


Torsdagssalon
ALFONS ÅBERGS FØDSELSDAG  
Alfons bliver 6 år, og faster Fiffi arrangerer fødselsdagsfest. 
Kom med ind i Alfons Åbergs finurlige univers og glæd jer til en dramatiseret  
oplæsning med skuespilleren Linda Elvira som både oplæser og Faster Fiffi.
Lørdag den 2. april kl. 11-11.40, Kulturhus Måløv. Billetter 25 kroner.  

DRONNING MARGRETHES 50-ÅRS REGERINGSJUBILÆUM
Kom til en kongelig aften med kongehusekspert og forfatter Karin Palshøj og hør 
om dronningens officielle og private liv som monark og mor, kunstner og kone. 
Karin Palshøj tager udgangspunkt i sin bog om dronningen og viser billeder fra 
hele hendes liv: familien og tronen, prins Henrik og kærligheden, børn og børne-
børn, arkæologi og kunst, kjoler og andre klæder, de hjemlige slotte og det danske 
kongerige. 
Onsdag den 6. april kl. 19-21, Posthuset. Billetter 80 kr. inkl. et glas bobler.

TORSDAGSSALON: FÆLLESSANG, KAKKELOVN OG KNÆBUKSER
Glæd jer til et par hyggelige timer med fællessang og gode historier fra en barn-
dom i 50’erne og ungdom i 60’erne. Humørsprederen Arnth fortæller levende fra 
vores fælles historie og byder på ”ønskekoncert” med publikums yndlingssange.
Torsdag den 7. april kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr. inkl. kaffe/
kage.

PÅSKEAKTIVITETER FOR ALLE
• ÆG ÆG ÆG ÆG i lange baner – Kreaværksted med æg
 Fredag den 8. april kl. 13-17, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

• Lav søde påskelam med garn – Især for børn over 3 år
 11.-13. april kl. 10-17, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

• Lav skæg med æg og fin (og lidt nørdet) påskepynt
 11.-13. april kl. 10-13.30, Ballerup Bibliotek, Makerspace. Gratis – bare mød op.

Læs om alle vores arrangementer og bestil billetter på bib.ballerup.dk
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DET LILLE TURNETEATER - OM IKKE AT BLIVE ÆDT 
Lille artige Rødhætte bliver kastet ud i et vildt eventyr, hvor hun møder ikke bare 
ulven, men også Hans og Grete, Askepot og mange andre figurer fra eventyrenes 
verden. Glæd jer til magi og fantasi og oplev en historie om at blive vred og at 
finde modet til at tage sagen i egen hånd (fra 5 år og op).
Lørdag den 23. april kl. 11-11.40, Skovlunde Kulturhus. Billetter 25 kr.

DANMARK SPISER SAMMEN: FÆLLESSPISNING I SKOVLUNDE
Det er hyggeligere at spise sammen med andre end at spise alene. 
Kom til fællesspisning med sild, smørrebrød og kaffe/kage og få en dejlig efter-
middag i godt selskab. Billetsalget lukker den 9. april. 
Tirsdag den 26. april kl. 12.30, Skovlunde Kulturhus. Billetter 60 kr.
 
JAPANSK AFTEN MED METTE HOLM
Rejs til Japan med biblioteket og vær med til en fantastisk aften i Japans tegn. Nyd 
en lækker sushi-middag og hør Murakami-oversætter Mette Holm fortælle om 
sit arbejde med at oversætte nogle af tidens mest populære japanske værker. Vi 
slutter aftenen af med japansk te krydret med indslag om japansk litteratur.
Onsdag den 27. april kl. 17.30–21, Posthuset. Billetter 125 kr. inkl. middag.  
 
