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PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

Arrangementsprogrammet for efteråret 2022  
kredser om stærke litterære fællesskaber. Læs bare 
her i programmet, hvad vi har på tapetet: Der er 
oprettet mange nye læsekredse, og vi skal mødes 
om blandt andet tyrkisk litteratur og kvindelige 
klassikere. Ikke mindst tilbyder filosof og ph.d.-
studerende Jon Auring Grimm en læsekreds om 
Hartmut Rosa, der er optaget af resonans og det 
ukontrollerbare. Vi skal tale om bøger og drikke 
kaffe med gæster - blandt andet borgmester Steen 
Christiansen - og så får vi også besøg af både Morten 
Pape, der gæster Herstedøster, og Benjamin Koppel.
 
Vi fortsætter succesen med at invitere til croquis 
og kultur på Forbrændingen, ligesom vi igen byder 
på fællessang i samarbejde med Musikskolen, og 
ikke mindst er publikumsbaskeren Klub Klassisk 
med Mathias Hammer tilbage. I den faglitterære 
afdeling inviterer vi til arrangementer om Rusland/
Ukraine, den seje arkæolog Jeanette Varberg 
kommer også på besøg, og så løfter vi sløret for 
naturarrangementsrækken Natur i mørke, støttet af 
Friluftsrådet og i samarbejde med Natur & Ungdom 
Albertslund. Vi skal bl.a. på flagermusetur og 
lygtetur efter rav på stranden og så tilbyder vi også 
litterær tur krydret med stjerneforedrag i samarbejde 
med Kroppedal Museum.

Vi må ikke glemme børnene! For dem er der blandt 
andet readathon med overnatning på biblioteket, 
fællesspisninger med litteraturanbefalinger og 
masser af krea og hygge.

Efteråret kan bare komme an. Vi har litteraturen og 
ikke mindst, så har vi hinanden. 

Vi ses på Biblioteket.

Marie-Louise Fischer Hoffmann
Bibliotekschef

VELKOMMEN
ARRANGEMENTER EFTERÅR 2022

ÅBNINGSTIDER
 
ALBERTSLUND BIBLIOTEK
Bibliotekstorvet 2
Telefon: 43 68 70 00

Mandag-torsdag 6-21
Fredag 6-17
Lørdag 8-18
Søndag 8-17

Bemandet åbningstid
Mandag-torsdag 10-18
Fredag 10-17
Lørdag 10-14

Bemærk! Borgerservice har andre åbningstider

ADRESSER PÅ EKSTERNE ARRANGEMENTER

Vi forbeholder os ret til ændringer  i programmet

Tilmelding til 
arrangementer på  
bibliotekets hjemmeside: 
www.albertslundbibliotek.dk

FORBRÆNDINGEN
Vognporten 11

GALGEBAKKENS  
BEBOERHUS 
Galgebakken Torv 2/12

HERSTEDVESTER  
FORSAMLINGSHUS
Herstedvesterstræde 66

HERSTEDØSTER  
FORSAMLINGSHUS
Herstedøstervej 45

RYTTERSKOLEN I  
HERSTEDVESTER 
Storstræde 22

PORTEN,  
TIDL. VRIDSLØSELILLE 
STATSFÆNGSEL
Fængselsvej 39

BADESØEN
Skallerne 14

LITTERATUR
SIDE 4

VORES NATUR
SIDE 30

FAMILIER, BØRN OG UNGE
SIDE 36

SAMFUND
SIDE 26

MUSIK, SANG OG TEATER
SIDE 18

FRIVILLIG
SIDE 46
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LITTERATUR
Efteråret byder på nye, stærke litterære 

fællesskaber. Vi starter nye læsekredse op, 
vi inviterer til skabelse af et fælles digt  

under Vestegnens Kulturuge, og vi invite-
rer til fælles lytning af radiofortællinger i 

fængslet - og meget mere.

Husk at litteraturen også kan findes ude i 
naturen, når vi inviterer på poesi og  

stjerneaften i skoven (side 35)
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ONSDAG 31. AUGUST KL. 19

BLIK FOR DET SKØNNE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

EN SAMTALE OM SANSNING OG SKØNHED
Hør forfatter Rakel Haslund-Gjerrild tale med professor i 
æstetisk kultur Anne Elisabeth Sejten om sanselig skønhed 
og hvad det betyder for mennesket - før og nu.
Samtalen tager udgangspunkt i Rakel Haslund-Gjerrilds  
anmelderroste roman Adam i Paradis (2021) om  
kunstneren Kristian Zahrtmann.

