.30-11.30
Vi udfolder sprogglæden, stimulerer 
den indre fantasi og billeddannelse hos 
børnene ved at lege med rim og remser, 
gakkede ord, tungevridere, ”hakke-
snakke-ord” og små fortællinger. Vi 
bruger dialog og kroppen. Bevægelse 
styrker fornemmelsen for rytme i sproget. 
Sproglege er gode for sprogtilegnelsen og 
senere læsefærdigheder.
ALDER: 4-7 ÅR 
GRATIS ADGANG
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FILMSTRIBEN.DK

Film med 
monstertema

BIRKERØD OG HOLTE: FREDAG 27. 
SEPTEMBER KL. 15.30

Vitello bygger en monsterfælde (7 min.)
Når mørket falder på kan Vitello godt komme til at 

tænke på, om der er monstre under sengen.
Grøflingen (27 min.)

En mus kan godt synes større i månens skygger. 
Grøflingen skal vare sig for den store stygge 

mus.
ALDER: FRA 4 ÅR 
GRATIS ADGANG

Monster-badges
BIRKERØD: LØRDAG 5. OKTOBER KL. 13-17ALDER: FOR BØRN, DE SMÅ MED EN HJÆLPENDE VOKSEN. GRATIS ADGANG
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BIBLIOTEKERNES 
LITTERATURFESTIVAL
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Nomer-workshop 
med Jan Kjær

Lørdag 5. oktober løber Rudersdal Bibliotekernes store 
litteraturfestival af stablen med forfatterevents og 
aktiviteter dagen igennem for børn og voksne. Kom og 
mød Nomernes far, forfatteren Jan Kjær, og deltag i en 
sjov workshop med underholdning, quiz og aktiviteter 
bygget op omkring Nomernes verden. Lær bl.a. at 
tegne din egen Nomer og opfind sammen med Jan 
Kjær et nyt monster til den næste Nomer-bog.
Aldersgruppe ca. 4-10 år. Det kræver intet kendskab 
til Nomerne at deltage, men bøgerne kan selvfølgelig 
lånes på biblioteket. 
LØRDAG 5. OKTOBER. NOMER-WORKSHOP  
KL. 13.00 OG KL 15.00. VARER CA. 45 MIN
BEMÆRK: KRÆVER SÆRSKILT GRATIS BILLET TIL 
BØRN. ADGANG TIL NOMER-WORKSHOPS KUN I 
FØLGE MED VOKSEN MED FESTIVALBILLET.

Monster-badges
BIRKERØD: LØRDAG 5. OKTOBER KL. 13-17ALDER: FOR BØRN, DE SMÅ MED EN HJÆLPENDE VOKSEN. GRATIS ADGANG



Efterårsferie

Gå på bogstavjagt i 
børnebibliotekerne
BIRKERØD, HOLTE, NÆRUM OG VEDBÆK:  
LØRDAG 12. OKTOBER – SØNDAG 20. OKTOBER
List dig af sted på tå med Kasper og Jesper og Jonathan fra 
Kardemommeby for at finde bogstaver i børnebiblioteket - og 
vind gode bogpræmier. 
ALDER: FRA 6 ÅR (ELLER FOR DEM DER KAN ALFABETET, 
OG DET ER SELVFØLGELIG OK AT FÅ HJÆLP)

VI SER FILM FRA FILMSTRIBEN

Se filmen - læs bogen (eller omvendt)
HOLTE: TIRSDAG 15. OKTOBER 
KL. 10.30 FOR DE SMÅ OG KL. 14.30 FOR DE STØRRE BØRN

BIRKERØD: ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG 16., 17. OG 18. OKTOBER 
KL. 10.30 FOR DE SMÅ OG KL. 14.30 FOR DE STØRRE BØRN

Vi skal se film fra Filmstribens univers. For de små skal vi hilse på gode 
gamle venner, du kender: Cirkeline, Lili og Vitello. Vi vil også overraske 
dig med nogle helt nye venner. 
For de store skal vi også se film. Programmet vil være tilgængeligt på 
hjemmesiden fra 1. oktober. Vi hygger med noget guf og saft.

