


SAMURAI-OPVISNING MED JOKOKAN BALLERUP KARATESKOLE
Oplev hvordan samuraierne i det gamle Japan trænede og kæmpede.  Undervejs 
fortæller vi historier om de gamle samuraiers liv og viser karate med sværd. 
Fra 5 år og opefter. 
Lørdag den 1. februar kl. 10.30-11.30, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

REPAIR CAFÉ I BALLERUP   
De frivillige i Repair Café giver nyt liv til dine gamle ting og hjælper med at repa-
rere ødelagt elektronik, tøj eller legetøj, så det kan bruges igen. 
Lørdag 1. februar kl. 10-13, Ballerup Bibliotek/Makerspace. Gratis – bare mød op.

HVORFOR SKAL MAN LÆRE AT LÆSE? - SKØNNE PLAKATER LAVET AF BØRN!
1.a fra Måløvhøj skole har tænkt og talt og tænkt igen, og så har de tegnet deres 
svar på dét spørgsmål. Kom og se de flotte tegninger og fine svar. 
Hele februar måned, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

EINSTEINS RELATIVITETSTEORI - LIVE FRA AARHUS UNIVERSITET
Tag chancen og bliv lidt klogere, når professor Ulrik Uggerhøj fra Institut for Fysik 
og Astronomi fortæller om nogle af relativitetsteoriens mest overraskende kon-
klusioner.  
Tirsdag den 4. februar kl. 18.50-21, Kulturhus Måløv. Gratis - bare mød op.

HUSKER DU? ERINDRINGSCAFÉ OM BANEGÅRDSPLADSEN
Kom og hør om Banegårdspladsens historie gennem 100 år og vær med til erind-
ringssnak om området over en kop kaffe og et stykke kage. Arrangeret af Ballerup 
Museum.
Torsdag den 6. februar kl. 14-16, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

VIKINGESKATTE OG RUNER I VINTERFERIEN
Leg arkæolog og se om du kan finde en skat. Tegn dit navn med runer. Og oplev 
vikingeudstillingen ”Heltemod og hamskiftere” med de magiske runesten. 
Lørdag den 8. februar samt mandag den 10. februar-lørdag den 15. februar.  
Alle dage kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.
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VINTERFERIE-WORKSHOPS I MAKERSPACE
• Tjek på teknikken: lav figurer og mærkelige forme med vakuumformeren. 
Børn under 10 år skal følges med en voksen.  
10.2. og 12.2. kl. 11-13, Ballerup Bibliotek, Makerspace, Billetter 20 kr. 
• Skriv med vikingernes gamle rune-tegn og rist dine egne runer
11.2. og 13.2. kl. 11-13, Ballerup Bibliotek, Makerspace og børnebiblioteket.  
Gratis - bare mød op.

GENFORENINGEN 1920 – DA DANMARK BLEV SAMLET 
I foråret 2020 er det 100 år siden, at befolkningen stemte Sønderjylland hjem til 
Danmark. Journalist og forfatter Simon Ankjærgaard fortæller den dramatiske 
historie om, hvorfor og hvordan Genforeningen i 1920 fandt sted. 
Onsdag den 19. februar kl. 19-21, Ballerup Bibliotek. Billetter 50 kr. 

FASTELAVN I SKOVLUNDE – VI KÅRER KATTEKONGE OG KATTEDRONNING
Kom til fastelavnsfest med tøndeslagning for de yngste, mellemste og ældste.
Kl. 10.30 for de 1-3-årige, kl. 11.30 for de 4-6 årige og kl. 12.30 for dem på 7 og op.
I kan også male ansigtsmasker eller lave flotte badges med jeres egne tegninger. 
Lørdag den 22. februar kl. 10-13, Skovlunde Kulturhus. Gratis billetter.

FORTÆLLINGEN OM UNIVERSET: FRA BIG BANG TIL MENNESKET I DAG
Tag med på en rejse i universet med den danske astrofysiker Tina Ibsen og hør, 
hvordan universets tilblivelse og menneskets kosmiske oprindelse er forbundet. 
Tina Ibsen fører os med sikker hånd igennem universets begyndelse i Big Bang og 
ind i døende stjerner, mørkt stof, supernova-eksplosioner og stjernetåger.
Tirsdag den 25. februar kl. 19-20.45, Ballerup Bibliotek. Billetter 50 kr. 