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

TIRSDAG 13. SEPTEMBER KL. 19

DOSTOJEVSKIJ –  
SAMFUNDETS  
SEISMOGRAF
 

RYTTERSKOLEN HERSTEDVESTER

FOREDRAG OM FJODOR DOSTOJEVSKIJ
Fjodor Dostojevskij er blandt verdenslitteraturens giganter, 
men hvad kan vi som moderne læsere i det 21. århundrede 
lære af Dostojevskij og 1800-tallets Rusland? 
Denne aften vil vi gennemgå Dostojevskijs liv, samtid og 
forfatterskab med et særligt ophold ved hans sidste og 
største værk - den kalejdoskopiske kæmperoman Brødrene 
Karamazov (1880).
Foredraget holdes af specialestuderende i russisk litteratur  
Cecilie Rønnow Egerup.    

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

Send en sætning til os
Hvem er du i dag? Hvilken fremtid drømmer du om? 

I Vestegnens Kulturuge skaber børn og voksne         
på tværs af Vestegnen et fælles, levende digt om 
fremtiden - sammen med en robot. Hvem er vi på 
Vestegnen, og hvor er vi på vej hen?

Digtet kan opleves live i forskellige byrum under 
kulturugen, og du kan være med. Scan QR-koden og 
del en sætning med os!

Eller send en mail via          
hjemmesiden, hvor du også         
kan opleve det levende digt: 

idagifremtiden.dk

Vestegnens Kulturuge 9-18.9 2022  ·  vestegnenskulturuge.dk
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TIRSDAGE 6. + 13. + 20. SEPTEMBER KL. 15-17

VÆR MED I FILOSOFISK LÆSEKREDS

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

DYK NED I MODERNE FILOSOFI, RESONANS OG DET 
UKONTROLLERBARE SAMMEN MED VORES HUSFILOSOF

Er du interesseret i filosofi og vores moderne samfund? 
Kunne du tænke dig at få en smagsprøve på filosofi fra 
vores egen tid? Så kom med i læsegruppe med vores egen 
husfilosof Jon Auring Grimm og dyk ned i eksistensen. 
Alle er velkomne – både nybegyndere og vante læsere af 
filosofi.
Sammen læser vi den tyske sociolog Hartmut Rosas korte 
og lettilgængelige værk Det ukontrollerbare. I bogen  
kredser han om nedenstående spørgsmål:
Hvad vil det sige at opleve resonans?
Hvad er en meningsfuld oplevelse, en meningsfuld  
relation?
Hvilken plads giver det senmoderne samfund til  
meningsfulde resonansoplevelser?
Skal vi stræbe efter mere kontrol i tilværelsen eller give 
plads til det ukontrollerbare?

Vi læser bogen over tre gange (ca. 30 sider til hver gang). 
Det kræver ingen særlige færdigheder at være med i læse-
gruppen.

I læsegruppen deltager hver gang filosof Jon Auring Grimm.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FOREDRAG AF DET FILOSOFISKE VERDENSNAVN  
DALIA NASSAR
Naturen er igen kommet på dagsordenen i filosofien, og det 
moderne naturbegreb har i høj rod i romantikken. Klima-
ets udvikling gør spørgsmålet om naturen, økologien og 
menneskets plads i det hele dybt relevant. Disse proble-
mer optog allerede romantikerne, der på forskellig vis var 
optaget af et altomsluttende naturbegreb og åndens plads 
i verden.

Til at belyse romantikkens filosofi og dens relevans i dag 
får vi besøg af professor Dalia Nassar fra Sydneys univer-
sitet, som er en af verdens førende eksperter på området. 
Hun har for nyligt udgivet Romantic Empiricism: Nature, 
Art, and Ecology from Herder to Humboldt på Oxford Uni-
versity Press. Til foredraget vil hun komme ind på roman-
tiske tænkere som Schlegel, Schelling, Günderrode, von 
Arnim og Kant.

Foredraget foregår på engelsk, og der vil være mulighed for 
spørgsmål efterfølgende.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

Arrangementet er en del af Albertslund Biblioteks 
fokus på litteraturens vilde vækst og et ph.d.-projekt 
i samarbejde med Aarhus Universitet, DPU i Emdrup, 
der varetages af filosof Jon Auring Grimm.