FILM FOR DE SMÅ: FRA 3 ÅR
FILM FOR DE STORE: FRA 7 ÅR 

Bogstav nr. 1

F
Bogstav nr. 2

E
Bogstav nr. 3

R
Bogstav nr. 4

I Bogstav nr. 5

E
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Programmering med Coding Pirates
Den lokale afdeling af foreningen Coding Pirates lærer børn om programmering 
og it-kreativitet med bl.a. teknologierne Arduino, LEGO Mindstorm, littleBits og 
Raspberry Pi.
BIRKERØD: MANDAGE OG TORSDAGE KL. 16.30-18.30
ALDER: 8-17 ÅR. 
KONTINGENT: 500 KR. PR. HALVÅR TILMELDING: P.T. INGEN LEDIGE PLADSER, 
MEN DU KAN SKRIVE DIG PÅ VENTELISTE HER: CODINGPIRATES.DK/
TILMELDING (VENTELISTE GRATIS)

BYG DIN EGEN FM-RADIO

Radioworkshop 1 
BIRKERØD: 9. NOVEMBER KL. 10.00

Vi er omgivet af elektronik og radiobølger: 
Radio, telefoner, tv, fjernbetjeninger, 
computere, satellitter, kommunikation 
med rumfartøjer og meget, meget mere. 
Har du tænkt over hvordan det egentlig 
virker? 

På workshoppen lærer du om elektronik 
og radiobølger. Du lærer at lodde og du 
kan prøve at bygge din egen FM-radio.

Workshoppen arrangeres i samarbejde 
med Experimenterende Danske 
Radioamatører. 

ALDER: 12-16 ÅR
BILLETTER: GRATIS

PRØV EN RIGTIG RADIOAMATØRSTATION

Radioworkshop 2 
BIRKERØD: 16. NOVEMBER KL. 10.00

En radioamatørstation kan tale med 
radioamatørstationer i andre lande. På 
workshoppen lærer du om amatørradio, 
og du kan prøve at tale med andre 
radioamatører i hele verden.

Workshoppen arrangeres i samarbejde 
med Experimenterende Danske 
Radioamatører. 

ALDER: 12-16 ÅR
BILLETTER: GRATIS
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Hop ind i bogen
HOLTE: LØRDAG 2. NOVEMBER KL. 10.30-11.00
Kom til ”Hop ind i bogen” på biblioteket, hvor vi læser og leger ”Lille krokodille og det 
store hul” og ”Lille krokodille i det store hav”. Børnebibliotekaren Cathrine læser og 
leger historierne sammen med børnene.  
ALDER: 2-3 ÅR OG DERES FORÆLDRE 
BILLETTER TIL BØRN: GRATIS
      

BOGCAFÉ FOR BØRN OG FORÆLDRE

Find den rigtige bog og læs løs   
BIRKERØD: LØRDAG 23. NOVEMBER KL. 10.30-12.30
Tre friske børnebibliotekarer står på tæerne for at finde det rigtige læsestof til dit barn. 
Sammen giver vi et kick til at styrke læselysten ved at finde de gode historier frem.
ALDER: 8-12 ÅR OG VOKSNE 
GRATIS ADGANG

”Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige udvikling, 
viden om verden, evne til at kommunikere og til selv at læse 
og skrive. Derfor er det vigtigt, at du som forælder hele tiden 
støtter og inspirerer dit barn i at læse og skrive. Både når det 
ikke selv kan læse, når det er ved at lære at læse, og når det 
kan læse”

Nationalt videncenter for læsning



Abc

BIBLO.dk
Elsker du bøger, film, musik og konkurrencer? Så gå ind på de danske 
børnebibliotekers fælles hjemmeside Biblo.dk. Her er et univers for dig mellem 
8 og 14 år, hvor du kan finde sjov og møde andre med de samme interesser som 
dig. Log ind med dit UniLogin. Biblo.dk er en sikker side, der bliver overvåget af 
biblioteksansatte.

Læs op for en blød ven med fire poter  
– læsehund(e)
Har du brug for en rolig stund med læsetræning? Så kan du læse op for en 
læsehund – alene eller sammen med andre.
Iris, en nuttet og godmodig Toller, og Frida, en sjov og venlig hund af racen Coton 
de tulear, er to læsehunde, som spændt venter på at møde børn, der gerne vil øve 
sig i at læse (op). Vi anbefaler den form for læsetræning, især til børn med særlige 
behov eller børn, der skal udfordres. Henvendelse til børnebibliotekar Kirsten 
Havelund på mail khav@rudersdal.dk eller 46 11 57 40. 
Læs mere på rudbib.dk om hundene.

