BESØG DIN FREMTID

Bæredygtighedsdag
1. OKTOBER

INSEKTSAFARI MED ANDERS KOFOED
& MASSER AF SJOVE BØRNEAKTIVITETER

OPLEVELSER PÅ

BIBLIOTEKET

EFTERÅR 2022

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.

Velkommen til efterårets oplevelser
med VERDENSMÅL

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

Klima og grøn omstilling. Dét handler FN’s verdensmål bl.a. om.
Men vidste du, at de 17 mål faktisk omhandler alle sider af livet? Fx
’Kvalitetsuddannelse’, herunder læsning, som er verdensmål nr. 4.
Dét verdensmål er vi selvfølgelig særligt optagede af - ikke mindst på
børnebiblioteket, hvor børns læselyst er omdrejningspunkt for alle
vores aktiviteter.

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

Verdensmål nr. 3, ’Sundhed & trivsel’, handler ikke kun om
fysisk sundhed, men også om mental trivsel, som vi bl.a. styrker
i fællesskaber med andre på biblioteket. Og gennem litteratur,
forfattermøder og debat deler vi oplevelser med fokus på
samfundsaktuelle emner, fx ’Ligestilling mellem kønnene’, som er
verdensmål nr. 5.

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

FN’s 17 verdensmål er et fælles globalt sprog og en retning for
verdens udvikling frem mod 2030. Målene handler om bæredygtighed
i alle aspekter af livet. Fra mindre ulighed og rent vand. Fra
bæredygtig energi til bæredygtige byer. Fra fred og retfærdighed til
sundhed og trivsel for alle.

Redaktion: Anne Hermansen, redaktør
aher@rudersdal.dk
Layout: Per Frederiksen, grafiker
Omslagsfoto: Anders Kofoed, Iben Mondrup, Anne
Sophie Hermansen (Foto: Dan Møller)

Rudersdal Bibliotekerne fik i 2022 som
ét af de første 10 danske biblioteker
status som ’Verdensmålscertificeret
bibliotek’ med et særligt fokus på
Verdensmål og bæredygtighed. Du kan
bl.a. deltage i det store heldagsevent
Bæredygtighedsdag – besøg din fremtid
1. oktober og initiativet Bæredygtigt
fællesskab, se mere side 3 og 51.

Dét sætter vi fokus på i efterårets oplevelser for børn og voksne.
Ved hvert arrangement finder du ét eller flere af de 17 ikoner. For
verdensmålene er netop vigtige på vidt forskellige måder. Hvordan
glæder vi os til at opleve sammen med dig og din familie. Rigtig god
fornøjelse med det nye program.
De bedste hilsner
Maria Nielsen Westbrook
Bibliotekschef

HOVEDBIBLIOTEKET I BIRKERØD
LØRDAG 1. OKTOBER KL. 10.00-16.00

BESØG DIN FREMTID

Bæredygtighedsdag
I fremtiden går livet (også) videre – selv i en
klimaforandret verden. Dén fremtid kan blive fyldt
med nye bæredygtige løsninger, hvor vi er tæt
forbundet med både teknologi og natur. Og hvor vi
er brugere snarere end forbrugere. Har du lyst til at
opleve hvordan?

Tak til alle de frivillige, som
bidrager til Bæredygtighedsdagen
Frivilligcenter Rudersdal, Dansk Syrisk Kulturforening,
Repaircafé Rudersdal, Værktøjskassen, Røde Kors
Genbrug, Kræftens Bekæmpelse,
Skovfit.dk, Kulnaturforeningen Skodsborg, Grøn Natur,
Foreningen Verdensmål i Hverdagsliv, Danmarks
Naturfredningsforening Rudersdal, Klimabevægelsen
i Rudersdal, Rudersdal Havementorer,
Tøjaktivisterne, Plastikposefrit Rudersdal,
Heart2heart

Tag med en tur til fremtiden, når vi inviterer til
Bæredygtighedsdag på biblioteket, hvor du og
din familie dagen igennem kan opleve kreative
børneaktiviteter og klimakloge indlæg fyldt
med handlemuligheder og nye veje til en
bæredygtig fremtid, som vi kan
skabe sammen.
Arrangeret i
samarbejde med
AOF & LOF-Skolen
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DAGENS PROGRAM
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Scene

Værksteder

10.00: DØRENE ÅBNER

14.00: UNG PÅ FN-KLIMATOPMØDE
PÅVIRK DIN FREMTID

10.15: VELKOMMEN & MORGENSANG
10.30: REJS MED TIL FREMTIDEN
PETER HESSELDAHL
11.15: INSEKT-SAFARI i BØRNEHØJDE
ANDERS KOFOED
12.15: SUMPSKILDPADDER &
PELIKANER
VORES VIRKELIG VARME FORTID
12.45: STORBYEN SOM VÆRN MOD
KLIMAKRISEN
SIMON KJÆR HANSEN
13.30: FREMTIDENS NATURBYER
URBANE LANDSKABER MED
SKOVSKOLEN
13.45: MARIA MØLLER & KREAGENBRUG
BÆREDYGTIG DIY

14.15: IDEALISTEN &
FORBRUGSFESTABEN
ANETTE ROSHOLM & ASBJØRN
RIISE
14.30: BÆREDYGTIGT BOFÆLLESSKAB
BØRNEFAMILIE & SENIOR I
TRUDESLUND
14.45: RUDERSDAL ANNO 2040
NY KLIMAPLAN SOM KOMPAS

10.00-14.00
FINE SKRALDE-INSEKTER &
SEJE ROBOTTER AF GENBRUG

15.00: VILDE HAVER & FØRSTEHJÆLP
TIL BIODIVERSITET
SIGNE SCHRØDER

10.30-14.30
KARTOFFELTRYK PÅ STOFPOSE

15.15: GENBRUG PÅ CATWALK’EN
FRIVILLIGCENTRET, FORENINGER,
RØDE KORS & KRÆFTENS
BEKÆMPELSE
´

Café Hyggestund
10.00-16.00
HYG DIG MED KAGE, BRØD,
KAFFE, TE OG SAFT
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10.00-16.00:
INSEKTSAFARI
SY STOFPOSE
STRIKKESKOLE
VILDE HAVER MED HAVEMENTORERNE
REDESIGN MED
TØJAKTIVISTERNE
VERDENSMÅL & NYE VANER
TØJBYTTEMARKED &
REPARATIONSVÆRKSTED

11.00-15.00
BYG DIN FREMTIDSBY
13.00-16.00
VÆVEWORKSHOP
MED MARIA MØLLER

OPLEV FOREDRAG MED ...
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Kl. 10.30-11.15

KL. 11.15-12.15

Har vi solceller, der ligner blade på et
træ og bygninger, der producerer deres
egen energi? Går vi i tøj, der reparerer sig
selv og spiser lokale, friske grøntsager til
kunstigt kød skabt af mikroorganismer?
Har vi cirkulære økonomier, hvor alt
genanvendes? Hvor vi er brugere snarere
end forbrugere, og hvor vi giver (mindst)
lige så meget til naturen, som vi tager? Og
er vi, trods voldsommere klima, faktisk mere
robuste som samfund? Rejs med ud til din
fremtid, når Peter Hesseldahl, forfatter og
fremtidsforsker, samler de teknologiske
nybrud og største omstillinger, der kan få os
gennem klimakrisen - og måske endda føre til
en æra af bæredygtig overflod.
Peter Hesseldahl er aktuel med bogen
Omstilling til fremtiden.

Det er vildt derude – altså i naturen! Men
hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi passer
godt på biller, bier, sommerfugle, kryb og
kravl? Tag med på den skøreste insekt-safari,
når biolog Anders Kofoed går på scenen og
fortæller sprudlende sjovt om biodiversitet
i børnehøjde og alt det, der kribler og
krabler rundt om os. Anders er naturnørd
på TV2 Go’ morgen Danmark og forfatter
til bl.a. Superkryb, Dræbermarie og de
eksploderende bladlus og Zombiemyren og
den hostende snegl. For børn og voksne.

Rejs med til fremtiden
Peter Hesseldahl
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Insekt-safari i børnehøjde
Anders Kofoed

12.45-13.30

Kl. 15.00-15.15

Hvad er den bæredygtige vej gennem
klimakrisen? At bo småt og tæt og være
fælles om det meste. Hvor lever man
allerede sådan? I storbyerne! Simon Kjær
Hansen er tidl. global direktør for by- og
klimaorganisationen C40 Cities, den
verdensomspændende sammenslutning af
100 storbyer med ambitiøse klimaplaner. Han
er også forfatter til Et forsvar for storbyen,
som udkom i 2021.
Mød ham og hør, hvorfor vi bør lade
storbyerne vokse og give plads til naturen
udenom. Og hvordan vi kan bruge de
bedste af storbyens bæredygtige greb her i
Rudersdal.

Din have kan blive det herligste nektarbugnende spisekammer for bier, brumbasser
og sommerfugle. Rudersdal Kommune
har uddannet flere end 100 havementorer,
som med egne haver bidrager til, at
Rudersdal er én af Danmarks vildeste
kommuner. Signe Schrøder er havementorunderviser, tidl. Birkerødborger og nu
ejer af Bjerregården, Ritt Bjerregårds
gamle økologiske æbleplantage. På
landsplan har Signe uddannet flere end 800
havementorer i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening, og i foråret
udkom hendes nye køkkenhavebog Dyrk.
Oplev Signe og hør, hvordan du hjælper
biodiversiteten med meget mere vildskab. Du
kan også møde Signe og Havementorerne i
Natur & Byværkstedet fra kl. 13.30-15.00.