ONSDAG 14. SEPTEMBER KL. 19

ROMANTIKKENS NATURBEGREB: 
EVERYTHING YOU WANTED TO KNOW ABOUT 
ROMANTICISM – BUT WERE TOO AFRAID TO ASK
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MANDAG 31. OKTOBER KL. 17

OVERSÆTTER METTE 
HOLM OG JAPAN

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Mette Holm oversætter en god portion af de japanske  
bøger, der finder vej til de danske læsere, heriblandt Haruki 
Murakami. Men hvad kendetegner japansk litteratur? Er 
der en tone, man skal bevare i oversættelsen, og hvilke 
bøger er hun selv gladest for at læse og oversætte? 

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 13. OKTOBER KL. 17

KAFFEBØGER OG  
COFFEE TABLE BOOKS

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Christian Birk Hansen fra den mobile og lokale kaffebar 
Kaffe & Grums garanterer, at kaffekvaliteten denne dag er 
højere end den kommunale. Ud over at skænke kaffe fra 
Kaffe & Grums vil han anbefale kaffebøger og fortælle om 
sit eget læseliv, og Lea vil anbefale bøger af formatet ’cof-
fee table’ om arkitektur, keramik og kunst. 
 
Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 13. SEPTEMBER KL. 11

BORGMESTEREN OG 
BØGERNE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Albertslunds borgmester Steen Christiansen brænder for 
kulturen. Han har en baggrund som skolelærer og ser bøger 
som en vigtig del af livet. Men hvad læser han selv, og 
hvorfor? Hør om Steens liv med litteraturen og om  
hvordan bøger har været med til at forme ham som  
menneske og politiker. Og hvilken bog vil Lea give ham 
med hjem at læse? 

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

BØGER & KAFFE 
BOGSNAK MED KAFFE PÅ KANDEN: Bøger & Kaffe fortsætter, og i denne sæson inviterer littera-
turformidler Lea Fløe flere interessante bogfolk ind på biblioteket for at dele deres læseliv.
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TIRSDAG 6. DECEMBER KL. 11

JULESTEMNING I  
LITTERATUREN
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Gæsten på scenen er denne gang julehistorierne selv. Lea 
og Louise læser op fra og anbefaler nogle af de mest  
stemningsfulde julehistorier for voksne - nye som gamle. 
Og mon ikke der er en pebernød til kaffen i dagens  
anledning?

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
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ONSDAG 28. SEPTEMBER KL. 19

MØD FORFATTEREN MORTEN PAPE
 

HERSTEDØSTER FORSAMLINGSHUS

HØR DET SPÆNDENDE FOREDRAG OM TILBLIVELSEN AF 
ROMANEN ’I RUINER’
Morten Pape fremhæves af mange, herunder stats- 
ministeren, som en forfatter der med stærk litterær  
stemme giver et vigtigt indblik i samfundets sociale  
problematikker. Denne aften fortæller han om sin  
seneste roman, I ruiner.  

I bogen kommer Morten Pape omkring nogle af det 21. 
århundredes største kriser – finanskrise og folkemord, et 

Europa under pres, et forstyrret nødhjælpssystem og 
kernefamiliens kollaps. 

I ruiner er tredje og sidste selvstændige bind i  
Amager-trilogien, som også består af de pris- 
vindende og anmelderroste Planen og Guds  
bedste børn.

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

TIRSDAG 20. SEPTEMBER KL. 19

HVAD SKAL DU LÆSE I 
EFTERÅRET?
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MØD FORLAGENE GUTKIND OG SKJØDT TIL LITTERÆR 
INSPIRATIONSAFTEN 
Hvad skal du læse i efteråret og vinteren? 
Læn dig tilbage og lad dig underholde og inspirere, når det 
fremadstormende forlag Gutkind med masser af  
anmelderdarlings i bagagen fortæller om dugfriske titler og 
andre gode bøger. Det lille kvalitetsforlag Skjødt vil  
fortælle om deres bedste bøger fra fjernere himmelstrøg, 
og bibliotekets egen formidler vil dele ud af sine egne  
største læseoplevelser.   

Uanset om du kommer for at hente inspiration til egen 
læsning eller til din læsekreds, byder aftenen på masser af 
gode tips til interessante bøger med noget på sinde. 

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

SPØRG LØS!
Husk også at du altid kan få læseinspiration på  
biblioteket. Bibliotekarerne sidder klar seks dage om 
ugen fra kl. 10 for at guide dig til DIN næste gode  
læseoplevelse. Spørg ALTID gerne!

ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 19-21

LYTTEAFTEN I  
FÆNGSLET

PORTEN, TIDL. VRIDSLØSELILLE STATSFÆNGSEL

HØR LYDFORTÆLLINGER FRA ALBERTSLUND OG DEN 
STORE VERDEN
Kom med til en stemningsfuld aften i det tidligere fæng-
sel. Denne novemberaften sætter vi os godt til rette i bløde 
sæder og med lidt godt til ganen og lytter sammen til sjove, 
smukke, dramatiske og personlige lydfortællinger fra  
Albertslund og resten af verden.

Historier lavet til lyd har en helt særlig magi, og magien 
bliver ikke mindre af, at de fysiske rammer for denne aften 
er det tidligere Vridsløselille Statsfængsel, hvis mure selv 
gemmer på så mange historier.

Værter på aftenen er underviserne på Albertslund Podcast-
skole, P1-journalist Morten Runge og dramatiker Jannie 
Schjødt Kold.

Kom og fold sanserne ud!

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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2. TORSDAG I MÅNEDEN KL. 10.30-12 

TYRKISK LITTERATUR

Første gang: 13. oktober

Bliv klogere på det fascinerende lands fortid og nutid 
gennem den tyrkiske litteraturs mange forskelligartede 
stemmer.

Orhan Pamuk: Den rødhårede kvinde 
Ahmet Altan: Jeg kommer aldrig til at se verden igen
Elif Shafak: Arkitektens lærling
Halfdan Pisket: Desertør
Orhan Veli: Samlede digte
Sabahattin Ali: Madonna i pelskåbe

3. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 17-18.30

KVINDELIGE  
KLASSIKERE
Første gang: 18. oktober

Vi læser et udpluk af de stærkeste kvindelige  
romanklassikere fra de sidste 100 år. 

Karen Blixen: Babettes gæstebud
Agota Kristof: Det store stilehæfte
Arundhati Roy: De små tings Gud
Toni Morrison: Elskede
Goliarda Sapienza: Kunsten at glædes
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway 

NYE LÆSEKREDSE 
KOM MED I HYGGELIGE OG INSPIRERENDE LÆSEFÆLLESSKABER
At læse bøger kan sagtens være en alenesag, men at dele læseoplevelser er en fælles sag - og en 
læseoplevelse bliver altid større, når man mødes om den. 

4. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 17-18.30 

PÅ FLUGT 

Første gang: 25. oktober

Stil skarpt på anmelderroste romaner om hvad der sker, 
når alt man kender bliver rykket op med rode.

Jenny Erpenbeck: Går gik gået
Mohsin Hamid: Exit West
Isabel Allende: Håbets rejsende
Vibeke Marx: En god flygtning
Isabella Hamad: Pariseren
Khaled Hosseini: En bøn til havet

Læsekredsen På flugt er blevet til i samarbejde med  
nødhjælpsorganisationen Caritas. 

DR ROMANKLUB 
Praktisk info samt tilmelding fra 1. oktober på  
www.albertslundbibliotek.dk

En læsekreds der er en del af Danmarks største  
læsekreds, hvor der læses og debatteres nye danske 
bøger.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du tilmelder dig en læsekreds ved at booke en gratis billet på www.albertslundbibliotek.dk under ’Det sker’.
Når du har tilmeldt dig en læsekreds, får du besked pr. mail om, hvornår du kan hente den bog, der skal læses 
til første mødegang og andre praktiske oplysninger. 
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TIRSDAG 8. NOVEMBER KL. 19.30 

TYRKISK OG KURDISK 
LITTERATURAFTEN
  

ALBERTSLUND BIBLIOTEK 

FOREDRAG OG LÆSEINSPIRATION MED FORFATTER OG 
OVERSÆTTER ORHAN DOGRU 
Bliv klogere på tyrkiske og kurdiske forfatterskaber,  
skrivetraditioner og kulturelle vilkår, når forfatter og 
oversætter Orhan Dogru tager dig på rejse ind i de mange 
interessante forfatterskaber på det tyrkiske og kurdiske 
litterære landkort. Her har masser af stor og verdenskendt 
litteratur sin oprindelse. Uanset om du er til gamle folke-
sagn, klassiske historier eller moderne samtidslitteratur, 
er der inspiration at hente, når Orhan fortæller - og alle 
bøgerne er oversat til dansk, men kan også skaffes på  
originalsproget.  
 
Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk  

TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 19

EN HYLDEST TIL  
LUCINDA RILEY

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

SAMTALE OM FORFATTEREN BAG ’DE SYV SØSTRE’
Lucinda Riley er en af de mest udlånte forfattere på  
Albertslund Bibliotek. Især serien De syv søstre er vold-
somt populær og læses igen og igen.

