


MAD MED MENING: SPIS DIG GRØN OG SUND  
Kom til foredrag og fællesspisning om grøn mad. Klinisk diætist Maria Felding  
afliver i sit foredrag gamle myter om kosten og forklarer, hvorfor grøn mad er 
sundt, og hvordan man nemt selv kan få mere grønt ind i sin kost.
Efter foredraget er langbordene dækket til fællesspisning med lækker, grøn mad 
fra ”landkoekkenet.dk”.  
Onsdag den 1. juni kl. 17-19.30, Posthuset. Billetter 60 kr.
 
MÅLØV MØDES – DET’ FOR BØRN
Hop ind i historierne om Taynikma og Nomerne. Kom og tegn med forfatter og il-
lustrator Jan Kjær og lær at tegne de flotte figurer. Glæd jer også til tegnefilmen 
om Rax, lav seje tegn og emblemer med Makerspace og vær med til at program-
mere BEEBOTS rundt i Jan Kjærs historier.
Lørdag den 11. juni kl. 10.30-14, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

MÅLØV MØDES: BYFEST I MÅLØV
Kom til kæmpe byfest med masser af sjov og hygge for både børn og voksne.
For børnene er der loppemarked og en hel dag med historierne om Taynikma og 
Nomerne. De voksne kan glæde sig til bl.a. plantebyttemarked, folkedans, for-
eningsboder, show, konkurrencer og meget mere. Café Iglo sælger grillmad, og 
festen slutter med fællesspisning. Se hele programmet på bib.ballerup.dk.
Lørdag den 11. juni kl. 10-18, Kulturhus Måløv, Gratis – bare mød op.
Vil du have en bod på loppemarked eller plantebyttemarked, kan du hente gratis 
billet.

SOMMERFEST I HEDE- & MAGLEPARKEN
Kom og sig god sommerferie til dine med-Ballerup-borgere, når Hedegaven og 
Ballerup Bibliotekerne inviterer til sommerfest i Hede- & Magleparken. Glæd dig 
til en festlig sommeraften med aktiviteter for store og små og ikke mindst god 
stemning. Hold øje med Ballerup Bibliotekernes hjemmeside for endeligt program.
Fredag den 24. juni kl. 16-21, Hedegaven og Hede- & Magleparken. 

Læs om alle vores arrangementer og bestil billetter på bib.ballerup.dk
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EVENTYRET MELLEM BØGERNE – ROLLESPIL FOR BØRN  
I bøgernes verden findes både helte, skurke og mystiske væsner. Nogle af  
væsnerne – og et monster! - er sluppet ud af bøgerne og vandrer nu rundt på 
biblioteket. Vi har brug for jeres hjælp til at få dem tilbage på plads! Har I, hvad der 
skal til for at løse de magiske opgaver og besejre Bøgernes Herre?
Lørdag den 25. juni kl. 10-12, Kulturhus Måløv. Billetter 25 kr.

LÆR AT SKRIVE SOM EN PROFESSIONEL
Er du vild med at skrive historier? Så kom til skriveworkshop med den fantastiske 
forfatter Salina Schjødt Larsen, som du måske kender fra Ghost-serien, Føniks, 
De nye helte og mange, mange flere. Workshoppen er for de 11-15-årige med en 
forfatterspire i maven og løber over fem dage i sommerferien i uge 26.
Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli kl. 10-13, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr.
 
VÆV EN BOG
Kom til hyggelig workshop med væver og tidl. bibliotekar Eva Press og væv en sjov 
figur. Du bygger selv en lille væv, sætter baggrund og trend på, inden du væver 
Harry Potter, Pippi, Vitello eller måske din helt egen figur. Du kan få hjælp til hele 
proessen. Især for børn over 9 år.
Mandag den 1. august kl. 11-13.30, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr.  

CIRKELINE-KONCERT
Glæd jer til en fantastisk Cirkeline-koncert med Moussa Diallo Trio og bliv glad med 
god musik, sang og dans for hele familien. Den prisvindende musiker Moussa Diallo 
har lavet musikken til Jannik Hastrups nye tegnefilm, og til koncerten fortæller han 
historien og spiller sangene fra filmen sammen med sit orkester.
Koncerten er arrangeret i samarbejde med Levende Musik i Skolen.
Lørdag den 6. august kl. 11, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

Følg os på Facebook og Instagram og få vores nyhedsbreve
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Alle arrangementer i juni/juli/august 2022

MAD MED MENING: MARIA FELDING OM GRØN MAD  
Onsdag den 1. juni kl. 17-19.30, Posthuset. Billetter 60 kr.

REPAIR CAFÉ I BALLERUP  
Lørdag den 4.6. og lørdag den 6.8. kl. 10-13, Ballerup Bibliotek ved Makerspace. 
Gratis – bare mød op. Sommerferielukket i juli.

