


BYFEST I SKOVLUNDE - HELE BYEN FESTER
Glæd jer til aktiviteter og sjov for hele familien: klovneforestillingen ”Stor, større, 
størst” med Badut, kreative workshops for alle aldre, bier i byhaven, kunstud-
stilling, skab-selv med Makerspace og meget, meget mere. 
Se hele programmet på bib.ballerup.dk – vi lover en festlig dag.
Lørdag den 3. september kl. 10-17, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op. 
NB! Gratis billetter til klovneforestillingen. 

POSTHUSET HOLDER FØDSELSDAG 
Den 3. september er det præcis 1 år siden, at Posthuset slog dørene op til hele 
Ballerups nye samlingssted. Vær med til at fejre dagen med borgmestertale, fød-
selsdagskage, hyggemusik og smagsprøver på nogle af de mange aktiviteter, man 
kan deltage i.
Lørdag den 3. september kl. 14-16, Posthuset. Gratis – bare mød op.

MÅLØV-LØBET 
Tag naboer, familie, børn og venner med til årets Måløv-løb. Som altid er løbet for 
både for børn og voksne, trænede som utrænede, sindige stavgængere og 
letfodede lynløbere. Gå i træning allerede nu og løb ned i Kulturhus Måløv og til-
meld dig. Her får du udleveret startnummer, og du vælger, om du vil løbe 2 - 5 eller 
10 km. 
Lørdag den 10. september kl. 11, Liljevangsvej ved den lille hvide bro. Gratis  
tilmelding.
 
LÆRKE BAGGER – JUST TIE KNOTS
Danmarks mest berømte strikdesigner Lærke Bagger fortæller om sit liv med 
strik. Få mod til at kaste dig ud i nye kreationer og få et mildere syn på dine igang-
værende projekter (og dig selv).
Husk strikketøjet! Øl og vand kan købes.
Torsdag den 15. september kl. 19-21, Posthuset. Billetter 50 kr.

Læs om alle vores arrangementer og bestil billetter på bib.ballerup.dk
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JORDEN OG LIVET - VIDENSKABSFOREDRAG FRA AARHUS UNIVERSITET
Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi men-
nesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning. Hvordan vil det 
gå? Hør professor i geologi Minik Rosing fortælle.
Tirsdag den 27. september kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

ALICE I EVENTYRLAND - BØRNETEATER
Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt land, hvor alt kan ske. Her ska-
ber danseren Tilde Knudsen sin version af den elskede historie om Alice med musik, 
bevægelse og magi.
Lørdag den 24. september kl. 11-11.40, Skovlunde Kulturhus. Billetter 25 kroner.

SMAG PÅ BALKAN – FOLKEDANS OG SMAGSPRØVER 
Glæd dig til en aften med højt humør og festlig stemning, når dansetruppen SFA 
Opanak optræder med folkedans og Balkan-musik. Dans med og prøv regionens 
mad, når Milena og Jelena byder på smagsprøver fra Balkan. 
Torsdag den 29. september kl. 18.30–20.30, Skovlunde Kulturhus,  
Gratis - bare mød op 

TORSDAGSSALON: BOMBEMÅL SHELLHUSET 
Hør historiker og forfatter Christian Aagaard berette om den fatale bombning af 
Shellhuset i marts 1945, hvor den franske skole blev ramt af bomber, og flere end 
100 uskyldige blev dræbt. I samarbejde med Ældresagen.
Torsdag den 29. september kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr. inkl. 
kaffe og kage.

Følg os på Facebook og Instagram og få vores nyhedsbreve

Jorden og livet - V
idenskabsforedrag

A
lice i Eventyrland - B

ørneteater

S
m

ag på B
alkan 

Torsdagssalon: B
om

bem
ål S

hellhuset 



V E R D E N S M Å L S F E S T I V A L

Kom til en sprudlende festivaldag for hele byen. 
Det hele er gratis, og alle er velkomne.

Dagen byder på spændende inspirationsoplæg, aktiviteter,  
foreningsboder og debatter. 

Kom og hør hvad FNs verdensmål er, og hvordan en række lokale  
aktører arbejder med dem - og få inspiration til, hvordan DU kan 
være med til at skabe en mere bæredygtig verden.

Det hele foregår i store telte på pladsen og på hovedscenen.  
Hvis vejret driller, rykker vi indenfor.

Følg med på bibliotekets hjemmeside og se detaljer om program-
met mv. 

Fredag den 23. september inviterer vi udvalgte grundskoler og ung-
domsuddannelser til inspirationsdag om verdensmålene. Læs mere 
om det på bib.ballerup.dk. 

Verdensmålfestivalen er arrangeret af Ballerup Kommune og 

Ballerup Bibliotekerne.