Storbyen som værn mod
klimakrisen
Simon Kjær Hansen

Vilde haver & biodiversitet
Signe Schrøder

7

DU KAN PRØVE ...
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Værksteder for børn &
voksne
Kom og vær med i vores kreative værksteder med
bæredygtighed og biodiversitet i børnehøjde for hele
familien, hvor vi bl.a. bygger fremtidens bæredygtige
by sammen som et kæmpe ’puslespil’.
Du kan også deltage i væve-workshop med kreainstagrammer @Maria Møller fra kl. 13.00-16.00. Der
er begrænset antal pladser til workshoppen, så husk
at hente billet på rudbib.dk

Byg din fremtidsby

Vi bygger fremtidens bæredygtige
børneby i modelstørrelse sammen med
arkitekt Julie Dufour og designer
Charlotte Carstensen. Vær med og lav
dit eget fremtidshus med indbygget
bi-hotel, klatrehaver i skolen,
skov på gågaden eller hvordan
du nu synes, vi skal bo sammen i
fremtiden. Julie og Charlotte er klar
med materialer og redskaber fra kl.
11.00-15.00

På tøjbytte-marked, arrangereret af Frivilligcentret,
Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse, er der chance
for gratis garderobe-kup. Tag et par lækre og
nyvaskede ting med fra dit eget skab og byt til ’nyt’
fra kl. 10.00-16.00. Vi slutter Bæredygtighedsdagen
med catwalk-show med dagens fedeste fund kl. 15.15.
Vores værksteder har løbende åbent kl. 10.00-16.00,
se tider i programoversigten. I værkstederne kan du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygge bæredygtig fremtidsby
Gå på insektsafari og vinde præmier
Sy din egen stofpose
Trykke med kartoffeltryk på din egen stofpose
Lave fine ’skraldeinsekter’ og seje robotter
Væve flot ophæng af garn og stofrester
Lære at strikke
Få grønne tips til vilde haver og mere biodiversitet
Bytte tøj på tøjbyttemarked
Få repareret tøj, legetøj og mindre ting•
Redesigne med tøj og stofrester
Høre om FN’s verdensmål og bæredygtige vaner
Møde unge, der arbejder for klima og biodiversitet
Høre om frivillige fællesskaber
9

OPLEV OGSÅ MINIFOREDRAG MED ...
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12.15-12.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.15

VORES VIRKELIG VARME FORTID

URBANE LANDSKABER MED
SKOVSKOLEN

BÆREDYGTIG DIY

PÅVIRK DIN FREMTID

Brug igen fremfor at smide væk, men
hvordan? Genbrugsglæden kan være
svær at finde, hvis man ikke lige ved,
hvad man skal gøre med garnresterne,
den gamle skjorte og det slidte bord fra
storskrald. Dét har krea-influencer Maria
Møller masser af bæredygtige ideer til,
som hun deler på @mariamollerdk med
flere end 50.000 følgere. Nu kan du få dem
direkte fra Maria, når hun går på scenen.
Du kan også deltage i Marias
væveworkshop fra kl. 13.00 til 16.00.
(Hent gratis workshop billet på rudbib.dk)

Du kan demonstrere foran Christiansborg,
cykle, skralde, genbruge og leve så
bæredygtigt som muligt. Men det er de
’voksne’, der sætter kursen for fremtiden,
selv om det er børn og unge, der skal
leve i den. Og dog! Du kan faktisk få
indflydelse på verdens klimapolitik som
ungedelegeret til FN’s store topmøder
om klima og biodiversitet. Oplev Emma
Susanna Turkki, 26 år, og Marcus
Taulborg, 23 år, fra Dansk Ungdoms
Fællesråd. Hør, hvordan de giver unges
perspektiver til de garvede forhandlere,
danner netværk med unge fra Norden - og
hvordan du selv kan få din stemme hørt.
Mød dem også i Verdensmålsværkstedet
fra kl. 14.30-15.30.

Sumpskildpadder & pelikaner
Det bliver varmere i fremtiden. Det
har det været før. Vidste du, at der
levede sumpskildpadder og pelikaner
i Rudersdal for 7.000 år siden? At
gennemsnitstemperaturen var 3 grader
varmere end i dag, og vandstanden
i Øresund 5 meter højere? Rejs med
tilbage til det varmeste klima målt siden
sidste istid, når Anne Birgitte Gurlev,
museumsinspektør og leder af Vedbækfundene, fortæller om stenalderjægerne
fra Vedbæk, og om klimaforandringerne
på den tid. For børn og voksne.
Mød også Anne Birgitte i Verdensmålsværkstedet fra kl. 12.30-13.30.

Fremtidens naturbyer
Vi har brug for meget mere natur, der
skaber trivsel og grønne åndehuller og
hjælper biodiversitet og klima overalt
i rabatter, parker, haver og baggårde,
på p-pladser, husmure og havnefronter.
Oplev Rasmus, Lise og Jesper, der
læser til Urban Landskabsingeniør på
Skovskolen i Nødebo. Hør, hvordan de
fremtidssikrer byer og forstæder med
natur og klimakloge løsninger.
Mød dem også i Natur & Byværkstedet fra
kl. 13.45 til 14.45.

Maria Møller & krea-genbrug

Ung på FN-klimatopmøde

14.30-14.45

Bæredygtigt bofællesskab
14.15-14.30

Idealisten & forbrugsfestaben
ANETTE ROSHOLM & ASBJØRN RIISE
Bæredygtig livsstil, ja tak – men hvordan?
Rudersdal-parret Anette Rosholm og
Asbjørn Riise fortæller om deres vej til
at sætte mindre klimaaftryk på kloden.
I familien, hvor mor er idealisten og
far er lidt af en forbrugs-festabe.
Anette og Asbjørn er hhv. forperson
og bestyrelsesmedlem i foreningen
Verdensmål i Hverdagsliv.
Mød dem også i Verdensmålsværkstedet
fra kl. 10.00-16.00.
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BØRNEFAMILIE & SENIOR I
TRUDESLUND
Nye bofællesskaber skyder op mange
steder i Danmark. John Vagn Nielsen var
med til at grundlægge ét af Danmarks
første, nemlig Trudeslund i Birkerød,
som nu 40 år efter stadig trives efter
formlen: Privatliv og fællesskab på tværs
af generationer. Mød veteranen John
og en af de unge familier, der har slået
rod i Trudeslund og hør, hvordan bl.a.
fællesmiddage, -vaskeri og -arealer, kan
være en genvej til mere bæredygtighed.
Du kan også møde John i Verdensmålsværkstedet kl. 15.00-16.00.

14.45-15.00

Rudersdal anno 2040
NY KLIMAPLAN SOM KOMPAS
Hvordan ser Rudersdal ud i 2040, om
knap 18 år? Som kommune skal vi
være CO2-neutrale. Hør, hvordan vi når
dét mål, når klimamedarbejder Stinne
Thomassen fortæller om Rudersdals nye
klimahandlingsplan og rejsen mod 2040
med ambitiøse delmål undervejs.
Mød også Stinne i Verdensmålsværkstedet fra kl. 15.00-16.00.

15.15-15.30

Genbrug på catwalk’en

FRIVILLIGCENTRET, FORENINGER, RØDE
KORS & KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Ny garderobe af de fedeste
genbrugsfund: Vær med, når vi runder
Bæredygtighedsdagen af med det
herligste ’catwalk-show’ gennem
biblioteket med ’nye’ outfit fra dagens
tøjbyttemarked.
Deltag også i reparationsværksted og
frivillige fællesskaber fra kl. 10.00-16.00.
11

Velkommen på børnebiblioteket. I efteråret
inviterer vi til leg og hygge med historier, sjov
og ballade – og til arrangementer målrettet dig
som forælder: Nemlig om de bedste bøger til
alle aldre fra 0-16 år, om dit barns sproglige
udvikling og læselyst.
Gå på opdagelse på de næste mange sider og
find dét, der passer netop til jeres familie. Tag
på spøgelsesjagt og hør (u)hyggelige historier
i efterårsferien. Kom til Store Opfinderdag.
Byg din helt egen billedbog. Og gå ikke glip af
Bæredygtighedsdag 1. oktober fyldt med sjove
kreative værksteder. Vi glæder os til at se jer!

Børn

&
forældre

FRA LARVE TIL PUPPE OG SOMMERFUGL – SE FORVANDLINGEN TÆT PÅ

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

Vil du se, hvordan en sommerfugl egentlig
bliver til – sådan helt tæt på? 8. august
får vi nogle helt særlige beboere på
Hovedbiblioteket – nemlig en masse små
sommerfuglelarver, som skal bo hos os i
en lille ’have’, indtil de har forvandlet sig til
smukke, fine sommerfugle. Og du kan besøge
dem lige så tit, du vil og studere dem, mens
de spiser sig ud deres gode skind - helt
bogstaveligt!
Når sommerfuglelarver har grovædt i ca. tre
uger, sætter de sig på blade og forpupper sig.
Du ville kunne se, hvordan de laver pupperne
og maser rundt i dem i et par uger. Til sidst
opstår det magiske øjeblik, hvor forhåbentlig
30 smukke sommerfugle kommer ud af deres
pupper og strækker ben og vinger.
Når sommerfuglene er flyveklare, skal de ud
og bo i naturen. Og du kan være med, når vi
sætter dem ud i parken foran biblioteket.
På Instagram viser vi løbende livets gang i
sommerfuglehaven. Følg rudbib og se, når
der sker noget nyt i den lille have, som er
spændende at opleve på biblioteket. Vi har
også masser af sommerfuglebøger, du kan
låne med hjem.
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EFTERÅRSFERIE
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HØR EN UHYGGELIG HISTORIE – HVIS DU TØR

BØRNECAFE MED GUF, BOGTIPS &
PRÆMIER

(u)hyggelig Halloween

BIRKERØD: ONSDAG 19. OKTOBER KL. 15.00-17.00
NÆRUM: TORSDAG 20. OKTOBER KL. 15.00-17.00
Kom og find din næste yndlingsbog, en hel stak bøger til at læse i
efteråret – eller måske én, der skruer op for Halloween(u)hyggen.
Børnebibliotekarerne holder cafe, hvor de disker op med gyseligt godt guf
og hjælper med at finde de helt rigtige bøger, uanset om du er til grin, gys,
fantasy, noget helt fjerde – eller måske ikke helt ved, hvad du bedst kan
lide at læse. Du kan også være med konkurrencen om lækre bogpræmier.
Tag mor, far, bedste eller en ven med, når vi skruer op for
feriehyggen og finder de bøger, der passer netop til dig!
ALDER: 8-12 ÅR • GRATIS ADGANG

Det var en mørk og
stormfuld aften

BIRKERØD: ONSDAG 19. OKTOBER KL. 14.00-15.00
NÆRUM: TORSDAG 20. OKTOBER KL. 14.00-15.00

Mørket sænker sig over det gamle bibliotek. Det er koldt
og tåget, og kun fuldmånen lyser de mennesketomme
gader op. Hårene rejser sig i nakken på dig, da du træder
ind i den forladte bygning, som om onde ånder byder dig
velkommen – kom ind, hvis du tør.
Ingen uhyggelig efterårsferie uden uhyggelig læsning. Vi
mødes ved indgangen til biblioteket, hvor bibliotekaren
vil tage jer med til den skumleste afkrog af biblioteket,
hvor vi hører historier om grumme gys med gustne
gespenster.
De modigste må gerne begive sig afsted på egen
hånd, men det er også helt ok at tage en voksen med.
Lommelygter ingen adgang.
MØDESTED: INDGANGEN TIL BIBLIOTEKET
ALDER: 8-12 ÅR • BILLETTER GRATIS
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Vi hygger med film fra Filmstriben på
storskærm både til de yngste og større
børn.

Film for de yngste
FRA 3 ÅR, VARER CA. 25 MIN.
BIRKERØD:
MANDAG 17. OKTOBER KL.10.30
BIRKERØD:
TIRSDAG 18. OKTOBER KL.10

Film for de større
FRA 7 ÅR
BIRKERØD:
TIRSDAG 18. OKTOBER KL.14.30
HOLTE:
TORSDAG 20. OKTOBER KL.14.30
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VIND EN UHYGGELIG GOD BOG

Spøgelsesjagt på
biblioteket

BIRKERØD, HOLTE OG NÆRUM:
MANDAG 17. OKTOBER TIL SØNDAG
23. OKTOBER
Det spøger på biblioteket i hele efterårsferien, men bare rolig – det er de sødeste
spøgelser, som gemmer sig rundt omkring
på børnebiblioteket. Kom forbi og gå på jagt
efter dem mellem hylderne.
Hvis du kan finde alle de skjulte spøgelser,
der leger gemmeleg, kan du vinde en
uhyggelig god bog. Du skal blot udfylde og
aflevere spøgelses-skemaet, som ligger
klar i børnebiblioteket, så er du med i
lodtrækningen.

