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HUN MALER, FORDI HUN IKKE KAN LADE VÆRE. MÅNEDENS KUNSTNER
Tanya Jensen bearbejder sine motiver igen og igen med forskellige farver og for-
skelle i størrelse og komposition, så hvert billede får et nyt udtryk.
Hele december i den betjente åbningstid, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

LÆSEKLUB FOR DRENGE OG PIGER CA. 8-12 ÅR
Vær med i Ballerups rareste læseklub med hygge, tryghed og gode læseoplevelser.
Tirsdag den 1. december kl. 16.30-17.30, Ballerup Bibliotek. Gratis tilmelding til 
Camilla på cadu@balk.dk eller på tlf. 4175 0061. 

DESIGN THINKING – KREATIVE LØSNINGER TIL DIT LIV
Design Thinking handler om at tænke innovativt over de udfordringer, man møder. 
Kom med i en læringscirkel og lær om metoden i fællesskab med andre.
Tirsdag den 1., 8. og 15. december kl. 17-18.30, Ballerup Bibliotek. Gratis tilmelding 
til Felix på felixagger123@gmail.com. 

JULEHYGGE PÅ BØRNEBIBLIOTEKERNE
Kom til klippe-klistre og lav den fineste julepynt til træet eller skær et julekort. 
Når stemningen er til det, finder børnebibberen julebøgerne frem og læser højt af 
de bedste julehistorier. Se nærmere på bibliotekets Facebook-side.
Skiftende dage i december, Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde 
Kulturhus.

JULEKALENDER PÅ FACEBOOK
Gæt med i vores julekalender og få en daglig dosis julestemning fra alle de kendte 
og elskede juleeventyr, historier og sange.
Bibliotekets Facebookside, 1.-24. december.

SPIS DIG FRA GIGT. ARRANGERET OG AFHOLDT AF FOF 
Rigtig mange mennesker er påvirket af gigt. Den gode nyhed er, at ledproblemer 
kan afhjælpes, hvis man spiser nogle bestemte fødevarer og fravælger andre. 
Tirsdag den 1. december kl. 18.30-21, Ballerup Bibliotek. Billetter 260 kr.
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SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ 
Kom og vær sammen med andre, der er opslugte af deres slægters historie. Der 
er mulighed for at få hjælp til søgning i forskellige databaser.
Tirsdag den 1. og torsdag den 3.12. kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter. 
 
BALLETBØRNENE DANSER 
Trænger du til lidt poesi i hverdagen, så kom og oplev de dygtige balletbørn fra 
Bech Ballet Akademi vise Chopiniana med et hav af yndefulde sylfider og en ung 
poet. Dansen bringer poesien frem i musikken og skaber en stemningsfuld ople-
velse. 
Lørdag den 5. december kl. 11, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

DIN TARM DIN SUNDHED. ARRANGERET OG AFHOLDT AF FOF
Med afsæt i bestselleren ”Tarme med charme” handler det om, hvad kost, medicin 
og bakterier gør ved tarmsystemet, og hvordan man gør sit tarmsystem sundt.
Mandag den 7. december kl. 18.30-21, Ballerup Bibliotek. Billetter 260 kr. 

GUIDET FÆLLESLÆSNING 
Kom og få læst en novelle eller et digt højt og vær med til at tale om, hvad teksten 
betyder for dig. Ingen forberedelse.
Tirsdag den 8. december kl. 14.30-16, Ballerup Bibliotek. Gratis tilmelding til 
Mette, ms3@balk.dk, tlf. 4175 0070.

SLÆGTSFORSKNING PÅ INTERNETTET – INTRODUKTION
Med dette introkursus bliver du hjulpet godt i gang med at bruge internettet til at 
søge efter din families spor. Tag så mange personoplysninger som muligt med for 
den eller de personer, du vil lede efter. Tag også gerne egen pc med. 
Onsdag den 16. september kl. 16.30-18.30, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter. 
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Får du vores nyhedsbreve? - Meld dig til på bib.ballerup.dk



NB! Vi gør opmærksom på, at vi kan blive nødt til at ændre i planen, hvis corona- 
situationen kræver det. Vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer og  
gør alt, hvad vi kan for at afvikle arrangementerne med fokus på sikkerhed for alle.
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ADVOKATVAGTEN
Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor du kan få juridisk førstehjælp 
og en kort, mundtlig vurdering af din sag.
Hver mandag kl. 16.30-17.30, Ballerup Bibliotek ved caféområdet. 
Otte billetter lægges frem kl. 16.15.  

BARSELSCAFÉ I MÅLØV KULTURHUS
Mød sundhedsplejerskerne og få gode råd om dit barns trivsel, søvn, mad og me-
get andet.
Torsdag kl. 14-15, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

IT-HJÆLP TIL BORGER.DK, NEMID MV.
Kom og få svar på dine spørgsmål i IT-hjælpen. Du kan også få hjælp til brug af 
computer, mobiltelefon og tablet. 
Mandag-fredag kl. 10-12, Ballerup Bibliotek, 2. sal. Gratis – bare mød op.

VARMESTUESTRIK
Hyggeligt samvær i den gode sags tjeneste. Vi strikker og hækler til krisecentre og 
herberger, så socialt udsatte kan få varmt tøj. Alle er velkomne.
Onsdag kl. 13-16, Ballerup Bibliotek ved cafeen. Gratis – bare mød op.
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Opdag bøger på en helt 
ny måde med forslag der 
passer til dit humør.

Gå på laesekompas.dk 
og lån bogen på biblioteket