Lucinda Riley-fan og -ekspert Johanne Pasgaard fra 
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne tager forlagschef Elisabeth 
Strandgaard samt journalist og forlagschef Sarah von Essen 
med til en samtale om Lucinda Rileys vidunderlige verden. 

Det bliver en hyggelig og spændende aften for alle Lucinda 
Riley-fans!

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

MANDAG 14. NOVEMBER KL. 19 

BENJAMIN KOPPEL OM ANNAS SANG 
 

 
ALBERTSLUND BIBLIOTEK

 
EN AFTEN MED FORFATTER OG MUSIKER  
BENJAMIN KOPPEL OG HANS DEBUTROMAN  
ANNAS SANG 
Annas sang er en slægtsroman inspireret af for- 
fatterens egen tante. Anmelderne hylder historien om 
den unge Hannah, der drømmer om et liv med musik 
og ægte kærlighed i 1930ernes København, men som 
har andre familiære pligter. 

Bogen er i Weekendavisen blevet omtalt som “et brag 
af en slægtsfortælling”, og samtalen mellem Benjamin 
Koppel og litteraturformidler Lea Fløe vil kredse om 
bogens temaer som musik, jødisk emigrantliv,  
kærlighed og familiebånd. 

Gratis med tilmelding på
 www.albertslundbibliotek.dk  
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MUSIK, SANG  
OG TEATER

Der er arrangementer til både den  
nysgerrige jazzlytter, den klassisk  

interesserede og til den, der elsker at  
synge sammen med andre. Vi inviterer igen 

på de populære og hyggelige croquis- 
aftener med spændende musik og  

oplæsning, og så vender Mathias Hammer 
tilbage til Albertslund Bibliotek.
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TORSDAG 8. SEPTEMBER KL. 19-21 / TORSDAG 6. OKTOBER KL. 19-21 / TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 19-21

CROQUIS, KULTUR & COCKTAILS

FORBRÆNDINGEN

HYGGE, OPLÆSNING, MUSIK OG CROQUIS
Vi fortsætter successen med de hyggelige aftener på  
Forbrændingen til CROQUIS, KULTUR OG COCKTAILS.  
Kom og vær med den første torsdag i hver måned, når vi 
krydrer croquis’en med oplæsning, musik og fælles hygge.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. 
Bare villighed til at gribe blyanten eller kulstykket og  
evnen til at lytte og hygge.

Hver gang vil vi have en croquismodel på scenen, som vi 
skal tegne efter og en åben bar, hvor I kan købe kaffe, øl, 
vand og cocktails. Hver gang vil der også være oplæsning 
og musik undervejs med følgende kunstnere:
8. september: Forfatter Lone Aburas og musiker Anders 
Stig Møller
6. oktober: Forfatter Zakiya Ajmi og musiker Sven Meinild
3. november: Forfatter Victor Boy Lindholm og musiker 
Qarin Wikstrøm
 
Billetter á 20 kr. kan købes på  
www.albertslundbibliotek.dk eller i baren på  
Forbrændingen ved ankomst og inkluderer  
tegnematerialer

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

SAMTALE MED TEATERDIREKTØR ANNA MALZER
Den 18. og 19. august gæstespiller teatret Mungo Park 
på Forbrændingen med forestillingen TATOVERING. 
Vi følger op på forestillingen med en samtale mellem 
publikum, teaterdirektør Anna Malzer, der også har 
skrevet og instrueret forestillingen, og moderator 
Fahad Saeed. 
TATOVERING er en spontan, øm, rablende run-down 
af en faderløs ungdom. Fra en datter til sin døende 
far, der først ringer, da det er for sent. Så frisk og 
uden filter, at forestillingen “svier i øjnene”.

Gratis – ingen tilmelding

Bliv teateranmelder i Albertslund
Kunne du tænke dig at blive teateranmelder helt på 
frivillig basis, når det passer dig? Og se en række 
spændende forestillinger og fortælle, hvad du synes 
om dem?
Teatret Mungo Park rykker ind i Albertslund med 
en række spændende forestillinger de næste par 
år. Vi vil gerne have dig til at se forestillingerne på 
forhånd - det kan være én, to eller dem alle - og så 
anmelde dem på den måde, der passer dig.