HALLOWEEN BOOKART

Lav dit eget bogmonster
HOLTE: MANDAG 17. OKTOBER KL. 13.00-15.00

I efterårsferien varmer vi op til Halloween. Du kan lave dit helt
eget bogmonster af bibliotekets kasserede bøger og andre
genbrugsmaterialer. Skal det være et sødt eller et skræmmende
monster? Du bestemmer selv. Når du er færdig med dit monster,
kan du tage det med hjem, eller få det udstillet på biblioteket frem til
Halloween.
ALDER: FRA 6 ÅR I SELSKAB MED VOKSEN
GRATIS ADGANG

EFTERÅRSFERIE

FERIE-FILM
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0-8 ÅR

Vidste du, at de første kim til børns læsning udvikles længe
før skolestart, nemlig med sprogstimulering gennem snak, leg
og sang - og mødet med børnelitteratur i alt fra pegebøger til
billedbøger og højtlæsning.
Fra de er helt små står børns vindue til fantasien og alverdens
fortællinger åbent - og sproget udvikles fra babys første leg
med føle- og rørebøgerne over tumlingernes pegebøger og
enkle historier til de efterhånden mere indholdsrige billedbøger
for de lidt større.
Rim- og remsebøgerne er fyldt med 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 aldersvarende bøger.

STYRK DIT BARNS SPROG
MED SANG & MUSIK

Babyrytmik

BIRKERØD:
ONSDAG 10. AUGUST KL. 10.00–10.45
ONSDAG 21. SEPTEMBER KL. 10.00–10.45
ONSDAG 5. OKTOBER KL. 10.30–11.15
ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 10.00–10.45
ONSDAG 16. NOVEMBER KL. 10.00–10.45
I Babyrytmik får du en musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi skal synge, danse, bevæge os
og sige rim og remser. Musikpædagog Kristine Fliis Hanskov fra Rudersdal Musikskole arbejder med
puls, rytme og nærhed. Med tørklæder, rasleæg, tumlelege og fagter kommer alle sanser i spil.
Babyrytmik stimulerer bl.a. motorik og sprog - og så lærer I gode sange og remser, som I kan
synge videre på derhjemme. I børnebiblioteket kan I finde bøger med bl.a. sange, rim og remser,
der fremmer børns sprogudvikling.
Arrangeret i samarbejde med Rudersdal Musikskole.
ALDER: FOR BABYER 2-12 MÅNEDER OG FORÆLDRE
BILLETTER GRATIS. KUN BILLET TIL VOKSEN. DU SKAL HENTE BILLET TIL HVER DATO. DU OG
BABY MÅ DELTAGE LIGE SÅ MANGE GANGE, I ØNSKER.
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Litterær barselscafé

BIRKERØD:
TORSDAG 1. SEPTEMBER KL. 12.00-13.00
TORSDAG 6. OKTOBER KL. 12.00-13.00
TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 12.00-13.00
TORSDAG 1. DECEMBER KL. 12.00-13.00

Litterær barselscafé er for dig, der trænger til at få luftet hjernen og til at tænke på andet
end babymos, bleskift og søvnrytmer. Måske har du hverken tid eller overskud til at tage en
læsestund, hvor du kan fordybe dig i en anden verden, og måske kan du bruge et rum, hvor
fokus er på at lytte til og reflektere over litteratur sammen med andre voksne.

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

FARS LEGESTUE

Book en
børnebibliotekar
til din mødre/
fædregruppe

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

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

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

BIRKERØD, HOLTE & NÆRUM EFTER AFTALE

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

BIRKERØD: AUGUST – DECEMBER
TIRSDAGE KL. 11.00-14.00

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

Første torsdag i hver måned kl. 12.00-13.00 (lige efter legestue kl. 10.00-1200), læser vi op
af noveller, digte eller lignende, og har en snak om litteraturen, emnet og de tanker, I fik ved
oplæsningen.
Jeres små børn er mere end velkomne. Der er fuld forståelse for, at der både kan være skrig,
gråd og grin fra de små og behov for at putte, amme og skifte, mens vi læser op og snakker.
Vi lader legetøjet fra legestuen blive fremme, så de små kan hygge sig med det, mens I som
voksne kan hygge jer med litteraturoplæsning og en kop kaffe.
Ingen tilmelding, bare kom forbi og gerne tag din mødregruppe eller barslende nabo med!

Legestue

BIRKERØD & HOLTE. TORSDAGE KL. 10.00–12.00 AUGUST–DECEMBER

Er du hjemme med et lille barn eller på barsel? Mød andre på bibliotekerne i Birkerød og Holte!
Hver torsdag lægger vi rum til åben legestue for jer og jeres børn.
Her kan børn og voksne få glæde af hinandens selskab – der er tid og rum til leg, til at læse
bøger, udveksle tanker og hygge sammen.
Vi har puslefaciliteter, kaffeautomat, legetøj og selvfølgelig en masse dejlige bøger. I vores caféområder kan I spise medbragt mad. Børnebibliotekaren hjælper gerne med idéer til bøger om
børns udvikling, sprogstimulering eller blot en god historie.
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Bogbio: Film for de små
BIRKERØD: TIRSDAG 20. SEPTEMBER &
TIRSDAG 15. NOVEMBER KL. 10.30

Mød Vitello, Cirkeline, Prik, Plet eller nogle
af de andre gode venner, du måske allerede
kender fra bøgerne på biblioteket. Vi hygger
med små film fra Filmstriben, kom og vær
med!
I børnebiblioteket hjælper vi med at finde de
gode bøger, der stimulerer bl.a. fantasi og
sprog. Kig forbi før eller efter Bogbio.
ALDER: FRA 3 ÅR, VARER CA. 25 MIN.
FOR BØRN, FORÆLDRE OG
DAGINSTITUTIONER
GRATIS ADGANG

Hop ind i bogen …
Sammen med Willi skal i bad
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BIRKERØD: TIRSDAG 18. OKTOBER KL. 16.00-16.45

Vil du med på den sjoveste tur i Willis badekar? Kom med børnebibliotekar Cathrine Priis
Rasmussen og plask i vand, når vi hopper ind i pegebogen Willi skal i bad. Sammen læser og leger
vi os ind i historien. Vi sjasker og pjasker, men bare rolig – vi bliver ikke våde!
ALDER: 2-3 ÅR
BILLETTER: GRATIS. BILLET TIL BÅDE BARN OG VOKSEN

Nyhedsbrev til børnefamilier
Tilmeld dig nyhedsbrevet på
rudbib.dk/nyhedsbrev
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Når vi ’hopper ind i bogen’, skaber vi en særlig oplevelse af en udvalgt billedbog ved at
stimulere kroppen, sproget og fantasien gennem højtlæsning og leg.
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KREA-VÆRKSTED MED

BØRNEBOGSFORFATTE

R

bog om00 dyr
en billed
Byg diLØnRDeg
11.00-13.
AG 19. NOVEMBER KL.

BIRKERØD:

VI RIMER, DANSER & SPARKER DÆK

På værksted med Axel elsker biler

LØRDAG 29. OKTOBER KL. 10.30-11.15.
STED: BIRKERØD BILFORUM APS, BIRKERØD KONGEVEJ 109, 3460 BIRKERØD

Er du bare helt vild med biler? Eller med at rime? Hvad med begge dele? Og har du lyst til at
opleve et vaskeægte bilværksted i selskab med en bil-tosset autoand?
Kom på besøg hos en rigtig autoforhandler og mød forfatter Marianne Iben Hansen, som har
skrevet Axel elsker biler og en lang række populære billedbøger på rim. Marianne læser højt
og fortæller om autoanden Axel, der simpelthen bare elsker både brandbiler, kranbiler og gamle
veteranbiler. Vi skal lave rap, bildans og sprogsjov midt mellem biler, motorolie og gamle
lydpotter.
ALDER: 4-7 ÅR MED FORÆLDRE
BILLET KUN TIL BØRN: 30 KR.
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Elsker du dyr og har du lyst til
at lave din helt egen billedbog?
Helle
Laursen er både børnebogsforf
atter og illustrator. Og hun elsk
er
at
finde på, tegne, male og fortælle
historier. Sammen med Helle kan
du
lave din helt egen billedbog om
dit yndlingsdyr. Måske har du end
da
flere favoritter, der skal med i din
bog …
Kom og hyg dig i billedbogsværk
stedet – og tag din mor, far elle
r
bedste med, så I kan hjælpes ad.
Vi tegner, klipper, maler og byg
ger
billedbøger med collageteknikke
r og udklip fra magasiner, bøger
og
farvestrålende papir. Og du får
selvfølgelig din billedbog med
hjem.
Helle Laursen har bl.a. udgivet
de fine billedbøger Tidens mes
ter og
Min morfar
ALDER: 4-8 ÅR I SELSKAB MED

VOKSEN

BILLETTER GRATIS. BILLET KUN

TIL BARN
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6-16 år
Når læsekoden er knækket, er det bare med at komme ud
over stepperne og få læst så meget så muligt. Der er et utal
af universer, der skal udforskes. Mysterier, der skal opklares.
Kærlighedshistorier, der skal mærkes, og magiske verdener,
hvor det onde skal nedkæmpes.

VILD MED BØGER

Bogklub for børn 9-12 år
BIRKERØD: 2. MANDAG I MÅNEDEN
KL. 15.00-16.00 SEPTEMBER-MAJ 2023

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.

Er du vild med bøger og har du lyst til at mødes
med andre, der også elsker at læse? Så er
denne bogklub noget for dig. Vi mødes en gang
om måneden på Hovedbiblioteket i Birkerød,
hvor vi snakker om bøger og hygger.

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.

Sammen vælger vi bøger, som vi har lyst til at
læse, det kan være alt fra de sjove til gys og
fantasy. Det vigtigste er, at vi har lyst til at læse
bøgerne og snakke om dem med hinanden.

På børnebiblioteket er vi uddannede i at vejlede i læsning, vi
kender alle de fede bøger, uanset alder, og elsker selv at læse
dem. Kom og få tips og inspiration til bøger, der skruer op for
læselysten.

Første gang: Mandag 12. september
OBS: Læseklubmøde i februar og april er rykket
til 6. februar og 17. april pga. skoleferier.
Tilmelding: Det er gratis at deltage. Send en
mail til børnebibliotekar Laila Heskjær Myrwick
på lamy@rudersdal.dk, hvor du skriver
kontaktinfo på forælder samt barnets navn og
alder.