STORT OG SMÅT – BØRNETEATER FOR DE MINDSTE
En fugl bliver tegnet og farvet orange… En fortælling begynder, og ting sker – 
store og små. Et par røde sko begynder at danse, og vi danser med. 
Stort og småt er en interaktiv forestilling for de 0-3-årige, fuld af overraskelser, 
levende musik og bevægelse.
Lørdag den 29. februar kl. 10.30–11.05, Kulturhus Måløv. Billetter 25 kr.

V
interferie-w

orkshops i M
akerspace

G
enforeningen 1920 

Fastelavn i S
kovlunde

sTort og sM
åt

Følg biblioteket på bib.ballerup.dk eller på Facebook



ALLE ARRANGEMENTER I FEBRUAR 2020

BANEGÅRDSPLADSEN I FORANDRING - UDSTILLINGSSPOT
Hele februar måned, Ballerup Bibliotek, 2. sal. Gratis – bare mød op.

SHH VI LÆSER! - KOM OG LÆS MED OS
Mandag-torsdag 15.30-17 i hele februar, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kultur-
hus.
 
SAMURAI-OPVISNING – FRA 5 ÅR OG OPEFTER
Lørdag den 1. februar kl. 10.30-11.30, Ballerup Bibliotek, sal 2. Gratis billetter.

REPAIR CAFÉ VED MAKERSPACE
Lørdag den 1. februar kl. 10-13, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

EINSTEINS RELATIVITETSTEORI – LIVE FRA AARHUS UNIVERSITET 
Tirsdag den 4. februar kl. 18.50-21, Kulturhus Måløv. Gratis - bare mød op.

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ 
Tirsdag den 4. februar kl. 10-12, torsdag den 20. februar kl. 10-12 og tirsdag den 
25. februar kl. 16.30-18.30. Alle dage Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

GUIDET FÆLLESLÆSNING 
Tirsdag den 4.2 og 18.2. kl. 14.30-16, Ballerup Bibliotek. Gratis tilmelding til Mette, 
ms3@balk.dk, tlf. 4175 0070. 

ELSKER DU AT LÆSE? BOGKLUB FOR BØRN OG UNGE
Første gang i Skovlunde er tirsdag den 4. februar. Første gang i Ballerup er tors-
dag den 6. februar. Begge gange er fra 16.30-17.30. Gratis – bare mød op.

HUSKER DU? RUNDT OM BANEGÅRDSPLADSEN
Torsdag den 6. februar kl. 14-16, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

VIKINGESKATTE OG RUNER I VINTERFERIEN
8.2. samt 10.2.-15.2. kl. 10-12, Ballerup Bibliotek, Gratis – bare mød op.

VINTERFERIE I MAKERSPACE – WORKSHOPS OG AKTIVITETER
10.2.-13.2. kl. 11-13, Ballerup Bibliotek, Makerspace. Tjek hjemmesiden for info om 
billet eller gratis adgang.

NATUR-BALANCE-HUSET: KLARSYNSAFTEN
Onsdag den 12. februar 19.30-21.30, Skovlunde Kulturhus, Indgang 2. Gratis – 
bare mød op.

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



SANGSØNDAG 
Søndag den 16. februar kl. 14-16, Skovlunde Kulturhus, Indgang 2. Gratis – bare 
mød op.

SMAG PÅ GENREN: IS OG KULDE
Mandag den 17. februar kl. 16-17, Skovlunde Kulturhus. Billetter 20 kr. 

KVANTECOMPUTEREN – LIVE FRA AARHUS UNIVERSITET
Tirsdag den 18. februar kl. 18.50–21, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

DEBATKLUBBEN 
Onsdag den 19. februar kl. 16-17.30, Ballerup Bibliotek/Lab. Gratis – bare mød op.

INTROKURSUS TIL LASERSKÆRING OG 3D-PRINT
Onsdag den 19. februar kl. 18.30-21.30, Ballerup Bibliotek, Makerspace. Gratis 
billetter.

GENFORENINGEN 1920 – DA DANMARK BLEV SAMLET
Onsdag den 19. februar kl. 19-21, Ballerup Bibliotek. Billetter 50 kr. 

BÅL & BØGER – HØJTLÆSNING I FLAMMERNES SKÆR
Onsdag den 19. februar kl. 16-17, Tingstedet i Måløv. Gratis – bare mød op.

FASTELAVN I SKOVLUNDE – VI KÅRER KATTEKONGE OG KATTEDRONNING
Lørdag den 22. februar kl. 10-13, Skovlunde Kulturhus. Gratis billetter.

