


SMAG PÅ BALKAN: VLADIMIR TOMIC OM ”FLOTEL EUROPA”
Flotel Europa er fortællingen om et helt usædvanligt og ganske almindeligt teen- 
ageliv. Om livet som flygtning og om en ungdomstilværelse på trods af krigen. Kom 
og se filmen og mød forfatteren og filminstruktøren Vladimir Tomic til en snak om 
både bog og film.
Torsdag den 1. december kl. 18.30-20.30, Skovlunde Kulturhus. Gratis - bare mød 
op.

VI STARTER EN MUSIKKLUB – VIL DU VÆRE MED?
Vil du mødes med andre, der også elsker musik? Klubben bestemmer selv, hvordan 
og hvornår I mødes, om I vil følges til koncerter, lytte til musik eller præsentere 
musik for hinanden. Kom til opstartsmøde og vær med til at vælge rammerne for 
klubben. Vi skal nok få dig med om bord, selvom du måske ikke kan deltage den 1.12.
Torsdag den 1. december kl. 17-18, Ballerup Bibliotek, cafeen. Tilmelding til Signe 
på: sin4@balk.dk.

JUL I MÅLØV
Kulturhus Måløv og Måløv Bylaug inviterer til en dag med den helt rigtige julestem-
ning! Oplev den traditionsrige hestevognstur med borgmester Jesper Würtzen og 
nisseband. Juletræet tændes på Kulturtorvet, og vi synger julesange med koret 
Klappersangerne. I Kulturhuset kan man lave juleklip, og Bylauget sørger for boder 
med gløgg og andre julegodter.
Lørdag den 3. december kl. 10-14, Kulturtorvet og Kulturhus Måløv. Gratis – bare 
mød op.

MAD MED MENING: MØD LÆGE OG FORFATTER MED TOBIAS SCHMIDT HANSEN
Kom og få inspiration til en sund og grøn livsstil og del jeres glæder, erfaringer, 
tanker, bekymringer og udfordringer omkring det at spise plantebaseret.
Denne gang får vi besøg af læge og forfatter Tobias Schmidt Hansen, som fortæl-
ler om fordelene ved at spise plantebaseret. 
Tirsdag den 6. december kl. 18.30, Posthuset. Gratis billetter ekskl. mad.

Læs om alle vores arrangementer og bestil billetter på bib.ballerup.dk
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HUTLIHUT! FODBOLDFOREDRAG MED FLEMMING TOFT
Flemming Toft er en af fodboldens grand old men: Han er uddannet journalist, 
mangeårig fodboldkommentator og forfatter til en række fodboldbøger. Og så var 
han den ikoniske stemme ved mikrofonen, da Danmark vandt EM i 92, hvor han blev 
ophavsmand til det uforglemmelige udbrud hutlihut!
Onsdag den 7. december kl. 19-21, Posthuset. Billetter 50 kr.

JULEKLIP MED SHANE BROX
Mange kender nok Shane fra TV, hvor han er en sand troldmand til at forvandle 
selv de mest kedelige hverdagsting til eventyrlig pynt. Sammen med Shane invite-
rer vi til to herlige juleworkshops, hvor børn og deres voksne kan lave fantasifuld 
julepynt af genbrugsmaterialer, gamle bøger og dimser og dippedutter. 
Lørdag den 10. december kl. 11-12.30 og 12.40-14, Ballerup Bibliotek. Gratis bil-
letter.

LUCIAOPTOG  
Glæd jer til at se de dygtige balletbørn fra Bech Ballet Akademi optræde med 
dansende luciaoptog. Børnene vil bl.a. danse til melodierne ”Det kimer nu til jule-
fest” og ”Once upon a December”. 
Koreografien er af Jennifer Bech og Henriette Devantier, instrueret af Jennifer 
Bech. 
Mandag den 12. december kl. 16-16.15, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.
 
JULEMANDENS RENSDYR – EN EKSTRA JULEGAVE TIL BØRNENE
Kom og få en hyggelig julegave, når vi inviterer til gratis juleforestilling for hele 
familien med Julemanden, Gammelpot og de frække rensdyr. Rensdyrene er lidt for 
gode til at gemme sig, og Julemanden har brug for hjælp fra publikum til at få fat i 
sine rensdyr igen.
Lørdag den 17. december kl. 11, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

Følg os på Facebook og Instagram og få vores nyhedsbreve
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Alle arrangementer i december 2022

DEN MOBILE BLODBANK KOMMER
Torsdag den 1. december kl. 10-19, Posthuset. Husk at bestille tid.

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ
Torsdag den 1. december kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.
Tirsdag den 6. december kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

VI STARTER EN MUSIKKLUB – VIL DU VÆRE MED?
Torsdag 1. december kl. 17-18, Ballerup Bibliotek, cafeen. Tilmelding til litteratur-
formidler Signe på: sin4@balk.dk 

SMAG PÅ BALKAN: VLADIMIR TOMIC OM ”FLOTEL EUROPA”
Torsdag den 1. december kl. 18.30, Skovlunde Kulturhus. Gratis - bare mød op.

NY LÆSEKREDS I MÅLØV - OPSTARTSMØDE
Fredag den 2. december kl. 11-12, Kulturhus Måløv. Gratis - bare mød op.

JUL I MÅLØV
Lørdag den 3. december kl. 10-14, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

PÅ SPORET AF JULEN – UDSOLGT
Lørdag den 3. december, Skovlunde Kulturhus. 

REPAIR CAFÉ
Lørdag den 3. december kl. 10-13, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op. 

MAD MED MENING - MØD LÆGE OG FORFATTER TOBIAS SCHMIDT HANSEN
Tirsdag den 6. december kl. 18.30, Posthuset. Gratis billetter.

HUTLIHUT! EN AFTEN MED FLEMMING TOFT 
Onsdag den 7 december kl. 19-21, Posthuset. Billetter 50 kr.

JULEKLIP MED SHANE BROX
Lørdag den 10. december kl. 11 og kl. 12.40, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

LUCIAOPTOG
Mandag den 12. december kl. 16-16.15, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

KREATIVT FÆLLESSKAB
Tirsdag den 13. december kl. 19-21, Posthuset. Gratis – bare mød op.

GIRL-TALK FRIDAY
Fredag den 16. december kl. 17.30-19, Posthuset i Ballerup. Gratis – bare mød op.

JULEMANDENS RENSDYR - GRATIS JULEFORESTILLING 
Lørdag den 17. december kl. 11, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv, Skovlunde Kulturhus, Posthuset



Bliv klog på FNs verdensmål 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.

HEMINGWAY CLUB 
Vær med i et aktivt, socialt fællesskab for modne mænd 60+. 
Hver anden mandag (lige uger) kl. 14-16. Posthuset, Postsorteringen. Gratis – 
bare mød op.

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. 

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



Torsdagshygge

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 

KREATIVT FÆLLESSKAB 
Har du lyst til et fællesskab med andre ca. 30-40-årige over en kop te eller kaffe, 
så tag dine krea-sysler med og hyg med os andre. Der er plads til både strik, hæk-
ling, syning, papirarbejde, maling og alt muligt andet, som du nyder at være krea 
med. 
Tirsdage i lige uger kl. 19-21, Posthuset/Frimærket. Gratis – bare mød op.

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