Kulturnat 9. september

BILLEDKUNST-WORKSHOP

Lav dit personlige tarotkort
BIRKERØD: FREDAG 9. SEPTEMBER KL. 17.00-19.00

Magi, mystik og moderne heksekunster – mennesker har altid været fascinerede af det uforklarlige,
og måske er du også selv interesseret i magiens verden? Moderne hekse benytter sig af forskellige
redskaber til at komme i kontakt med magien og finde mening i alt mellem himmel og jord.
På Birkerød Kulturnat tager vi fat på et af den moderne heks’ særlige redskaber til at forstå fortid,
nutid og fremtid: Tarotkort. De smukke og farverige kort omgærdet af mystik, der indeholder
nøglen til at spå om fremtiden. På workshoppen kan du finde det kort, der vækker genklang i dig og
designe din helt egen udgave.
Tina Uhrskov fra Rudersdal Billedskole styrer workshoppen og kan hjælpe med alt fra farvelære
til komposition af kortet.
Arrangeret i samarbejde med Rudersdal Billedskole.
ALDER: 8-13 ÅR
BILLETTER: GRATIS

FOREDRAG

Annasophia Petri & den moderne heks
BIRKERØD: FREDAG 9. SEPTEMBER KL. 17.00

Er du nysgerrig på det, der ikke kan måles og vejes? På spiritualitet, magi
og moderne heksekunst?
Engang blev heksen brændt på bålet, forfulgt for at afvige fra samfundets
former. I dag er heksen for mange et symbol på frihed og feminin styrke.
Heksene genopfindes i litteraturen, film og musik som forbilleder med
magiske kræfter tæt forbundet med naturen.
På Birkerød Kulturnat kan du møde 28-årige
Annasophia Petri, som bl.a. står bag den populære
podcast Det spirituelle hjørne. Hør, hvad det vil
sige at være heks i dag, og hvordan du selv kan
bruge spiritualitet og magi i din hverdag.
BILLETTER: GRATIS

Kreative heksesysler

På kulturnatten kl. 17.00-19.30 vil der være små kreative aktiviteter inspireret af den moderne
heks’ verden, som du selv kan lave sammen med dine forældre. Til de små aktiviteter kræves
der ikke tilmelding.
ALDER: FRA 4 ÅR I SELSKAB MED VOKSEN
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Du kan også opleve foredrag af podcaster Annesophia Petri og debattør Anne Sophia Hermansen
om moderne hekse, kvinder, magt og ligestilling på Birkerød Kulturnat. Se mere på side 46.
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Hør historier med hele kroppen

Book børne bib’er

Bogposer til
børneforældre
Halløj mor og far, det her tilbud er til jer!
Kunne du tænke dig at læse noget af al den lækre litteratur, der findes til voksne,
men har du svært ved at finde den næste bog, der fanger dig? Og kan du lide at blive
overrasket? Så prøv vores nye abonnementsordning, hvor du kan få en litterær
vitaminindsprøjtning i en ellers travl familiehverdag.
Udfyld formularen med dine læsepreferencer på rudbib.dk/bogpose og få en
skræddersyet bogpose med 3-4 bøger hver anden måned. Du kan hente og aflevere
bogposen på biblioteket, når du alligevel skal herop med ungerne.

Disney-Yoga

BIRKERØD: FREDAG 16. SEPTEMBER KL. 17.00
HOLTE: LØRDAG 24. SEPTEMBER KL. 10.00
Vi gentager successen! Vi kan ikke få nok at Disney og yoga – kan
du heller ikke? Og har du lyst til at opleve én af de bedste historier
med hele kroppen? Kom og vær med til at lytte og bevæge dig til
Peter Pan.
Vi læser Peter Pan højt og krydrer historien med yoga-øvelser for
børn fra ca. 7-10 år – og til sidst danser vi til Vaiana, Det bliver
en sjov og anderledes måde at lytte til litteratur på. Namaste!
ALDER: 7-10 ÅR
BILLETTER: GRATIS

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bibliotekar Janette Flatman,
tlf. 46 11 57 54 / jfl@rudersdal.dk eller Tine Fellenius Christensen, tlf. 46 11 57 67 /
tfc@rudersdal.dk
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Store opfinderdag
BIRKERØD: 12. NOVEMBER KL. 13.00-15.30
Tænk, hvis ingen havde fundet på at bage et rugbrød. Eller opfinde en støvsuger. Eller helt skørt:
Tænk, hvis LEGO-klodser aldrig var blevet opfundet! Det er de heldigvis, endda her i Danmark.
Måske har du også en idé eller to til et opfindereventyr ….
Vær med til store opfinderdag, en sjov og hyggelig eftermiddag, hvor du både kan finde på dine
egne idéer i opfinderværkstedet, dyste i opfinder-quiz og høre om nogle af de vildeste, skøreste og
bedste idéer, der nogensinde er opstået i Danmark.

FORFATTERBESØG OG OPFINDERQUIZ

Sofie Maria Brand &
Danske opfindelser
KL. 13.00-14.00

Er burgeren en dansk opfindelse? Og hvorfor
hedder det en ’højttaler’? Dét får du svar på,
når forfatter Sofia Maria Brand fortæller om
alle de fede, nyttige og sjove opfindelser, hun
har samlet i bogen Danske opfindelser – fra
burgeren og LEGO til højttaleren og håndbold.
Sofie fortæller underholdende for nysgerrige
og idérige unger, og hvis du hører godt efter,
kan du måske vinde Sofies opfinder-quiz.

DESIGN DINE EGNE OPFINDELSER

Opfinderværksted
KL. 14.00-15.30

Har du en god idé til, hvordan man piller et æg på en smartere måde, eller kan du finde på en helt
ny sportsgren? I opfinderværkstedet tegner, leger og bevæger vi os frem til nye opfindelser.
Lad dig inspirere af opfindelser fra både virkelighedens og bøgernes verden, og design dine egne
opfindelser.
Værkstedet åbner lige efter børnebogsforfatter Sofie Maria Brandt har fortalt om de bedste
og sjoveste opfindelser i Danmark. Værkstedet er åbent for alle, uanset om man har hørt Sofie
fortælle.
ALDER: 8-13 ÅR, YNGRE BØRN KAN OGSÅ DELTAGE I NOGLE AF AKTIVITETERNE.
GRATIS ADGANG, BARE MØD OP

ALDER: 8-13 ÅR
BILLETER: GRATIS
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KREA, BOGCAFÉ & FILM

Julestue for hele familien

FÅ LÆSELYST OG SELVTILLID MED

Læsehunden Mille

BIRKERØD: TIRSDAG 20. DECEMBER KL. 15.00-17.00
HOLTE: TORSDAG 22. DECEMBER 15.00-17.00

BIRKERØD: EFTER AFTALE

Er det svært at læse og læse højt? Så kan
det være rigtig rart for dit barn at læse højt
for én, der elsker at lytte, uanset hvor meget
bogstaverne driller. Og det gør netop en venlig
og børneglad læsehund.
Læseglæde og selvtillid: Erfaringer fra
biblioteker viser, at læsehunde hjælper
børn, der har læsevanskeligheder og tabt
motivationen, med at få selvtillid og gang i
læsningen. Læsehunden Mille er en klog, glad
og kærlig hund med en smittende ro.
Hvor og hvordan: 30-45 minutter en gang
om ugen på Hovedbiblioteket i Birkerød i en
hyggelig læsekrog. Dit barn læser højt for
læsehunden Mille i 20-30 minutter, og herefter
hygger vi med en godbid. Læseforløbet varer
typisk 6 uger og afsluttes med et læsediplom.

TIL BØRN, UNGE & DERES FORÆLDRE

Årets bedste bøger
BIRKERØD: ONSDAG 25. JANUAR
KL. 15.15–17.00

Det bugner med nye spændende bøger
for børn og unge. Kom til hyggelig
eftermiddag og få masser af bogtips, når
børnebibliotekarerne præsenterer de
bedste børne- og ungdomsbøger fra 2022.
Hold øje med rudbib.dk for mere info.

Åh, den ventetid! Kom til julestue, hvor du kan lave de
fineste julehjerter af bibliotekets gamle, kasserede bøger,
som du kan hænge op derhjemme. Og få masser af bogtips
til læsehit i juleferien. For de yngste viser vi hyggelige
julefilm på storskærmen.
Børnebibliotekarerne disker op med julegodter og hjælper
med at finde de helt rigtige bøger, uanset om du er til sjove
bøger, krimier, fodboldbøger – eller måske ikke helt ved,
hvad du bedst kan lide at læse. Du kan også være med i
konkurrencen om lækre bogpræmier.
Tag mor, far, bedste eller en god ven med til en hyggelig
eftermiddag, mens vi tæller ned til den 24. …
ALDER: FILM FRA 3 ÅR. BOGCAFÉ: FRA 8 ÅR
GRATIS ADGANG

Tilmelding: Kontakt børnebibliotekar Christine
Bitz-Nielsen på chbi@rudersdal.dk eller
tlf. 72685768. 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.
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OM BØRN

FOR VOKSNE

RUDERSDAL
SUNDHEDSTJENESTE
Førstehjælp til baby

Førstehjælp til baby

BIRKERØD: MANDAG 22. 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.

BIRKERØD: MANDAG 3. OKTOBER
KL. 10.00-12.00
Hvad gør du, hvis dit barn får noget galt
i halsen eller har spist en vasketab til
opvaskemaskinen? Tidligere Falckredder John
Petersen fra Simpel Førstehjælp giver gode
råd til, hvordan du undgår alvorlige ulykker og
hvad du gør, hvis ulykken er ude.

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

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

Mad til de små

Det kærlige nej

FRA MÆLK TIL FAMILIENS MAD
NÆRUM: TIRSDAG 20. SEPTEMBER
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske Laila Andersen giver tips
og gode råd til at komme godt i gang med
skemad.
TAG GERNE MED BABY MED
GRATIS ADGANG

BIRKERØD: MANDAG 10. OKTOBER
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske og forfatter Dorte
Fischer vil fortælle om, hvordan I som
småbørnsforældre får lavet nogle gode og
trygge rammer for jeres barn, og hvordan I
støtter det i dets følelsesmæssige og sociale
udvikling.
TAG GERNE BABY MED
GRATIS ADGANG
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Hjælp dit lille barn til
en sund søvn

BIRKERØD: MANDAG 7. NOVEMBER
KL. 10.00-11.30
Hvad kan du gøre for at hjælpe dit barn til at
sove godt? Sundhedsplejerske Susanne Kaae
Jacobsen fortæller og svarer på spørgsmål.
TAG GERNE BABY MED
GRATIS ADGANG

Motorik og stimulation
af spædbarnet

BIRKERØD: TIRSDAG 29. NOVEMBER
KL. 10.00-11.30
Sundhedsplejerske Tina Skjoldborg Arnesen
giver dig inspiration til at stimulere dit barns
sanser og motoriske udvikling, bl.a. gennem
leg. Medbring gerne et lille tæppe.

Sundhedsplejens
konsultation

Sundhedsplejen holder konsultation
med tidsbestilling, som du og dit barn er
velkomne til at benytte, så ofte I har behov
for det. Husk en stofble hvis du ønsker dit
barn vejet.
Tidsbestilling på tlf. 46 11 40 50
BIRKERØD: MANDAGE KL. 13.30–15.30
Sundhedstjenestens lokale, Søholmskolen
afd. Toftevang, Teglporten 7-9, 3460 Birkerød
(Indgang fra skolegården)
NÆRUM: TORSDAGE KL. 14.00–15.00
Nærum Bibliotek, Biblioteksalléen 3,
2850 Nærum

TAG GERNE BABY MED
GRATIS ADGANG
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Det’ for

voksne

Kvinder, køn og magt. Arktis og grønlandske adoptivbørn.
Kampen om magten i Amerika og flygtninge på europæisk jord.
Kønsidentiteter i opbrug, modstandskamp, alkoholmisbrug og
forrygende fortællinger om fallenter, fedtsyle og fattigrøve. Vi keder
os ikke i voksenbiblioteket – kom og vær med til efterårets mange
spændende arrangementer, hvor vi gennem litteratur, debat og
fællesskaber har fokus på FN’s verdensmål.

Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk samarbejder om et 4K-festivalprogram for de
fire kommuner. Find det her: goldendays.dk/4k

Golden Days 2-18 sept.
’Queens - kvinder, køn og magt’ er temaet
for årets store Golden Days Festival, som
fra 2.-18. september byder på flere end
200 kulturhistoriske arrangementer for
både voksne og børn i Storkøbenhavn og
omegn. På Rudersdal Bibliotekerne er vi i
stærkt selskab med kvinder, som udfordrer
normer og sætter et særligt aftryk på
historien. Kom og oplev hvordan!

Forfatterevent i biografen

MØD LONE HØRSLEV & JAKOB WEIS

Tove Ditlevsen mellem storby & forstad

BIRKERØD BIO, HOVEDGADEN 34, 3460 BIRKERØD: MANDAG 5. SEPTEMBER KL. 16.30

Tove Ditlevsen boede 11 år i en villa i Birkerød sammen med sin sidste ægtemand, Victor Andreasen.
Det er en populær fortælling, at årene var nogle af de lykkeligste og mest produktive i hendes liv. Men
hvordan var det at være Tove mellem husmor og kunstner; mellem forstad og storby?
Det er omdrejningspunktet for en samtale mellem forfatter Lone Hørslev og dramatiker Jakob Weis.
Hørslev er stærkt inspireret af Tove Ditlevsen i sit eget forfatterskab, og Weis har skrevet manuskript
til teaterforestillingen Toves værelse, der snart ses på det store lærred som spillefilm.
Samtalen modereres af litteraturformidler Julie Garde fra Rudersdal Bibliotekerne og finder sted i
Birkerød Bios foyer.
Arrangeret i samarbejde med Birkerød Bio & Rudersdal Kommune/Kultur.
BILLETTER: 50 KR. KØBES VIA OPLEV.RUDERSDAL.DK
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Teaterforestilling

FYRAFTENSCAFÉ

BIRKERØD: ONSDAG 7. SEPTEMBER KL. 17.00

Idéen om ligestilling er en moderne tanke: I det
patriarkalske samfund skulle kvinden holdes nede for at
sikre mandens dominans, for det var tydeligt, at kvinder
var både mystiske, uforudsigelige og utilregnelige. Fik de
overtaget, ville samfundet lide ubodelig skade.
Strategien lykkedes, og mange kvinder tilpassede sig
rollen. Men et fåtal lærte at udnytte deres køn til at skaffe
sig fordele på mandens bekostning. De forførte, lokkede og
narrede mændene – og satte deres egen dagsorden.
Kom i farligt selskab med sirener, hekse og femmes fatales,
når litteraturformidler Julie Garde sætter ord og billeder på
de gode historier fra litteraturens verden.
BILLETER: GRATIS

Golden Days 2-18 sept.

Farlige kvinder; sirener, hekse
& femmes fatales

TEATERFORESTILLING

Krigen har ikke et kvindeligt ansigt

REPRISE TEATRET, ØVERØDVEJ 10-12, HOLTE: ONSDAG 14. SEPTEMBER KL. 20.00

Under Anden Verdenskrig kæmpede en million kvinder i Sovjethæren på lige fod med de mandlige
soldater. Da de overlevende kvinder vendte hjem fra fronten, blev de mødt med mistænksomhed.
Derfor tav de om deres oplevelser. Først da journalist og forfatter Svetlana Aleksijevitj mere end 30
år efter begyndte at interviewe nogle af dem, kom fortællinger frem om en kvindelig krig med egne
følelsesrum.
Svetlana Aleksijevitj modtog Nobelprisen og Sonningprisen for den dokumentariske bog Krigen har
ikke et kvindeligt ansigt, som ligger til grund for Teater Katushas iscenesættelse. Pia Rosenbaum
på scenen er bindeleddet mellem de indtalte stemmer og Thomas Koldings billeder.
Efter forestillingen kan du opleve Pia Rosenbaum i samtale med litteraturformidler Julie Garde fra
Rudersdal Bibliotekerne.
Arrangeret i samarbejde med Reprise Teatret & Rudersdal Kommune/Kultur.
BILLETTER: 100 KR. KØBES PÅ REPRISEN.RUDERSDAL.DK
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FOREDRAG

Annasophia Petri & den moderne heks
BIRKERØD: FREDAG 9. SEPTEMBER KL. 17.00

FOREDRAG

Er du nysgerrig på det, der ikke kan måles og vejes? På spiritualitet, magi og moderne
heksekunst?

BIRKERØD: FREDAG 9. SEPTEMBER KL. 18.30

Engang blev heksen brændt på bålet, forfulgt for at afvige fra samfundets former. I dag er
heksen for mange et symbol på frihed og feminin styrke. Heksene genopfindes i litteraturen, film
og musik som forbilleder med magiske kræfter tæt forbundet med naturen.

Anne Sophia Hermansen & Kvinde, kend din magt
Kvinder bliver skrevet ind i historien nu, vi får øjnene op for dronningerne gennem tiden, ikke kun
kongerne. Vi opdager fortidens oversete videnskabskvinder, kunstnere og politiske pionerer. Men
hvad med kvinders plads og position i samfundet lige nu?
Vær med, når Anne Sopia Hermansen i et forrygende foredrag stiller skarpt på ligestilling anno
2022, hvor mænd sidder på langt de fleste topposter og kvinder på 90 procent af barslen. For er
der, trods statistikkerne, en revolution i gang i Danmark? Og hvordan er du selv en del af den?
Anne Sophia Hermansen er kulturkommentator, foredragsholder og en af landets markante
meningsdannere.
BILLETTER: GRATIS

På Birkerød Kulturnat kan du møde 28-årige Annasophia Petri, som bl.a. står bag den populære
podcast Det spirituelle hjørne. Hør, hvad det vil sige at være heks i dag, og hvordan du selv kan
bruge spiritualitet og magi i din hverdag.
BILLETTER: GRATIS
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FOREDRAG

Den filosoferende
dronning

BIRKERØD: ONSDAG 14. SEPTEMBER
KL. 16.00-17.00

Hør om en af historiens markante filosoffer;
Dronning Kristina af Sverige (1626-1689).
En bemærkelsesværdig og kontroversiel
regent, der med sit køn, sin seksualitet og
sine filosofiske idéer udfordrede sin samtid og
havde modet til at gå imod datidens stærke
religiøse moral og forventninger til hende som
det svenske folks monark.

BIRKERØD: FREDAG 16. SEPTEMBER
KL: 15.30-17.00

Elsker du planter – og har du lyst til lidt
udskiftning i krukker og potter indendørs? Så
kom til plantebytning på biblioteket, hvor dine
planter får nye hjem – og du får nye grønne
beboere med hjem helt gratis.
Designer og plante-passionista Ida Leerbæk,
som står bag instagramprofilen @leerbaekdk
giver gode tips om plantepleje og sørger for,
at vi får plantesnak- og bytning godt i gang,
så du kommer hjem med det helt rigtige
plantematch.
Som deltager skal du medbringe mindst én
indendørsplante, du gerne vil bytte. Det kan
være alt fra en stikling til en stor plante – og
du er selvfølgelig velkommen til at have en
favnfuld planter med, så vi rigtig kan få byttet
med hinanden.
GRATIS ADGANG, BARE MØD OP

BILLETTER: GRATIS
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FYRAFTENSFOREDRAG

Havens dronninger

BIRKERØD FREDAG 16. SEPTEMBER KL. 17.00

Golden Days 2-18 sept.

Dronning Kristina af Sverige er en af
historiens mest gådefulde kvindeskikkelser,
hvis etiske tekster vidner om en tænker, der
bl.a. udforsker dydens natur og forsvarer
ligestilling mellem kønnene. Vær med,
når filosof Martin Munk i et spændende
filosofisk foredrag gør os klogere på en unik
kvindeskikkelse, der var forud for sin tid og
med sine ideer og tænkning stadig er relevant
i dag.

Plantebytte-dag på
biblioteket

Rosen er blomsternes dronning og dronninger har givet navn til
talrige planter. Havehistorien er også rig på store kvindeskikkelser:
Kamma Rahbek, Napoleons kejserinde Joséphine, Karen Blixen,
Vita Sackville-West, Anja Odoulf, The Compost Lady Eve Balfour og
sommerfuglegartneren Miriam Rothschild tilhører havehistoriens
visionære pionerer, der har formet den måde, vi dyrker haver i dag.
Birgitte Krejsager, litteraturhistoriker og Rudersdalborger, er forfatter
til den smukke og aktuelle bog Havehistorier i en nøddeskal. Hør hendes
farverige buket af fortællinger om passionerede havedyrkere fra de
første haver og frem til i dag. Alle flettet sammen i et botanisk netværk
af lidenskaber, drømme og visioner om planter og natur.
BILLET: GRATIS
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Gå til verdensmål

7,5 km kystlinje og flere end 600 søer. Den rudersdalske natur er fyldt med vand og
i efteråret dykker vi ned i det. Vær med, når eksperter i vores lokale vandområder
fortæller om havets og søernes vilde kredsløb - og hvordan du selv kan bidrage til
mere liv under overfladen.

GÅ TIL VERDENSMÅL: FURESØEN

På tur langs Rudersdals blå åndehul
FURESØEN: TIRSDAG 13. SEPTEMBER KL. 17.00-18.30

Badebassin på varme sommerdage, fiskedam året rundt og omkranset af nogle af Nordsjællands
smukkeste skovstrækninger. Furesøen er Danmarks dybeste sø og Rudersdals blå åndehul.
Sammen med kommunens øvrige 600 søer og vandhuller booster Furesøen vores natur med
mængder af biodiversitet: Fugleliv, insekter og sjældne plantearter.

GÅ TIL VERDENSMÅL: VEDBÆK HAVN

Hav & kyst – plant & høst
BIRKERØD: TIRSDAG 30. AUGUST KL. 17.00

Vidste du, at man kan dyrke nyttehaver i havet? At muslingefarme og
tangfarme kan genopbygge sig selv og hjælpe med at forbedre havmiljøet? Vær
med, når vi undersøger livet i havet og omkring vores egen Vedbæk Havn.
Hør, hvordan du kan starte din egen bæredygtige muslingefarm, hvad du selv kan
gøre for havmiljøet, og hvordan vi kan bruge af havets mange ressourcer uden at
gøre skade. Aftenens eksperter kommer fra organisationen Havhøst.
Havhøst er en sammenslutning af maritime nyttehaver, NGO’er, virksomheder
og mennesker med passion for livet i havet. Havhøsts mission er at
beskytte havet og undervise i udnyttelsen af havets mange muligheder.
BILLETTER: GRATIS

På denne gåtur, der begynder ved Vejlesø, kan du opleve Rudersdal-søernes tilstand anno 2022.
Du kan blive klogere på, hvordan kommunen passer på vores lokale vandområder, og hvad du selv
kan gøre, så vi også fremover har levedygtige søer i Rudersdal. Turen varer ca. halvanden time og
ledes af aftenens ekspert Peter Bandholtz Jørgensen.
Peter Bandholtz Jørgensen er ferskvandsbiolog i Rudersdal Kommune. Han har mere end 30 års
erfaring med nordsjællandske vandløb og søer og et indgående kendskab til Furesøen, som han
bl.a. har arbejdet med at restaurere.
Mødested: Legepladsen ved Vejlesø, vestsiden af Holte Station
BILLETTER: GRATIS

Bæredygtigt Fællesskab
GØR EN FORSKEL I HVERDAGEN

Kom og bliv inspireret til, hvad du selv kan gøre derhjemme
for at leve mere bæredygtigt og tag endelig dine egne ideer og
forslag med. Vi mødes på Hovedbiblioteket i Birkerød.
Følg med på rudbib.dk og se, hvornår vi mødes næste gang.