LÆSEKLUB FOR BØRN 8-12 ÅR
Tirsdag den 7. juni kl. 16.30-17.30, Ballerup Bibliotek. Gratis tilmelding til cadu@
balk.dk eller på tlf. 4175 0061. Sommerferielukket i jul og august

SYVÆRKSTED I POSTHUSET
Tirsdag den 7. juni kl. 10-12, Posthuset. Gratis billetter.
 
ERINDRINGSTRÆF OM DET GAMLE MÅLØV  
Onsdag den 8. juni kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

HOP IND I HISTORIERNE OM TAYNIKMA OG NOMERNE
Lørdag den 11. juni kl. 10.30-14, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

MÅLØV MØDES: BYFEST I MÅLØV  
Lørdag den 11. juni kl. 10-14, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op. 
Vil du have en bod på loppemarked eller plantebyttemarked, kan du hente gratis 
billet.

INTROKURSUS: 3D-PRINT 
Onsdag den 15. juni kl. 18.30-21.30, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

INTROKURSUS: LASERSKÆREREN  
Onsdag den 15. juni kl. 18.30-21.30, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.

REPARÉR OG ”HACK” DIG TIL NYT DESIGN PÅ VÆRELSET
Alle dage mellem 17.6. og 5.8. kl. 10-13.30 
Ballerup Bibliotek, Makerspace. Gratis – bare mød op

SOMMERFEST I HEDE- & MAGLEPARKEN
Fredag den 24. juni kl. 16-21, Hede- & Magleparken. 

EVENTYRET MELLEM BØGERNE - ROLLESPIL  
Lørdag den 25. juni kl. 10-12, Kulturhus Måløv. Billetter 25 kroner.

Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv, Skovlunde Kulturhus, Posthuset



SKRIVEWORKSHOP MED SALINA SCHJØDT LARSEN
Mandag den 27. juni-fredag den 1. juli kl. 10-13, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr.

VÆV EN BOG
Mandag den 1. august kl. 11-13.30, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr.  

CIRKELINE-KONCERT
Lørdag den 6. august kl. 11, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter. 

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ
Tirsdag den 16. august kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.
Torsdag den 18. august 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

INTROKURSUS TIL SLÆGTSFORSKNING
Tirsdag den 23. august 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis billetter
Torsdag den 25. august 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis billetter.  

Bliv klog på FNs verdensmål på bib.ballerup.dk

Jaaa! Vi er blevet verdensmålscertificeret  
som et af de 10 første biblioteker i Danmark! 

Det handler om at formidle viden og litteratur om bæredygtighed, 
men også om at hjælpe alle interesserede i gang med at bidrage til  
et grønnere og mere bæredygtigt samfund.

Det spirer med idéer og nye tiltag på biblioteket og i  
kulturhusene. Vi glæder os allerede over borgermøder, byttemarke-
der og blomsterenge. 

Vi kommer til at arbejde meget mere med verdensmål fremover,  
og vi håber, at du har lyst til at være med    

Har du grønne ideer, så skynd dig at kontakte os på  
posthuset@balk.dk – vi vil meget gerne hjælpe dine ideer videre.





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 i juni kl. 14-17.30, Posthuset. Sommerlukket i juli og august

DANS DIG GLAD I POSTHUSET
Kom til latinamerikansk dans og lær trinene af Louis Carranza. Dansetimerne er 
for alle med et ungdommeligt hjerte og uanset, om du er begynder eller øvet, er du 
meget velkommen. Husk tøj til at bevæge sig i og en vandflaske.
Hver tirsdag kl. 18-19, Posthuset. Gratis – bare mød op.

TAL TYSK KLUBBEN 
Savner du også at tale tysk? Og vil du gerne gøre det sammen med andre? Så kom 
til Tal Tysk Klubben og tal med andre tysk-interesserede om forskellige emner.  
Hver onsdag kl. 17, Posthuset. Gratis – bare mød op.
Sommerlukket fra juni til 3. august

PATIENSTØTTECAFÉ
En lille hyggelig café for dig, som har kræft inde på livet. Vi er her for at lytte til dig 
og tale om det, du har brug for at tale om. Alle er velkomne, både unge og ældre. 
Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os på 3144 8600.
Hver mandag i lige uger kl. 14-16, Posthuset/Frimærket. Gratis – bare mød op.

IT-STUEN
Hjælper med MitID, netbank, mobiltelefoner og andre IT-udfordringer.
Posthuset på Banegårdspladsen, 2. sal. Gratis – bare mød op.

IT-Stuens sommeråbningstider til og med 17. juni 
Mandag til onsdag kl. 10-12, Torsdag lukket, Fredag 10-12 og 13-15

Sommerlukket fra 20. juni til og med 26. august. 
For hjælp til MitID, kan du henvende dig i Borgerservice på Rådhuset.

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