Lørdag den 24. september kl. 10-17.00  
Banegårdspladsen. 
Gratis – bare mød op



Få inspiration til en mere bæredygtig hverdag 

Glæd dig til hovedscenen med bl.a.
Morgenyoga // Borgmester Jesper Würtzen // Børnekor og grup-
per fra Musikskolen // Hvad er verdensmålene? // Spis grønt – for 
din og klodens skyld // Spar på energien // Fake news og den 
demokratiske trussel // Lev for det halve og få det hele // Hvad gør 
vi i Ballerup kommune? // Hvordan arbejder store virksomheder i 
Ballerup med verdensmål // Mod til at fejle i en perfekthedskultur 
// Mode med grøn samvittighed // Sundheds- og Ældreudvalgets 
Sundhedspris bliver overrakt // Hvordan får vi endnu flere med i kli-
makampen? // Koncert med ”Balkan Basterds”

Teltene omkring hovedscenen
Her kan du møde en lang række af Ballerups foreninger og  
organisationer, som arbejder med FNs 17 verdensmål. Kom og få 
inspiration til, hvordan du kan være med til at gøre verdensmål til 
hverdagsmål.

Mød bl.a.:
Røde Kors genbrug // Headspace // Nature Says #Metoo //  
Herreklubben // IT-stuen // Tal tysk-klubben // Syfællesskabet  
// Grønt værksted// Sundhedshuset og mange, mange flere.

Se hele programmet på bib.ballerup.dk



Alle arrangementer i september 2022

DEBAT OM TIDENS AKTUELLE EMNER
Torsdag den 1. september kl. 14-15, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.
 
BYFEST I SKOVLUNDE 
Lørdag den 3. september kl. 10-17, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.
 
BØRNETEATER: STOR, STØRRE STØRST
Lørdag den 3. september kl. 10 + kl. 11.30, Skovlunde Kulturhus. Gratis billetter.
 
POSTHUSET HOLDER FØDSELSDAG 
Lørdag den 3. september kl. 14-16, Posthuset. Gratis – bare mød op.
 
HVORDAN BLIVER JEG EN GOD FAR? MED THOMAS BERG NIELSEN
Mandag den 5. september kl. 18-20, Posthuset. Gratis – bare mød op.
 
SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ
Torsdag den 8. september 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.
Torsdag den 22. september 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.
 
MÅLØV-LØBET 2022 
Lørdag den 10. september kl. 11, Liljevangsvej i Måløv. Gratis tilmelding.
 
SAMMEN OM SKÆRMEN – FOR FAMILIER
12.9. kl. 16-18 i Kulturhus Måløv
22.9. kl. 16-18 i Skovlunde Kulturhus
27.9. kl. 16-18 på Ballerup Bibliotek
Gratis billetter.
 
NATUR-BALANCE-HUSET I SKOVLUNDE 
Onsdag den 14. september kl. 19.30, Skovlunde Kulturhus, Indgang 2. Gratis  
tilmelding til Kirsten, natur.balance.huset.skovlunde@gmail.com eller sms på  
tlf. 4051 0221. 
 
LÆRKE BAGGER – JUST TIE KNOTS 
Torsdag den 15. september kl. 19-21, Posthuset. Billetter 50 kr.

GIRL-TALK FRIDAY
Fredag den 16. september kl. 17.30-19, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.
 

Bedre liv - mere liv



SMAG PÅ GENREN: FORTIDENS SKYGGER
Mandag den 19. september kl. 16-17, Hedegaven, Hedeparken 23A. Billetter 20 kr. 
inkl. kaffe og sødt.

SKIDEBALLER OG BESVÆRGELSER TIL HALLOWEEN
Onsdag den 21. september kl. 16-18, Kulturhus Måløv. Gratis tilmelding til Camilla 
på cadu@balk.dk

INTROKURSUS: 3D-PRINT 
Onsdag den 21. september kl. 18.30-21.30, Makerspace. Gratis billetter.

INTROKURSUS: LÆR AT BRUGE LASERSKÆREREN
Onsdag den 21. september kl. 18.30-21.30, Makerspace. Gratis billetter.

FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL - VERDENSMÅLSFESTIVAL I BALLERUP 
23.-24. september kl. 10-17.30, Banegårdspladsen. Gratis – bare mød op.

BØRNETEATER: ALICE I EVENTYRLAND 
Lørdag den 24. september kl. 11-11.40, Skovlunde Kulturhus. Billetter 25 kr.

JORDEN OG LIVET - LIVESTREAM FRA AARHUS UNIVERSITET
Tirsdag den 27. september kl. 19-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

TORSDAGSSALON: BOMBEMÅL SHELLHUSET OG DEN FRANSKE SKOLE
Torsdag den 29. september kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr.  
inkl. kaffe og kage.

SMAG PÅ BALKAN – FOLKEDANS OG SMAGSPRØVER
Torsdag den 29. september kl. 18.30–20.30, Skovlunde Kulturhus. Gratis - bare 
mød op.

Følg os på Facebook og Instagram og tilmeld dig vores nyhedsbreve



Faste tilbud

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.

HERREKLUBBEN 
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. 
 
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.

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