Bæredygtigt
FÆLLESSKAB
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GÅ TIL VERDENSMÅL MED NÅL & TRÅD

2 x bæredygtig krea-workshop
Har du også lyst til at reparere og genbruge fremfor at smide ud - og give nyt liv til gamle
stofrester, de slidte jeans, yndlingsblusen og ungernes halloween-kostume?
Kom til krea-workshops på Hovedbiblioteket i Birkerød for både voksne, børn og bedsteforældre.
Vi syr sammen, du får inspiration til selv at komme i gang og handy hjælp af kyndige, lokale
ildsjæle.
Vi garanterer for godt selskab, grin og snak hen over bæredygtigt re-design med nål og tråd.
Bare mød op, symaskinen står klar til dig!
Arrangeret i samarbejde med Dansk-Syrisk Kulturforening & Plastikposefrit Rudersdal.

GENBRUGSWORKSHOP

Stop tøjspild med Tøjaktivisterne

Vi er blevet bevidste om ’madspild’, men hvad med ’tøjspild?’. I oktober
kan du være med i fire kreative workshops drevet af de lokale ildsjæle
Tøjaktivisterne, der giver nyt liv til brugt tøj med både re-design og
reparation.
Globalt er tekstil- og modeindustrien blandt de største CO2-udledere og
forureningskilder, så der er mange bæredygtighedspoint i genbrug og
upcykling af dit tøj. Hver workshop har sit eget tema. Du kan også hver
gang få hjælp til at reparere tøj, der trænger til en kærlig hånd.

Syæsken - værktøjskassen til reparation af tøj

BIRKERØD: TIRSDAG 4. OKTOBER KL. 15.00-18.00
Vi laver syæsker og nålepuder dertil. Materialer har vi, så kom glad.

Store lappedag

Sy din egen stofpose

BIRKERØD: TORSDAG 3. NOVEMBER
KL. 14.00-16.00
Mindre plastik, flere muleposer. Vær med
på en lokal mission med Plastikposefrit
Rudersdal. Sy din egen unikke stofpose
med sjove detaljer og påtryk. Har du nogle
gamle stofrester, aflagte jeans eller slidte
duge, må du gerne tage dem med.
FOR ALLE: BØRN & VOKSNE, ØVEDE &
BEGYNDERE

Hallowen re-design

BIRKERØD: TORSDAG 27. OKTOBER
KL. 15.00-18.00
Mangler du inspiration til børnenes
uhyggelige halloween-udklædning, eller vil
du forny barnets kostume fra sidste år? Så
kom til sy-workshop med de frivillige syeksperter fra Dansk-Syrisk Kulturforening.
Stoffer i alle farver og symaskiner står
klar. Har du ikke syet før, får du hjælp til at
komme i gang her.
FOR ALLE: BØRN & VOKSNE, ØVEDE &
BEGYNDERE
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BIRKERØD: TIRSDAG 11. OKTOBER KL 15.00-18.00
Medbring dit tøj, der har brug for en usynlig eller festlig lap. Vi syr
sammen.

Upcycling af tøj

BIRKERØD: TIRSDAG 18. OKTOBER KL. 15.00-18.00
Sy forskellige lette ting som viskestykker af gamle duge eller
dækkeservietter med trevlekant. Vi viser eksempler på, hvordan vi kan
forlænge levetiden for tøj ved fx at: Sy dameskjorte af herreskjorte,
klippe benene af de lange bukser, sætte ny elastik i, gøre t-shirts
mindre.

Gaveindpakning med stof

BIRKERØD: TIRSDAG 25. OKTOBER KL 15.00-18.00
Sy gaveposer af stof, vi laver selv vores bånd til posen. Vi laver også
japansk gaveindpakning med stof.
GRATIS ADGANG, BARE KOM OG VÆR MED
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FORFATTER-FYRAFTEN

Iben Mondrup, Tabita & Vittu
BIRKERØD: ONSDAG 5. OKTOBER KL. 17.00

KULTURCAFÉ GRØNLAND – EN KULTURHISTORISK REJSE:

FØR ISBJØRNENE SMELTER
HOLTE: MANDAG 10. OKTOBER KL. 19.00
BIRKERØD: ONSDAG 12. OKTOBER KL. 19.00

Da forfatter Iben Mondrup var tre år, flyttede hendes forældre til Grønland for at hjælpe
grønlænderne med at blive ’moderne danskere’. En tilgang, der i høj grad kom til at præge det
Grønland, vi kender i dag, som stadig kæmper med følgerne af den hårdhændede politik. Ikke
mindst havde det en pris for de børn, der blev bortadopteret til danske forældre.
Gennem Iben Mondrups forfatterskab har Grønland været den røde tråd, der binder hendes
romaner sammen. Men først med de to seneste, Tabita og Vittu om to grønlandske søskende har
hun for alvor sat ord på de menneskelige konsekvenser af adoptionerne.
Oplev Iben Mondrup i samtale med litteraturformidler Julie Garde - om forholdet mellem Grønland og
Danmark, om kultursammenstød og selvstændighed, og om de børn, der kom i klemme undervejs.
Arrangeret i samarbejde med Soroptimist International Birkerød.
BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.
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Grønlands natur er en oplevelse for livet. Kontrasten til den polerede, gennemkultiverede danske
natur bliver ikke større. I Grønland er kun en minimal del beboet, og menneskene er stadig, trods
en voldsom moderniseringsproces, stærkt forbundet med deres smukke, men ubarmhjertige natur.
Det er naturen, der har skabt kulturen, og grønlandsk kultur er helt sin egen.
At Grønland også er blevet en vigtig brik i vor tids storpolitiske spil – og er kommet til at spille
en hovedrolle i det klimatiske drama, gør kun landet endnu mere spændende og vigtigt at besøge
netop nu, før det er for sent - og isbjørnene smelter.
Kom med på en rejse fra Narsarsuaq i syd til Ilulissat i vest; til lands, til vands og i luften, og hør
om grønlandske stemmer i litteraturen, om nordboere, slæderejser, gletsjere og åndemanere, når
bibliotekar Jesper Christoffersen og litteraturformidler Julie Garde fortæller - i ord, lyd og billeder.
BILLETTER: 40 KR. / KLUB: 32 KR.
55

FOREDRAG

Anders Agner
& Kampen om Amerika
BIRKERØD: MANDAG 24. OKTOBER KL. 19.00

Abort, inflation og identitetspolitik er blandt
de brandvarme emner, når amerikanerne
går til midtvejsvalg 8. november og stemmer
om pladserne i det amerikanske parlament,
Kongressen. Vigtigt for dem – men også for
os? Ja, absolut!
Med krigen i Ukraine er USA igen trådt frem
som verdens supermagt og en uundværlig
partner for Europa. Mister Demokraterne deres
snævre flertal – og dermed også præsident Joe
Bidens manøvrerum? Og hvem står lige nu til
at vinde kampen om det Hvide Hus i 2024?
Få Anders Agners skarpe analyse af kampen
om Amerika i et topaktuelt foredrag.
Anders Agner er chefredaktør på netmediet
Kongressen.com om amerikanske
samfundsforhold og en af landets mest
benyttede USA-analytikere i både tv og radio.
Han er forfatter til en lang række bøger om
amerikansk politik og historie, senest Kennedy
– historien om USA’s største politiske dynasti.

FYRAFTENSCAFÉ

Pengenes magt; fallenter,
fedtsyle & fattigrøve
BIRKERØD: ONSDAG 26. OKTOBER KL. 17.00

Hvad skulle vi gøre uden penge? Nogle elsker dem, andre
foragter dem – men i det kapitalistiske samfund er penge
ikke til at komme uden om.
Lige siden antikkens Kong Krøsus samlede sin enorme
rigdom og blev synonym med vulgært overforbrug, har
vi kendt til kapitalens magt. Men i kølvandet på pengene
følger uundgåeligt uligheden, når nogle har for mange,
andre for få. Jagten på penge giver mennesker et formål
med livet – og skaber skattesnydere, tyve og mordere.

Arrangeret i samarbejde med AOF.

Kom i forrygende selskab med fallenter, fedtsyle og
fattigrøve, når litteraturformidler Julie Garde følger
pengene og sætter ord og billeder på de gode historier fra
litteraturens verden.

BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.

BILLETTER: GRATIS

56

57

FORFATTERMØDE

Jesper Stein om
Rampen, Ædru & Axel

BIRKERØD: TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 19.00

Hvem er man, når man er ædru? Og hvem blev
man, fordi misbrug farver alt?

FILOSOFISK SALON

Køn & køn imellem

BIRKERØD: TORSDAG 17. NOVEMBER
KL. 16.00

Kønsroller. Kønsidentitet. Kønspolitik. Hvad
vil det i dag sige at være kvinde, mand,
non-binær? Hvordan taler vi sammen om
kønsbaseret ulighed og diskrimination? Vær
med, når filosof Martin Munk sætter rammen
for en spændende filosofisk salon om det store
og komplekse emne ’køn’.
Du bliver bl.a. introduceret til Simone de
Beauvoirs feministiske filosofi og filosof
Judith Butlers bog Kønsballade. Og gennem
tankeeksperimenter og undre-praksis vil
vi sammen filosofere over, hvordan vi kan
forholde os til store kønsspørgsmål, der
udfordrer os.

Jesper Stein har været alkoholiker, siden han
var ung. Hovedpersonen i hans prisbelønnede
krimiserie, politimanden Axel Steen, har et
misbrug. Det samme havde Jesper Steins
egen mor. Og de fleste af forfatternes litterære
forbilleder fra Hemingway til Jack Kerouac,
Malcolm Lowry og Tom Kristensen.
I 2018 gik Jesper Stein i behandling. Og
tilbage i sin opvækst for at forstå familiens
sammenbrud og alkoholens magt over ham
som voksen. På den baggrund skrev han først
den rå og selvbiografiske roman Rampen, som
sidste år fik Læsernes Bogpris. I foråret udkom
romanen Ædru om Steins alter ego; den 53-årige
succesrige krimiforfatter Jesper, der skal stoppe
med at drikke, tage ansvar for sine svigt – og
blive den, han er. Ædru.
Mød Jesper Stein i samtale om misbrugets natur
med formidler Preben Hindberg.
Arrangeret i samarbejde med AOF, Frivilligcenter
Rudersdal og Teglporten Rusmiddelcenter.
BILLETTER: 50 KR / KLUB: 40 KR.