FORTÆLLINGEN OM UNIVERSET – FRA BIG BANG TIL MENNESKET I DAG
Tirsdag den 25. februar kl. 19-20.45, Ballerup Bibliotek. Billetter 50 kr. 

STORT OG SMÅT – BØRNETEATER FOR DE MINDSTE
Lørdag den 29. februar kl. 10.30–11.05, Kulturhus Måløv. Billetter 25 kr.

Bedre liv - Mere liv

It-hjælpen tilbyder hjælp til appen mandag til fredag kl. 10-12 & 13-15

▸ INSPIRATION TIL NYE LÆSEOPLEVELSER
▸ OVERBLIK OVER HJEMLÅN, RESERVERINGER OG EVENTS
▸ FYSISKE OG DIGITALE MATERIALER SAMLET ÉT STED

BIBLIOTEKET

FIND DET HELE PÅ BIB.BALLERUP.DK



 Se alle rådgivnings- og aktivitetstilbud på bib.ballerup.dk
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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.

BARSELSCAFÉ I MÅLØV KULTURHUS
Mød sundhedsplejerskerne og få gode råd om dit barns trivsel, søvn, mad m.m. 
Torsdag kl. 14-15, Kulturhus Måløv. 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. 14-18, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op eller ring for 
aftale.

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 og 13-15, Ballerup Bibliotek, 2. sal. Gratis – bare mød op.
Tirsdag kl. 14-18, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

LEKTIEHJÆLP
Få hjælp til dine lektier og opgaveafleveringer til grundskolen, gymnasiet, HF, 
Handelsskole, HTX eller lign. Lektiehjælpere kan hjælpe dig med stort set alle fag: 
dansk, engelsk, tysk, historie, matematik, fysik, kemi, fysik, naturfag m.m. 
Mandage kl. 15-17 og onsdage kl. 15-17, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.
Torsdage kl. 14.30-17, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

FASTE TILBUD
Hver uge har vi gratis rådgivnings- og aktivitetstilbud. Her er et lille udvalg. 
Se det hele på biblioteket eller på bib.ballerup.dk. 



Børneklubben for børn mellem 0 og 10 år. Meld jer ind på biblioteket
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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 sang, musik og tumlelegetøj. Her kan børnene lege med 
jævnaldrende – og du har mulighed for hyggeligt samvær med andre voksne.
• Legestuen i Ballerup er hver onsdag kl. 10-12 - Gratis – bare mød op.
• Legestuen i Kulturhus Måløv er hver onsdag kl. 12-12 - Gratis – bare mød op.
• Legestuen i Skovlunde er hver fredag kl. 10-12 - Gratis – bare mød op.

SCHEHERAZADES LEGESTUE PÅ BALLERUP BIBLIOTEK
Kom til legestue med dit barn og leg, syng, dans, læs, spil spil og hyg jer med andre. 
Nogle gange har vi oplæg om fx sprog, tænder eller sundhed. Vi byder på kaffe/te 
og frugt, og I er velkomne til at tage madpakker med.
Legestuen er arrangeret af Bydelsmødrene i Ballerup, Ballerup Bibliotekerne og 
Mødrehjælpen.  
Se datoerne her på bib.ballerup.dk 

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 og af og til en hyggepianist. 
Torsdag kl. 10-14, Ballerup Bibliotek lige bag 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.



Find det på: bib.ballerup.dk/e-materialer/ereolen

Under en sort himmel
Af Inger Wolf (2014)

I Alaska bliver en dansk familie myrdet og bliver fundet i 
en makaber opstilling omkring et bord, hvorpå der står et 
dukkehus med fire dukker omkring et bord. Politikommissær 
Daniel Trokic sendes af sted for at opklare sagen.

Hvis der skulle komme et menneske forbi
Af Thomas Korsgaard (2017)

På en gård langt ude på landet ved Skive bor Tue med sin 
familie. Da en lillesøster dør ved fødslen, synker hans mor 
ned i en depression. Faderen er forgældet og frustreret, og 
det går ind imellem ud over børnene. 

.

Jeg er Zlatan Ibrahimovic: min historie
Af Zlatan Ibrahimovic, David Lagercrantz (2012)

Om opvæksten i indvandrerghettoen Rosengård uden for 
Malmø, den første tid som fodboldspiller, kampen for at 
nå toppen af international fodbold og om livet uden for 
rampelyset.

eReolen 
giver dig adgang til 

tusindvis af nye e-bøger 
og lydbøger på din PC eller 

mobile enheder.

Som borger i Ballerup  
Kommune kan du låne alle 
de e-bøger og lydbøger 

du vil.


