


EN DAG I VIRTUAL REALITY
Kom og prøv vores nye VR-briller og leg med lyssværd, rytmer, minigolf og gladia-
torkampe. Måske kan du vinde en af de spændende præmier, når vi slutter dagen 
af med at dyste i Beat Saber? Brillerne er ikke designet til mindre børn, så du skal 
være min. 13 år for at deltage i konkurrencen.
Mandag den 7. november kl. 16-20, Tech-teket Makerspace. Gratis – bare mød op.

MAD MED MENING: PLANTEBASERET SPISEFÆLLESSKAB 
Vær med i et nyt fællesskab med fællesspisning og inspiration til plantebaseret 
mad. Kom og del jeres glæder, erfaringer, tanker, bekymringer og udfordringer 
omkring det at spise plantebaseret. Denne gang køber vi maden udefra. Herefter 
aftaler vi, hvordan vi vil gøre de følgende gange. 
Tirsdag den 8. november kl. 18.30, Posthuset. Gratis billetter.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT - BØRNETEATER
Andersens Kuffertteater opfører sin version af den kendte fortælling om tinsol-
daten, der forelsker sig i den smukke danserinde og får problemer med trolden.
Det er en sjov og underholdende forestilling, som tager jer med til en farverig 
verden med masser af gemmesteder og overraskelser.
Især for børn mellem 3 og 9 år.
Lørdag den 12. november kl. 11-11.45, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr. 

VINYLMESSE – DET BLIVER KODYLT
Gemmer der sig en pladeelsker i dig? Så kom til vinylmesse i Posthuset og sælg el-
ler køb vinyler. Dagen byder også på musik, foredrag og brætspil. 
Det er gratis at deltage på vinylmessen, men hvis du vil sælge gamle plader, kan du 
leje en stand via vores hjemmeside. 
Lørdag den 12. november kl. 10-14, Posthuset. Gratis – bare mød op.

Læs om alle vores arrangementer og bestil billetter på bib.ballerup.dk
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FAGRE NYE GENETISKE VERDEN – LIVESTREAM FRA AARHUS UNIVERSITET 
Tag med på en rejse ind i DNA-verdenen og vores fælles genetiske fremtid, når 
professor og medlem af Det Etiske Råd, Jacob Giehm Mikkelsen deler sin  
begejstring og bekymring for den fagre nye genetiske verden.
Tirsdag den 15. november kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

MIT LIV MED STEMMER: SÅDAN FIK JEG RO
Få en unik mulighed for at få indblik i en stemmehørers liv. Mød Rasmus Bibæk 
Lange og hør ham fortælle om sin lange hårde kamp for at slippe fri af stemmer-
nes verden. Arrangeret af SIND Ballerup-Furesø-Herlev.
Tirsdag den 29. november kl. 19-20.30, Posthuset. Gratis tilmelding til  
sindtilmelding@gmail.com - skriv ”BIBÆK” i emnefeltet.   

JULESANGE - TORSDAGSSALON
Kom og vær med til at synge alle de gode, gamle julesange med sangerinde Lise 
Nees. Lise krydrer sangene med små, sjove julehistorier, og naturligvis er der flere 
syng-med-sange. Et program, som giver jer den perfekte danske julestemning!
I samarbejde med Ældresagen.
Torsdag den 24. november kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr. 
inkl. kaffe/kage.

SMAG PÅ GENREN: FODBOLDFEBEREN RASER
Fodboldfeberen er over os - men hvad gør skønlitteraturen ved fodbold? Kom 
og lyt til hyggelig oplæsning og få god inspiration til at læse om menneskene og 
skæbnerne bag sportsgrenen. Vi serverer lidt mundgodt og en kop kaffe/te. 
Mandag den 28. november kl. 16-17, Skovlunde Kulturhus. Billetter 20 kr. 

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

MÅNEDENS KUNSTNER: TANYA JENSEN   
Hele november i den betjente åbningstid, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

VORES UROLIGE KLODE - LIVESTREAM FRA AARHUS UNIVERSITET
Tirsdag den 1. november kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

HELBREDT - MEN IKKE RASK  
Torsdag den 2. november kl. 17-19, Posthuset. Gratis tilmelding.