BØRNELOPPEMARKED
Kom og gør en god handel og find guld blandt børnenes brugte legetøj.
Dine børn kan også selv tjene lidt lommepenge ved at sælge gamle dukker, lego-
klodser, pokemonkort eller flyverdragter.
Stadepladserne er kun for børn, men børnene må godt have en voksen med til 
hjælp.
Lørdag den 30. april kl. 10-14, Skovlunde Kulturhus. Gratis stade fås ved  
tilmelding til tinahenriette@gmail.com

Følg os på Facebook og Instagram
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Alle arrangementer i april 2022

UDSTILLING: HJEMMEVÆRNETS HISTORIE
Hele april i den betjente åbningstid, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

REPAIR CAFÉ I BALLERUP
Lørdag den 2. april kl. 10-13, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

LÆSEKLUB FOR BØRN 8-12 ÅR
Tirsdag den 5. april kl. 16.30-17.30, Ballerup Bibliotek. Gratis tilmelding til cadu@
balk.dk eller på tlf. 4175 0061. 

ALFONS ÅBERGS FØDSELSDAG  
Lørdag den 2. april kl. 11-11.40, Kulturhus Måløv. Billetter 25 kr.  

SØNDAGSSALON I MÅLØV: HJEMMEVÆRNET
Søndag den 3. april kl. 15-17, Kulturhus Måløv. Billetter 30 kr. inkl. kaffe/kage.

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ 
5. og 26. april kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.
7. og 28. april kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

BARSELSCAFÉ I SKOVLUNDE: SØVN
Onsdag den 6. april kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

DRONNING MARGRETHES 50-ÅRS REGERINGSJUBILÆUM 
Onsdag den 6. april kl. 19-21, Posthuset. Billetter 80 kr. inkl. et glas bobler.

TORSDAGSSALON: FÆLLESSANG, KAKKELOVN OG KNÆBUKSER
Torsdag den 7. april kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr. inkl. kaffe/
kage.

ÆG ÆG ÆG ÆG I LANGE BANER – KREAVÆRKSTED MED ÆG
Fredag den 8. april kl. 13-17, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

LAV SØDE PÅSKELAM – ISÆR FOR BØRN OVER 3 ÅR
11.-13. april kl. 10-17, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

WORKSHOP: PÅSKEPYNT OG SKÆG MED ÆG
11.-13. april kl. 10-13.30, Ballerup Bibliotek, Makerspace. Gratis – bare mød op.

NATUR-BALANCE-HUSET: SHAMANISME
Onsdag den 13. april kl. 19.30-21.30, Skovlunde Kulturhus. Gratis tilmelding til 
natur.balance.huset.skovlunde@gmail.com eller sms på tlf. 4051 0221. 

Får du vores nyhedsbreve? - Meld dig til på bib.ballerup.dk



INTROKURSER: LÆR AT BRUGE 3D-PRINT ELLER LASERSKÆRER
Onsdag 20. april kl. 18.30-21.30, Ballerup Bibliotek, Makerspace. Gratis billetter.

DET LILLE TURNETEATER - OM IKKE AT BLIVE ÆDT (FRA 5 ÅR OG OP)
Lørdag den 23. april kl. 11-11.40, Skovlunde Kulturhus. Billetter 25 kr.

DANMARK SPISER SAMMEN: FÆLLESSPISNING I SKOVLUNDE
Tirsdag den 26. april kl. 12.30, Skovlunde Kulturhus. Billetter 60 kr.

JAPANSK AFTEN MED METTE HOLM
Onsdag den 27. april kl. 17.30–21, Posthuset. Billetter 125 kr. inkl. middag.

ERINDRINGSTRÆF OM MÅLØV I GAMLE DAGE 
Torsdag den 28. april kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Udsolgt

BØRNELOPPEMARKED
Lørdag den 30. april kl. 10-14, Skovlunde Kulturhus.
Gratis stade fås ved tilmelding til tinahenriette@gmail.com.

DANS DIG GLAD – LÆR LATINAMERIKANSK DANS
Hver tirsdag kl. 18-19, Posthuset. Gratis – bare mød op.

ADVOKATVAGTEN   
Hver mandag kl. 16.30-17.30, Ballerup bibliotek. Gratis – bare mød op.

BORGERRÅDGIVNING  
Hver mandag kl. 14-17.30, Posthuset. Bare mød op eller ring 4175 0262.  

