


LITTERAGÅTUR – LANGS ÅEN
Snør vandreskoene og tag med på litteraGÅtur langs åen ved Skovlunde, hvor 
vi bl.a. lægger vejen forbi Hanevad, hønsebyen og Ballerup Boulevard. Undervejs 
fortæller Ballerup Museum historier fra egnen, og Signe og Cecilie fra biblioteket 
trakterer med litterære indslag. Vi slutter vandringen af med kaffe og kage. 
Torsdag den 4. oktober kl. 14-16, Skovlunde. Billetter 60 kr.. inkl. kaffe og kage.  

KVANTEFYSIKKEN - ATOMERNES VILDE VERDEN. LIVESTREAMET FOREDRAG
Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser, der førte til Niels Bohrs be-
rømte og omdiskuterede atom- og kvantefysik. Oplev professor i kvantefysik Klaus 
Mølmer, når han forsøger at dele ud af sin egen svimmelhed over kvantefysikken 
og dens vidt forskellige fortolkninger. Spænd hjelmen og lyt med!
Tirsdag den 4. oktober kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

SMAG PÅ GENREN: MØNSTERBRYDERE I LITTERATUREN
Det vrimler med gode eksempler på mønsterbrydere i litteraturen. Kom og lyt, når 
Henriette og Susan giver dig smagsprøver på nogle af de bedste, stærkeste og 
mest personlige fortællinger om at bryde ud af de givne rammer. 
Der bliver serveret lidt lækkert og en kop kaffe/te. 
Mandag den 10. oktober kl. 16-17, Skovlunde Kulturhus. Billetter 20 kr.

MUNTERT MUSIKALSK FOREDRAG MED JEANNET ULRIKKEHOLM  
Jeannet Ulrikkeholm synger og spiller nogle af de mest elskede sange om tro, håb 
og kærlighed af forfattere som Jeppe Aakær, Halfdan Rasmussen, Benny Ander-
sen, Tove Ditlevsen og Piet Hein. Glæd jer også til evergreens af bl.a. Elvis, Anne 
Linnet og Beatles. Udviklet med borgere og i samarbejde med Ældre Sagen.
Onsdag den 12. oktober kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Billetter 30 kr.

Læs om alle vores arrangementer og bestil billetter på bib.ballerup.dk
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GEETI AMIRI – FORFATTER OG DEBATTØR MELLEM TO KULTURER
Geeti Amiri er en af de stærkeste stemmer i den nydanske kvindekamp og er 
brændende optaget af kulturforskelle, identitet og om at finde sig selv. Denne af-
ten fortæller hun om sin nye bog ”Mosaik”, som er en rå og medrivende roman om 
at blive til som menneske gennem bevidstheden om, hvad man er rundet af. 
Torsdag den 13. oktober kl. 19-20.30, Posthuset. Billetter 50 kr.

ÅBNINGSFEST I DET TEKNOLOGIGLADE VÆRKSTED
Kom og leg med, når Makerspace genåbner med nyt navn og nye flotte lokaler.
Du kan prøve VR-briller, bygge kuglebane og designe indkøbsnet. Du kan også få en 
rundvisning blandt designmuligheder, maskiner og robotter.
Aktiviteterne er for voksne og børn fra omkring 7 år ifølge med en voksen.
Lørdag den 15. oktober kl. 10-14, Ballerup Bibliotek, 2. sal. Gratis – bare mød op.

TEGNEWORKSHOP MED VITELLO 
Kom til en sjov formiddag i efterårsferien med Vitello. Tegner og illustrator
Niels Bo Bojesen fortæller og viser, hvordan man tegner Vitello og vennerne Max, 
Hasse og William.
Lørdag den 22. oktober kl. 11-11.45, Ballerup bibliotek. Billetter 25 kr.

HALLOWEEN I MÅLØV – FOR HELE FAMILIEN
Glæd jer til årets Halloweenfest 
Fredag den 28. oktober kl. 18.30-21. Billetter 40 kr.

Om eftermiddagen kl. 14-17 kan børn og unge få malet ansigter. 
Gratis billetter fås i Kulturhus Måløv fra torsdag den 27. oktober kl. 14.

Skær flotte græskarlygter 
Søndag den 23. oktober kl. 11-14 i Kulturhus Måløv - gratis billetter.