Hvis du er interesseret eller bare nysgerrig efter at 
vide mere, så kontakt Ditte Nesdam-Madsen på  
ddt@albertslund.dk 

TORSDAG 25. AUGUST KL. 17-18

BAG OM FORESTILLINGEN ”TATOVERING”
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MANDAG 3. OKTOBER KL. 17-18.30
MANDAG 28. NOVEMBER KL. 17-18.30

SYNG AF HJERTETS LYST

SYNG AF 
HJERTETS LYST!
med Biblioteket  
og Musikskolen

LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 11 

AKUSTISK KONCERT 
MED C.F. MORTENSEN
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HØR BITTERSØD MELODISK GUITARPOP OG  
TANKERNE BAG
C.F. Mortensen er sangskriver, sanger og guitarist og udgav 
i foråret 2022 sit tredje soloalbum. I et samarbejde med 
Albertslund Biblioteks lyttekreds har vi inviteret ham til 
spille en akustisk koncert på biblioteket, hvor der også 
bliver plads til fortællinger om, hvordan musik og tekst 
bliver til.

Musikken er bittersød melodisk guitarpop et
sted mellem britisk indie og amerikansk folk og med  
danske tekster.

Kom og nyd en magisk formiddagskoncert!

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

KOMMUNALBESTYRELSESSALEN, RÅDHUSET (3/10)

ALBERTSLUND BIBLIOTEK (28/11)

Det er sundt at synge sammen med andre. Det er bevist, at 
når vi synger sammen, falder vores hjerterytmer i hak, og 
vi producerer lykkehormoner i kroppen. Det fik vi  
bekræftet, da vi i juni sang sammen på biblioteket  
– og derfor gør vi det igen! 

Vi inviterer sammen med Albertslund Musikskole store 
som små til at synge af hjertets lyst fra højskolesangbogen. 
Alle kan være med til at vælge de sange, vi skal synge - kun 

tiden sætter grænser. Ved klaveret sidder musikskoleleder 
Ulrik Skat Bojsen-Møller, og eftermiddagen krydres af små 
fortællinger om sangene. 

Vi sørger for, at vi kan holde stemmerne velsmurte. Så kom 
og syng med, og tag din nabo, din kæreste, din familie og 
din yndlingssang med.

Medbring gerne egen højskolesangbog, hvis du har en, men 
ellers har vi.

Gratis. Tilmelding er mulig, men ikke nødvendig på  
www.albertslundbibliotek.dk
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TIRSDAG 4. OKTOBER KL. 16.30

KLUB KLASSISK:  
JOSEPH HAYDN 
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MATHIAS HAMMER ER TILBAGE I ALBERTSLUND
Vi kender alle Mozart, Beethoven og Schubert. Men 
er den vigtigste klassiske komponist i virkelig- 
heden Joseph Haydn? I sit lange liv (1732-1809) 
skrev han svimlende 104 symfonier, 68 strygekvar-
tetter, 62 klaversonater og meget andet... Hans 
musik er vidunderlig, hans livshistorie er dramatisk, 
og hans betydning er helt uden sidestykke. 
Musikformidler Mathias Hammer fortæller om den 
klassiske musiks fader, der skabte et helt nyt udtryk 
og førte barokmusikken til wienerklassikken og helt 
ind i romantikken.

Gratis med tilmelding på   
www.albertslundbibliotek.dk 

ONSDAG 9. NOVEMBER KL. 19.30

EN AFTEN I SELSKAB  
MED SØREN KRAGH- 
JACOBSEN

FILMKLUBBEN, EGELUNDSVEJ 12

SAMTALE OG UDPLUK FRA FILM OG TV
Denne aften får vi besøg af en af dansk films største in-
struktører, Søren Kragh-Jakobsen.
Han er en multikunstner af Guds nåde, kendt især for gode 
sange, berømte TV-produktioner og adskillige frem- 
ragende film, siden han slog igennem i 1978 med  
’Vil du se min smukke navle’.

Filmklubben på Egelundsvej sætter denne aften fokus på 
Søren Kragh-Jacobsens film- og TV-karriere sammen med 
hovedpersonen selv. Undervejs vises der udpluk fra hans 
produktion.

Gratis med tilmelding på   
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 1. NOVEMBER KL. 16.30

KLUB KLASSISK: 
KRIG OG KUNST

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MUSIK OG LITTERATUR NÅR BOMBERNE FALDER
Krige forandrer verden. Men hvilket aftryk sætter de 
på kunsten?
Musikformidler Mathias Hammer og litteratur- 
kritiker Klaus Rothstein er sammen værter i DR's 
radioprogram 'Mesterværker', hvor musik og  
litteratur finder fællesmængder. I fredelig sam- 
eksistens går de denne eftermiddag sammen om at 
læse, lytte og belyse ufredens, krigens og de  
bestialske handlingers påvirkning af ord og toner 
gennem verdenshistorien.