TORSDAGSSALON: GØR DEN 3. ALDER TIL LIVETS BEDSTE 
Torsdag den 3. november kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr. 

REPAIR CAFÉ
Lørdag den 5. november kl. 10-13. Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op. 

EN DAG I VIRTUAL REALITY 
Mandag den 7. november kl. 16-20, Tech-teket Makerspace. Gratis – bare mød op.

MAD MED MENING - PLANTEBASERET SPISEFÆLLESSKAB 
Tirsdag den 8. november kl. 18.30, Posthuset. Gratis billetter.

FÆDRENETVÆRK: BØRN OG UNGES TRIVSEL
Tirsdag den 8. november kl. 19.30, Posthuset. Gratis billetter.

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ
8.11. og 22.11. kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.
10.11. og 24.11. kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

GAMING GENNEM TIDEN – FRA ALLEY CAT TIL GTA 
Onsdag den 9. november kl. 16-20, Tech-teket Makerspace. Gratis – bare mød op.

NATUR-BALANCE-HUSET: SUSSIE BAUN MADSEN  
Onsdag den 9. november kl. 19.30, Skovlunde Kulturhus. Gratis tilmelding.

DANMARK SPISER SAMMEN: FÆLLESSPISNING I SKOVLUNDE 
Torsdag den 10. november kl. 12.30, Skovlunde Kirke. Billetter 75 kr.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT - BØRNETEATER
Lørdag den 12. november kl. 11-11.45, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr.

VINYLMESSE I POSTHUSET
Lørdag den 12. november kl. 10-14, Posthuset. Gratis deltagelse. Hvis du vil sælge 
plader, skal du leje en stand. 

Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv, Skovlunde Kulturhus, Posthuset



KREATIVT FÆLLESSKAB  
Tirsdag den 15. november kl. 19-21, Posthuset. Gratis – bare mød op.

FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM DANMARK OG TYSKLAND? 
Mandag 14. november kl. 19, Posthuset. Gratis billetter. 

FAGRE NYE GENETISKE VERDEN - LIVESTREAM FRA AARHUS UNIVERSITET  
Tirsdag den 15. november kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

BOGKLUB FOR MÆND: BLIV KLOGERE I GODT SELSKAB
Tirsdag den 15. november kl. 13, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

DEBATSALON: GENMANIPULATION 
Onsdag den 16. november kl. 14-16, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

BARSELSCAFÉ: BABYMASSAGE
Onsdag den 16. november kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis billetter.

INTROKURSUS: 3D-PRINT + LASERSKÆRER
Onsdag den 16.11. kl. 18.30-21.30, Tech-teket Makerspace. Gratis billetter.

GIRL-TALK FRIDAY
Fredag den 18. november kl. 17.30-19, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

NÅR HISTORIEN MISBRUGES – EN UGE MED FOKUS PÅ FAKE NEWS    
Uge 47, Ballerup Bibliotek. Se mere info på bib.ballerup.dk.

DATALOGIEN I DIN LOMME - LIVESTREAM FRA AARHUS UNIVERSITET
Tirsdag den 22. november kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

ELDERLEARN - FOR SENIORER OG TILFLYTTERE
Onsdag den 23. november kl. 13-14, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

TORSDAGSSALON: JULESANGE  
Torsdag den 24. november kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr.  

BØRNEDANS I SKOVLUNDE KULTURHUS
Lørdag den 26. november kl. 10-11, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

SMAG PÅ GENREN: FODBOLDFEBEREN RASER
Mandag den 28. november kl. 16-17, Skovlunde Kulturhus. Billetter 20 kr. 

MIT LIV MED STEMMER (ARR. AF SIND BALLERUP-FURESØ-HERLEV)
Tirsdag den 29. november kl. 19-20.30, Posthuset. Gratis tilmelding til 
sindtilmelding@gmail.com - skriv ”BIBÆK” i emnefeltet.   

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.

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, mobilteleTelefon og tablet. 
Mandag-fredag kl. 10-12 og fredag også kl. 13-15, Posthuset på Banegårdsplad-
sen, 2. sal. 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.

 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  
strikker 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.

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