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

BØRNEKLUBFEST – FOR MEDLEMMER AF BØRNEKLUBBEN
Lørdag den 1. oktober kl. 10-14, Kulturhus Måløv. Gratis medlemskab.

REPAIR CAFÉ
Lørdag den 1. oktober kl. 10-13. Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

BØRNEDANS - KOM OG DANS OG HOP
Lørdag den 1. og 29. oktober kl. 10-11, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

LITTERAGÅTUR – LANGS ÅEN I SKOVLUNDE
I samarbejde med Ballerup Museum.
Torsdag den 4. oktober kl. 14-16. Billetter 60 kr. inkl. kaffe og kage. 

KVANTEFYSIKKEN OG ATOMERNES VILDE VERDEN - LIVESTREAM FRA AARHUS 
UNIVERSITET
Tirsdag den 4. oktober kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ
Tirsdag den 4. oktober 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.
Torsdag den 6. oktober kl 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.
Tirsdag den 25. oktober 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.
Torsdag den 27. oktober kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

BARSELSCAFÉ: SØVN
Onsdag den 5. oktober kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

BØRNELOPPEMARKED
Lørdag den 8. oktober kl. 10-14, Skovlunde Kulturhus. Tilmelding via Facebook.

SMAG PÅ GENREN: MØNSTERBRYDERE I LITTERATUREN
Mandag den 10. oktober kl. 16-17, Skovlunde Kulturhus. Billetter 20 kr. 

NATUR-BALANCE-HUSET I SKOVLUNDE
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30, Skovlunde Kulturhus, Indgang 2. Gratis tilmel-
ding til Kirsten, natur.balance.huset.skovlunde@gmail.com eller sms på tlf. 4051 
0221.

MUNTERT MUSIKALSK FOREDRAG MED JEANNET ULRIKKEHOLM 
Udviklet med borgere og i samarbejde med Ældre Sagen.
Onsdag den 12. oktober kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Billetter 30 kr.

Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv, Skovlunde Kulturhus, Posthuset



GEETI AMIRI OM MOSAIK 
Torsdag den 13. oktober kl. 19-20.30, Posthuset. Billetter 50 kr.

ÅBNINGSFEST I DET TEKNOLOGIGLADE VÆRKSTED
Lørdag den 15. oktober kl. 10-14, Ballerup Bibliotek, 2. sal. Gratis – bare mød op.

DET’ FOR BØRN: LØS MORDGÅDEN 
15.- 23. oktober i bibliotekets åbningstid, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

INTROKURSUS: 3D-PRINT 
Onsdag den 19. oktober kl. 18.30-21.30, Makerspace. Gratis billetter.

INTROKURSUS: LÆR AT BRUGE LASERSKÆREREN
Onsdag den 19. oktober kl. 18.30-21.30, Makerspace. Gratis billetter.

GIRL-TALK FRIDAY
Fredag den 21. oktober kl. 17.30-19, Posthuset. Gratis – bare mød op.

TEGNEWORKSHOP MED VITELLO 
Lørdag den 22. oktober kl. 11-11.45, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kroner

HALLOWEEN I MÅLØV – SKÆR GRÆSKARLYGTER
Søndag den 23. oktober kl. 11-14, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

SØVN OG IMMUNFORSVARET - LIVESTREAM FRA AARHUS UNIVERSITET
Tirsdag den 25. oktober kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

DEBATSALON: SØVN OG IMMUNSYSTEMET 
Onsdag den 26. oktober kl. 14-16, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

BARSELSCAFÉ: MOTORIK
Onsdag den 26. oktober kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

FÅ MALET DIN ANSIGT: BLIV KLAR TIL HALLOWEEN
Fredag den 28. oktober kl. 14-17, Kulturhus Måløv. Gratis billetter kan hentes i 
Kulturhuset fra 27.10. kl. 14.

HALLOWEEN I MÅLØV
Fredag den 28. oktober kl. 18.30-21, Måløv. Billetter 40 kr.

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.

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.

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
 
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 Banegårdsplad-
sen, 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. Gratis – bare mød op
• Legestuen i Kulturhus Måløv er hver onsdag kl. 10-12. Gratis – bare mød op
• 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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