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

TIRSDAG 29. NOVEMBER KL. 19

SOLBORG/BANKE/
HEEBØLL TRIO LIVE
 

GALGEBAKKENS BEBOERHUS

SPINDELVÆVS-TRANSPARENT TONEARKITEKTUR FOR 
TRE STEMMER
Denne aften får vi besøg af en af landets ihærdigste og 
mest søgende jazz-trioer bestående af Mark Solborg  
(guitar), Anders Banke (tenor saxofon & basklarinet) og 
Bjørn Heebøll (trommer & percussion).  Deres  
selvkomponerede materiale formidles i et nærværende 
og dynamisk samspil. Over tid har de udviklet en særegen 
gensidig forståelse og – med nogen lytteres ord – telepatisk 
spillestil. Som om alle i gruppen trækker vejret gennem 
samme lunger og skaber transparent, elastisk musik. 
Melodierne er smukke, men bag dem alle mærker man 
en åben dør lige ud og op til det uendelige, sorte, ukendte 
univers. En ambitiøs og foruroligende koncertoplevelse 
venter.

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
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SAMFUND
På biblioteket får du både baggrund og 

aktuelle perspektiver på verden lige nu. Lige 
fra den fjerne fortids indflydelse på dagens 
MeToo-debat til dansk politik, som den ser 

ud lige nu og i morgen.
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TIRSDAG 25. OKTOBER KL. 19

MULTIVIDENSKABS-
MANDEN OLE RØMER
 

GALGEBAKKENS BEBOERHUS

FOREDRAG OM STJERNEKIGGERHUSET
I 1978 lykkedes det Claus Thykier efter grundig og langvarig 
arkivsøgning at stedfæste astronomen Ole Rømers  
landobservatorium ved Vridsløsemagle landsby. Claus  
Thykier fortæller denne aften om Ole Rømer som den  
mangesidige multividenskabsmand og praktiker Rømer 
var.

Desuden vil Thykier fortælle den spændende historie om, 
hvordan han, takket være et gammelt manuskript fra 1765, 
fandt stedet, hvor en gammel kone kunne huske, at de 
lærde fra hovedstaden studerede himmellegemernes gang 
fra ”Stjernekiggerhuset”.

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 15. NOVEMBER KL. 19

FRA FORTID TIL NUTID: 
METOO, KVINDER OG 
MAGT 

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

FOREDRAG MED ARKÆOLOG JEANETTE VARBERG
Vi ligger stadig under for et kvindesyn, som igennem  
årtusinder har gennemstrømmet de store verdens- 
religioner, der er fra en tid, hvor politisk, maskulin magt  
og krig satte dagsordenen.
   
I dette foredrag tager Jeanette Varberg fat om roden på 
ligestillingen og trækker perspektivet helt tilbage i for- 
tiden for at se, hvordan mennesker har levet sammen før 
og dermed åbne op for en diskussion af, hvordan vi skal 
leve sammen i fremtiden.

Jeanette Varberg er arkæolog, prisvindende formidler og 
museumsinspektør på Nationalmuseet.

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

TIRSDAG 11. OKTOBER KL. 19

KONFLIKTEN MELLEM 
UKRAINE OG RUSLAND
 

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

 
FOREDRAG MED ANNA LIBAK
Rusland er gået ind i Ukraine efter et langt tilløb og er 
ved at ændre den gældende verdensorden. Ifølge EU og 
USA truer den russiske aggression med at undergrave den 
europæiske sikkerhedsarkitektur, som blev indstiftet med 
ophøret af den kolde krig. Ifølge russerne er der aldrig  
blevet indstiftet en ny verdensorden siden Sovjetunionens 
opløsning. Hvordan kunne det gå så galt, at vi skal tilbage 
til før Gorbatjovs tiltræden i 1985 for at finde et tilsvarende 
dårligt forhold mellem Rusland og Vesten? Det vil Anna 
Libak give sit bud på denne aften. Hun er journalist,  
forfatter og udlandsredaktør på Weekendavisen og en af 
landets største eksperter i Rusland og udenrigspolitik.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

ONSDAG 12. OKTOBER KL. 19

DANSK POLITIK: HVAD 
SKER DER LIGE NU?
 