Vi fejrer jul med Astrid 
Lindgren og hendes figurer
BIRKERØD: 23. DECEMBER KL. 10.00-19.00
Vi fejrer julen og viser film fra Astrid Lindgrens univers. Vi 
skal se små korte film med Ronja Røverdatter, Madicken, 
Emil og børnene fra Bulderby.

Filmene kører hele dagen, så du kan bare gå til eller fra, 
som du har lyst.

Alle er velkomne.
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Førstehjælp til baby
 V/JOHN PETERSEN FRA SIMPEL 
FØRSTEHJÆLP   
BIRKERØD: MANDAG 9. SEPTEMBER 
KL. 10.00-12.00 
BIRKERØD: MANDAG 4. NOVEMBER 
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 giver gode råd til, hvordan du undgår 
alvorlige ulykker, og hvad du gør, hvis 
ulykken er ude. Tag gerne baby med.
BILLETTER TIL VOKSNE: 50 KR.

FRA MÆLK TIL FAMILIENS MAD  

Mad til de små 
NÆRUM: TIRSDAG 17. SEPTEMBER  
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske Laila Andersen giver 
tips og gode råd til, hvornår det er tid og 
om, hvordan I kan komme godt i gang med 
skemad. Tag gerne baby med.
FOR VOKSNE MED BABY 
GRATIS ADGANG

Hjælp din baby til en 
sund søvn  
BIRKERØD: MANDAG 23. SEPTEMBER 
KL. 10.00-11.30 
Hvad kan du gøre for at hjælpe 
dit 0-1 årige barn til at sove godt? 
Sundhedsplejerske Susanne Jacobsen 
fortæller og svarer på spørgsmål.
FOR VOKSNE MED BABY 0-1 ÅR
GRATIS ADGANG

Motorik og stimulation 
af spædbarnet  
BIRKERØD: MANDAG 18. NOVEMBER  
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske Tina Skjoldborg 
Arnesen giver dig inspiration til at 
stimulere dit barns sanser og motoriske 
udvikling bl.a. gennem leg. 
FOR VOKSNE MED BABY
GRATIS ADGANG 

Vores barn skal starte 
i vuggestue   
BIRKERØD: ONSDAG 20. NOVEMBER  
KL. 10.00-11.30
Hvad kan vi som forældre forvente – og 
hvad kan vuggestuen forvente af os? Hvad 
kan vi spørge om ved besøg i vuggestuer? 
Hvordan sikrer vi den bedste start for de 
små? Inklusionspædagogerne Louise 
Kimmer Nielsen og Christina Blakø fra 
Dagtilbudsområdet fortæller og svarer på 
spørgsmål. 
FOR FORÆLDRE MED BABY ELLER 
SMÅBARN. GRATIS ADGANG

Det kærlige nej  
HOLTE: FREDAG 29. NOVEMBER  
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske og forfatter Dorte 
Fischer vil fortælle om, hvordan I får 
lavet nogle gode og trygge rammer for 
jeres barn, og hvordan I støtter det i dets 
følelsesmæssige og sociale udvikling.
FOR VOKSNE MED BABYER OG 
SMÅBØRN. 
GRATIS ADGANG 

OM BØRN RUDERSDAL 
SUNDHEDSTJENESTEFOR VOKSNE

Sundhedsplejen 
holder Åbent Hus på 
Nærum Bibliotek
Du og dit barn kan benytte Åbent Hus 
så ofte, I har behov for det. I Åbent Hus 
kan du få svar på dine spørgsmål. Det 
er torsdage kl. 14.00-15.00 på Nærum 
Bibliotek, Biblioteksalléen 3, 2850 Nærum.

Mødre/fædregruppe-
træf på bibliotekerne
Har du og din mødre/fædregruppe lyst til 
at lægge et træf på biblioteket? Kontakt 
det nærmeste bibliotek, og vi laver en 
aftale en formiddag, der passer jer. Vi kan 
fortælle om de materialer, der lige nu er 
relevante for jer som forældre. 
For forældre på barselsorlov og deres 
babyer.
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