BILETTER: GRATIS
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Kvindemænd &
mandekvinder
- kønsidentiteter
gennem tiden

BIRKERØD: ONSDAG 30. NOVEMBER KL. 17.00

Kvinde, mand eller transkønnet. Homo- bieller transseksuel. Hvornår er man mand, og
hvad definerer en kvinde? Kan en mand gå i
kjole, og en kvinde i jakkesæt?
I 2022 er kønnene i opbrud. Men selvom
begreberne er nye, er mennesker idag
lige så forskellige, som de altid har været.
Menneskers køn har altid været genstand for
samfundets interesse, nysgerrighed eller frygt
og har i nogle perioder givet kønsminoriteter
status som kuriositeter - i andre som jaget
vildt.
Kom i selskab med skæggede damer,
kastrater og hermafroditter, når
litteraturformidler Julie Garde sætter ord og
billeder på de gode historier fra litteraturens
verden.
BILLETTER: GRATIS
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FOTO: MICHAEL GRAVERSEN

FYRAFTENSCAFÉ

FOTO-FOREDRAG

Michael Graversen,
Moria & mennesker på flugt
BIRKERØD: TORSDAG 1. DECEMBER KL. 19.00

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar
har vi set millioner af mennesker på flugt fra
krigshandlinger. For to år siden var det andre
desperate flygtninge på europæisk jord, som
fokus var rettet mod: Nemlig i den berygtede
Moria-lejr på Lesbos.

Oplev et billedrigt foredrag og få indblik i
livet i en af verdens værste flygtningelejre,
der gemmer på unikke personlige historier.
Historier om håb, tragedier og drømme, om
flugt fra et liv med krig og fattigdom eller blot
med ønsket om en bedre tilværelse.

I september 2020 nedbrændte Moria, Europas
største flygtningelejr. 13.000 mennesker, heraf
5.000 børn, blev med ét hjemløse og stjal for
en kort stund mediernes opmærksomhed. Men
hvad er historien om lejren? Dens politiske
betydning for Europa og Danmark? Og hvad er
siden sket med flygtningene i Moria?

I foyeren til Hovedbiblioteket kan du
hele december se Michael Graversens
fotoudstilling med billeder fra Moria.
Arrangeret i samarbejde med Birkerød
Flygtningekontakt.
BILLETTER: GRATIS

Igennem en årrække har Michael Graversen,
prisbelønnet dokumentarfilminstruktør og
Birkerødborger, besøgt Moria, fulgt lejrens
skæbner og udgivet to bøger; De uledsagedes
bog og Moria in Memoriam om mennesker
på flugt i Europa. Han er også aktuel med
dokumentarfilmene Sending Aya Back, Ghost
of Moria samt Mr. Graversen om hans egen
baggrund.
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KALDER ALLE SANGGLADE

Vi synger sammen
i Spil Dansk Ugen
Medbring dit eget instrument – nemlig din stemme – når vi synger
sammen i anledning af den årlige Spil Dansk Uge.
Spil Dansk Uge finder hvert år sted i uge 44 med flere end 1.000
musikarrangementer med dansk musik over hele landet.

Koncert & fællessang med Birkerød Kirkes børne- og ungekor
BIRKERØD: MANDAG 31. OKTOBER KL. 16.00-16.30
Få en dejlig musikalsk oplevelse, når Birkerød Kirkes børne- og ungekor giver koncert på
biblioteket ledet af koransvarlig Mie Rank Brunberg. Og stem selv i, når koret efterfølgende
synger for på smukke, danske fællessange.
BILLETTER: GRATIS

Rudersdals Musikskoles babyrytmik

ORD I KAFFEN

Vi snakker om bøger

SEPTEMBER-NOVEMBER
HOLTE: 1. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 14.30
BIRKERØD: 3. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 15.00
NÆRUM: 4. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 14.30

BIRKERØD: ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 10.00-10.45
I Babyrytmik får du en musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi skal synge, danse, bevæge
os og sige rim og remser. Musikpædagog Kristine Fliis Hanskov fra Rudersdal Musikskole
arbejder med puls, rytme og nærhed. Med tørklæder, rasleæg, tumlelege og fagter kommer alle
sanser i spil.
ALDER: FOR BABYER 2-12 MÅNEDER OG FORÆLDRE
BILLETTER GRATIS. KUN BILLET TIL VOKSEN

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

Rudersdal synger

ORD I KAFFEN

BIRKERØD: ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 19.00
Vær med, når biblioteket og Musikskolens sangfællesskab Rudersdal Synger genopstår
i anledning af Spil Dansk Ugen. Vi synger fra Højskolesangbogen og akkompagneres af
Musikskolens dygtige elever.
BILLETTER: GRATIS

GRATIS ADGANG, BARE MØD OP

Juleoplæsning for voksne

BIRKERØD: MANDAG 5. DECEMBER KL. 15.00-16.00

Læn dig tilbage med en kop kaffe og kom i julestemning med en helt særlig
julefortælling, oplæst af litteraturformidler Julie Garde.
GRATIS ADGANG, BARE MØD OP
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FOREDRAG

MARIEHØJCENTRET, PER KIRKEBY-SALEN:
MANDAG 19. SEPTEMBER KL. 19.30

Historiesporet
Hvem er vi, og hvilken fælles fortid er vi formet af? Dét går vi på opdagelse i her i
Historiesporet. Tag med forfatter Søren Ulrik Thomsen på erindringsrejse tilbage
til Store Kongensgade 23. Hør den utrolige historie om Storfyrstinden, en af
modstandskampens største heltinder. Og vær med, når historiker Niels Peter Stilling
fortæller om 2. Verdenskrig og besættelsestiden her i Rudersdal.

FOTO: DIRK SKIBA

Søren Ulrik Thomsen &
Store Kongensgade 23
Rejs med en af Danmarks store lyrikere og
essayister tilbage i historien til ét definerende
sted: I dette foredrag tager Søren Ulrik Thomsen
os med ind i erindringen med udgangspunkt i sin
bog Store Kongensgade 23.
Bogen er et reflekterede erindringsessay
fuldt af minder om hans pubertet og
moderens depression og langvarige ophold på
sindssygehospitaler. Om klasselærer Bodil,
morfar Henning og skønne Jane fra Sølvgade
Skole, men også med tanker om, hvorfor
man skriver. Om frygten for alderdommens
rædsler, om efteråret, hvor alting på én gang
flammer op og dør ud. Og om en lejlighed i Store
Kongensgade 23, hvor forfatteren boede et enkelt
afgørende år …
Arrangeret i samarbejde med Historisktopografisk Selskab for Søllerødegnen & AOF
BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.
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Fyraftensforedrag

FOREDRAG

Niels Peter Stilling
& Rudersdal under
besættelsen

BIRKERØD: TORSDAG 19. JANUAR KL. 14.00

Hvem var en del af modstandsbevægelsen, og
hvordan foregik modstandskampen? Hvilken
rolle spillede lokale under jødernes flugt til
Sverige – og hvordan var livet under den
tyske besættelsesmagt i lige netop Rudersdal?
Måske er du stødt på nogle af mindestenene
i vores kommune, der fortæller om lokale
faldne under 2. Verdenskrig og er interesseret
i at vide mere om menneskene bag? Vær med,
når Niels Peter Stilling, historiker, forfatter
og fhv. museumsinspektør, i et spændende
billedforedrag tager os med tilbage til et af
de mørkeste kapitler i Danmarks historie og
sætter lys på Rudersdal i årene 1940-1945.
FOTO: RUNE HANSEN

Trine Engholm Michelsen & Storfyrstinden
BIRKERØD: MANDAG 21. NOVEMBER KL.17.00

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

Arrangeret i samarbejde med AOF.
BILLETTER: 50 KR. / KLUB: 40 KR.
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BILLETTER: GRATIS

Når
historien
misbruges
24. novemb
er sætter

Danmarks
biblioteker
fokus på m
isbrug af
historien. V
i livestream
er
oplæg om
’sandt eller
falsk’ i fort
iden. Se
mere på ru
dbib.dk

FOTO: NÆRUM KOSTSKOLE

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

Arrangereret i samarbejde med Historisktopografisk Selskab for Søllerødegnen,
Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum
samt Rudersdal Museer.

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

NATURVIDENSKABELIGE
FOREDRAG
LIVESTREAMING DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

Var der liv på Jorden for 4.500 millioner år siden?
Hvorfor påvirker immunforsvaret din søvn, og skal
vi redigere i livets kode, genomet – fordi vi kan? Er
du vild med videnskab og nysgerrig på de dygtigste
forskeres nyeste opdagelser, så kom og oplev deres
forrygende foredrag i godt selskab. Vi streamer live
direkte fra Aarhus Universitet seks gange i løbet
af efteråret samtidig med flere end 200 andre
biblioteker, forsamlingshuse og biografer over
hele landet.

Jorden og livet - 3.800
mio. års spejling
BIRKERØD: TIRSDAG 27. SEPTEMBER
KL. 19.00

Den jord, vi lever på i dag, er markant
anderledes end den, der blev dannet for 4.500
millioner år siden. Gennem tiden har Jorden
og livet både spejlet og påvirket hinanden.
Nu er vi mennesker i gang med at ændre
Jorden i en ny og hidtil uset retning. Aftenens
forelæser: Minik Rosing, professor i geologi
GLOBE Institute, Københavns Universitet.

Kvantefysikken atomernes vilde verden
BIRKERØD: TIRSDAG 4. OKTOBER KL. 19.00

Hør om de eksperimenter og teoretiske
overvejelser, der førte til Niels Bohrs atom- og
kvantefysik, som fysikerne stadig diskuterer,
hvordan vi skal forstå – samtidig med, at den
anvendes med succes på alt fra stjerners liv til
mikrochips i smartphones. Aftenens forelæser:
Klaus Mølmer, professor i kvantefysik, Niels
Bohr Institutet, Københavns Universitet.
BILLETTER: GRATIS

BILLETTER: GRATIS
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NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET

Søvn og
immunforsvaret

BIRKERØD: TIRSDAG 25. OKTOBER KL. 19.00

Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn
og bruger søvnen til at restituere. Omvendt
påvirker immunforsvaret også søvnen, og
visse sygdomme kan ligefrem ødelægge
søvnreguleringen. Hvordan forklarer
forskerne denne sammenhæng? Aftenens
forelæser: Birgitte Rahbek Kornum, lektor i
neurofysiologi, Institut for Neurovidenskab,
Københavns Universitet.
BILLETTER: GRATIS

70

Vores urolige klode

BIRKERØD: TIRSDAG 1. NOVEMBER KL. 19.00

Trods vores magt over naturen udgør
jordskælv og tsunamier stadig voldsomme
og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom
og infrastruktur. Men jordskælv holder også
Jordens overflade ung, frugtbar og oven
vande og afslører detaljer om Jordens dybe
indre. Aftenens forelæser: Bo Holm Jacobsen,
lektor i geofysik, Institut for Geoscience,
Aarhus Universitet.
BILLETTER: GRATIS

Fagre nye genetiske
verden

BIRKERØD: TIRSDAG 15. NOVEMBER KL. 19.00

Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig
at være nøglen til at redigere livets kode,
genomet. En revolution i genetisk forskning
med uanede muligheder, som afføder
væsentlige etiske diskussioner. Tag med
på rejse i den fagre nye genetiske verden.
Aftenens forelæser: Jacob Giehm Mikkelsen,
professor i genterapi og personlig medicin,
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Datalogien i din lomme

BIRKERØD: TIRSDAG 22. NOVEMBER KL. 19.00

I din smartphone i lommen og din bærbare
computer ligger resultaterne af mange års
datalogisk forskning. Men hvordan forsker
man i datalogi? Hør om teknologiens udvikling
og forskningen i bl.a. data, algoritmer og
brugergrænseflader, der gavner os alle.
Aftenens forelæsere: Kasper Green Larsen og
Kaj Grønbæk, professorer i datalogi, Institut
for Datalogi, Aarhus Universitet.
BILLETTER: GRATIS

BILLETTER: GRATIS
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læ
se
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.
Du kan deltage i læseklubber med forskellige temaer i Birkerød,
Holte og Nærum. Klubberne mødes en gang om måneden. Vi
sørger for bøger og lokaler, og hver læseklub har tilknyttet en
tovholder fra biblioteket, som deltager i klubbens intromøde. Læs
mere og tilmeld dig på rudbib.dk/laeseklubber. Tilmeldingsfristen
for sæsonen september-maj er 29. august.