TAL DANSK CAFÉ
Torsdage kl. 17-19, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

Tegneserier, magasiner, musik, sprog og film? Find det hele i e-biblioteket



 Se alle rådgivnings- og aktivitetstilbud på bib.ballerup.dk
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Bedre liv – Mere liv 
Hver uge har vi gratis rådgivnings- og aktivitetstilbud. Her er et lille udvalg. 
Se det hele på biblioteket eller på bib.ballerup.dk. 

ADVOKATVAGTEN
Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor du kan få juridisk førstehjælp 
og en kort vurdering af din sag.
Hver mandag kl. 16.30-17.30, Ballerup Bibliotek ved caféområdet. 
Otte billetter lægges frem kl. 16.15. Gratis – bare mød op.

BORGERRÅDGIVNING - FÅ HJÆLP OG VEJLEDNING
Borgerrådgiver Nina Palle giver uvildig hjælp og vejledning i mødet med Ballerup 
Kommune. Tlf.: 4175 0262. Mail: borgerraadgiver@balk.dk.
Hver mandag kl. 14-17.30, Posthuset. Gratis – bare mød op eller ring for aftale.

FARS LEGESTUE
Er du far til et barn i alderen 0-3 år? Så kom i Fars Legestue. Her kan du lege med 
dit barn og møde andre fædre. Du bliver mødt af en tovholder, og sundhedsplejer-
sken kigger forbi hver gang.
Hver mandag kl. 13-15, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

IT-STUEN 
Kom og få svar på dine spørgsmål om Netbank, borger.dk, MitID og meget mere. Du 
kan også få hjælp til brug af computer, mobiltelefon og tablet. 
Mandag-fredag kl. 10-12 og fredag også kl. 13-15, Posthuset på 
Banegårdspladsen, 2. sal. Gratis – bare mød op.
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Bliv klog på FNs verdensmål på bib.ballerup.dk
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Torsdagshygge

Legestuer til alle

LEGESTUER TIL ALLE
Går du hjemme med dine børn, og synes du, at der skal ske lidt mere i hverdagen, 
så kom til legestue med hygge og tumlelegetøj. Her kan børnene lege med jævnald-
rende – og du har mulighed for hyggeligt samvær med andre voksne.
• Legestuen i Ballerup er hver onsdag kl. 10-12
• Legestuen i Kulturhus Måløv er hver onsdag kl. 10-12
• Legestuen i Skovlunde er hver fredag kl. 10-12
Gratis – bare mød op

TAL DANSK CAFÉ 
Tal Dansk Caféen på Ballerup Bibliotek drives af frivillige under Røde Kors. Har du 
- eller en du kender - brug for sprogtræning, lektiehjælp eller hjælp til at skrive og 
forstå breve, er du mere end velkommen.
Torsdag kl. 17-19, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

TORSDAGSHYGGE
Hver uge lægger Ballerup Bibliotek hus til nogle timers hyggeligt samvær. Vi maler, 
strikker, syr, spiller brætspil, sludrer og synger måske en sang. Alle er velkomne. 
Biblioteket byder på kaffe. 
Torsdag kl. 10-14, Ballerup Bibliotek ved cafeen. Gratis - bare mød op.

VARMESTUESTRIK
Varmestuestrikkerne byder på hyggeligt samvær i den gode sags tjeneste. Vi strik-
ker og hækler til krisecentre og herberger, så socialt udsatte borgere kan blive 
forsynet med varmt tøj. Alle er velkomne - måske har du lyst til at strikke med?
Onsdag kl. 14-15, Ballerup Bibliotek ved cafeen. Gratis – bare mød op.
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Ballerup Bibliotek
Kulturhus Måløv
Skovlunde Kulturhus

Nyd duften af tryksværte og fordyb dig i dagens nyheder 
i en god lænestol i vores læseområder. 

På bibliotekets hjemmeside kan du se, hvilke aviser du kan finde i vores huse.

LÆS DAGENS AVIS

Få adgang 
til  internationale 

aviser på bl.a. engelsk, 
tysk, fransk, tyrkisk, 

og kinesisk via 
Press Reader på 

bib.ballerup.dk