Demokratiklubben

BIRKERØD: UDVALGTE DAGE KL. 16.30-18.00
Ikke på noget tidspunkt siden den kolde krigs
ophør har demokrati som begreb været mere
presset end det sidste par år: præsidentvalg
i USA, Brexit, Covid-19 og Putins invasion
af Ukraine er markante begivenheder. I
læseklubben ser vi på, hvordan demokrati
ser ud i Danmark og en række andre lande.
Bibliotekar Preben Hindberg deltager i
møderne.
OBS! Kom også til foredrag med Anders
Agner, USA-analytiker og chefredaktør
på Kongressen.com. 24. oktober på
Hovedbiblioteket i Birkerød.

Ungelæseklubben

BIRKERØD: START ONSDAG 7. SEPTEMBER
KL. 16.00
Ungelæseklubben er en ny læseklub for alle
unge, der holder af at læse og ønsker at dele
deres læseoplevelse med andre. Programmet
er ikke lagt på forhånd, for vi beslutter
sammen hvilke bøger, vi læser og diskuterer.
Bibliotekar Ann Amare Jensen deltager i
alle møderne. Har du lyst til at få nye og
spændende læseoplevelser og deltage i
fællesskabet, så kontakt til Ann Amare Jensen
på aama@rudersdal.dk eller
tlf. på 72 68 57 16.

Rudersdal Bibliotekerne har en lang række læseklubber, som du kan orientere dig om på
rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt Julie Garde:
jg@rudersdal.dk, tlf. 72 68 57 57.
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Russisk & ukrainsk
læseklub

BIRKERØD: 3. TORSDAG I MÅNEDEN
KL. 14.00-15.30
Krigen i Ukraine har naturligt nok øget
interessen for både Rusland og Ukraine. Har
du også fået lyst til at stifte bekendtskab med
landenes litteratur, har du her muligheden for
at blive introduceret for både store klassikere
og små moderne perler. Den russisk-ukrainske
litteratur byder på både vid og bid, ubærlige
leveforhold og uforlignelig krads humor.

Et andet sted, et andet
liv: Livet på flugt

HOLTE: 2. ONSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00-18.30
Da filmen ’Flugt’ blev oscarnomineret,
fik verdens flygtninge for en kort stund
international opmærksomhed. Filmen gav
flygtningene et ansigt og en historie, som alle
mennesker kan relatere til. Men filmen er ikke
den eneste flygtningehistorie, som er blevet
fortalt i en fiktiv ramme. Denne læseklub
sætter fokus på livet som flygtning og er
blevet til på opfordring fra Caritas Danmark.
OBS! Kom også til foredrag med
dokumentarist Michael Graversen om livet
i den berygtede, europæiske flygtningelejr
Moria. På Hovedbiblioteket i Birkerød
1. december.

Filosofisk læseklub

BIRKERØD: SIDSTE MANDAG I MÅNEDEN
KL. 16.30-18.00
Trænger du til at se tilværelsen fra nye
vinkler og reflektere i godt selskab med andre
og historiens store tænkere, så vær med i
filosofiklubben. Filosof Martin Munk faciliterer
mødet 28. november. Bibliotekarerne Jonas
Vinding og Preben Hindberg deltager i alle
møderne.
OBS! Kom også til filosofisk foredrag med
Martin Munk 14. september og 17. november
på Hovedbiblioteket i Birkerød.

Novellelæseklubben

BIRKERØD: 1. MANDAG I MÅNEDEN
KL. 10.00-11.00
I Novellelæseklubben læser vi noveller, korte
tekstuddrag eller digte. Fælles for teksterne
er, at de kan læses på en time og sætte
gode samtaler i gang. Novellelæseklubben
faciliteres af bibliotekar Anette Liebmann,
der læser teksten op. Undervejs taler vi om
personerne, naturbeskrivelserne, handlingen,
og hvad der nu springer i øjnene eller
vækker undren hos deltagerne. Der er ingen
forberedelse for deltagerne.

Det litterære nyhedsbrev
LÆS MERE PÅ RUDBIB.DK/BOGLIT
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Rudersdal Bibliotekerne har en lang række læseklubber, som du kan orientere dig om på
rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt Julie Garde:
jg@rudersdal.dk, tlf. 72 68 57 57.
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Du kan også deltage i:
Reprisen Læseklub
REPRISE TEATRET. HOLD ØJE MED
DATOER PÅ RUDBIB.DK

Nyere tysk litteratur

BIRKERØD: 3. ONSDAG I MÅNEDEN KL.
14.00-15.30

Kunstnerromaner

NÆRUM: DEN SIDSTE ONSDAG I MÅNEDEN
KL. 14.30-16.00
Hvad vil det sige at være kunstner? Kom med
bag facaden, når vi læser de fascinerende
og dramatiske beskrivelser af menneske, liv
og værk. På den spændende litteraturliste
er: Adam i Paradis af Rakel Haslund-Gjerrild
(om maleren Kristian Zahrtmann), Vejen til
Paradis af Mario Vargas Llosa (om maleren
Paul Gauguin), Oda! af Ketil Bjørnstad (om
maleren Oda Krogh), Abens år af Patti Smith
(om sangeren Patti Smith), Øjeblikkets
evighed af Stig Dalager (om filosoffen Søren
Kierkegaard), Hulemennesket af Peter Løhr
(om maleren Johan Thomas Lundbye),
Lisinka af Birgit Pouplier: (om ægteskabet
mellem maleren Elisabeth Baumann og
billedhuggeren Jens Adolf Jerichau).

100 danmarkshistorier

HOLTE: 1. MANDAG I MÅNEDEN
KL. 17.00-18.30
Har du lyst til at dykke ned i vores fælles
fortid og blive klogere i godt selskab med
andre historieinteresserede, bibliotekar
Anette Liebmann og arkivar Morten Meinert
Jensen fra 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 à 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 otte af de spændende bøger til jer
historieinteresserede.

Exofiktionsklubben

BIRKERØD: UDVALGTE ONSDAGE
KL. 16.30-18.00
Exofiktion kan opfattes som et modsvar til
autofiktion, hvor forfatteren kigger indad
mod sin egen personlige historie. I exofiktion
vender forfatteren blikket udad mod en
virkelig person og iscenesætter historien i
en delvist fiktiv ramme. Bibliotekar Preben
Hindberg deltager i møderne.

The English Book Club

BIRKERØD: 4. ONSDAG I MÅNEDEN KL.
17.00-18.30

DR Romanklubben

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

Dansk fra 20’erne
HOLTE: 1. TORSDAG I MÅNEDEN
KL. 14.00-15.30

Australsk læseklub
HOLTE: 4. TORSDAG I MÅNEDEN
KL. 14.00-15.30

Verdenslitteratur

NÆRUM: 1. TORSDAG I MÅNEDEN
KL. 17.00-18.30

Debatklubben

Rudersdal Bibliotekerne har en lang række læseklubber, som du kan orientere dig om på
rudbib.dk/laeseklubber. Har du spørgsmål vedr. læseklubberne? Kontakt Julie Garde:
jg@rudersdal.dk, tlf. 72 68 57 57.
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BIRKERØD: UDVALGTE DAGE KL. 16.30-18.00
Der er emner nok at tage fat på, hvis man
interesserer sig for politik, samfund, økonomi
og verden omkring os. I Debatklubben vil vi
læse, og efterfølgende debattere, en bred
vifte af emner. Bibliotekar Preben Hindberg
deltager i møderne.
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DET KAN DU OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET
FÆLLESSKABER PÅ
BIBLIOTEKET

HJÆLP PÅ BIBLIOTEKET

Håndarbejds- og
strikkecaféer

BFK

Birkerød
Flygtninge
Kontakt

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, erstatningssager 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
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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

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

Ældre Sagens
IT-café
BIRKERØD: 1. & 3. MANDAG HVER MÅNED
FRA 5. SEPTEMBER TIL 5. DECEMBER.
KL 10.30-12.30
HOLTE: 1. & 3. TIRSDAG HVER MÅNED FRA
6. SEPTEMBER TIL 6. DECEMBER.
KL 10.30-12.30
Kom og få hjælp til din computer, tablet eller
mobiltelefon.

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

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
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SNUP EN BOG
Bøger på farten

Pop-up biblioteket er Rudersdal Bibliotekernes
mobile enhed. Vi kører ud med ladcyklen pakket med
spændende bøger.
Vi kommer for at lave bibliotek tæt på din hverdag.
Få en snak med os om litteratur, læselyst og
boganbefalinger, og se bøgerne, vi har valgt ud.
Pop-up biblioteket kommer ud i de lokale bysamfund
i Rudersdal. Du kan også finde os til større udendørs
begivenheder.

Det er genbrug af nyere, gode biblioteksbøger, der får nyt liv i nye omgivelser
på et sted, hvor du måske kommer forbi en gang eller mere om ugen.

Dette er en bæredygtig tryksag
N
VA

EM ÆRK

E

Tryksag
5041 0826
LaserTryk.dk

T

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

Snup-en-bog er Rudersdal Bibliotekernes tilbud til dig, der har travlt i
hverdagen. Du snupper bare bogen med hjem til en god læsestund og lægger
den i reolen igen, når du er færdig. Du er også velkommen til at give den videre
til en ven.

S

Pop-up biblioteket
tæt på dig!

Har du været på Birkerød Idrætscenter, Rundforbi eller Rudegård Idrætsanlæg
for nylig, så har du måske set de små, grå reoler med bøger i med mærkaten
Snup-en-bog?

Iben Mondrup

Anne Sophia Hermansen

5. OKTOBER

9. SEPTEMBER

OPLEVELSER PÅ

BIBLIOTEKET
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