KANALENS KVARTER 198

FOREDRAG MED HANS ENGELL
Få en helt aktuel status på dansk politik. Hvad sker der 
bag kulisserne på Slotsholmen nu og det næste år? Hvad 
foregår der internt i regeringen og oppositionen? Hvornår 
udskriver Mette Frederiksen valg? Hvem vinder? Og hvad 
med EU og NATO?

Politisk kommentator Hans Engell leverer en højaktuel 
politisk analyse, hvor politikernes slørede budskaber bliver 
afkodede og den aktuelle politiske dagsorden forklaret og 
sat ind i en sammenhæng, der er til at forstå.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

ONSDAG 16. NOVEMBER KL. 19

DEN NY RUSLANDS- 
HISTORIE
 

HERSTEDØSTER MENIGHEDSGÅRD

FOREDRAG MED HISTORIKER BENT JENSEN
Denne aften fortæller historiker og professor emeritus 
Bent Jensen om den russiske histories anderledeshed fra 
før 1917 og frem til i dag. Vi hører blandt andet om Zarens 
Rusland i perioden op til første verdenskrig, implemen- 
teringen af marxismen i Sovjetunionen, unionens fredelige 
sammenbrud og de kaotiske år, der fulgte, da det russiske 
demokratis hårde fødsel gik i gang. Til sidst trækkes der 
tråde frem til i dag og krigen mellem Rusland og Ukraine. 

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

28 29



VORES NATUR
Den er ikke til at komme udenom, den er 

faktisk over det hele - vores natur. Og vi skal 
passe på den. Kom og lær den helt nære og 
lokale natur bedre at kende, bliv klogere på 
klimaet og bæredygtighed, og sans naturen 

med poesi og flagermus i tusmørket. 
Vil du blive klogere på vores historiske  

begreb om naturen, så husk også  
foredraget om romantikken på side 9
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MANDAG 29. AUGUST KL. 18

STEN I VESTSKOVEN
 

MØDESTED: BADESØEN

CYKELTUR MED LOKALE GUIDER JENS THEJSEN OG  
POVL MARKUSSEN
Vestskoven er fuld af sten. Nogle steder er det blevet til 
stengærder, der giver helt specielle livsvilkår for plante- og 
dyrelivet. Andre sten fortæller kulturhistorie. De er blevet 
hugget i, eller de er brugt til at markere med. Og så har sten 
også i sig selv en historie: Hvor kommer de fra, og hvilke 
slags sten er der at finde her?
Vi cykler ud på opdagelse i stenenes verden med de lokale 
guider Jens Thejsen, forfatter og natur- og landskabsplan-
lægger, og Povl Markussen, leder af Albertslund  
Verdensmål Center.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

TORSDAG 22. SEPTEMBER KL. 18

OPLEV BIOTOPIA
 

MØDESTED: BIRKELUNDGÅRD, DAMGÅRDSVEJ 25

GÅTUR MED LOKALE GUIDER JENS THEJSEN OG POVL 
MARKUSSEN
Biotopia ligger i Birkelundparken, og her kan du opleve et 
rigt planteliv af hjemmehørende arter. 
Der er insekthoteller, tørkebed, nyttehave, 10 forskellige 
gamle rosensorter, et klimasikringsbassin – og et dødebur, 
hvor resterne af et dødt rådyr bliver nedbrudt af mider og 
larver. 

Sammen med de lokale guider Jens Thejsen, forfatter og 
natur- og landskabsplanlægger, og Povl Markussen, leder 
af Albertslund Verdensmål Center, går vi en tur og får nogle 
af af naturens helt store historier om liv og død.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 27. SEPTEMBER KL. 19

KULSTOFBALENCE, 
BÆREDYGTIGHED OG 
DANSK VELSTAND: 
KAN VI FÅ DET HELE? 
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK 

FOREDRAG MED DR. PHIL. BO FRITZBØGER
Skybrud og orkaner afløser ørkentør sommer. Vejret er 
vildt. Men har det ikke altid været det? Forskere og FN's 
klimapanel ser det menneskeskabte klima som en trussel 
her og nu.

I vores rige del af verden satser vi på, at den såkaldte  
’grønne omstilling’ vil blive en god forretning. Men er  
fortsat økonomisk vækst i BNP forenelig med global  
bæredygtighed? Hvad siger de historiske erfaringer?
Få den lange vejrudsigt om meteorologi, vejr og klima af 
Bo Fritzbøger, dr. phil. og lektor på Saxo-Instituttet ved 
Københavns Universitet.

Arrangeret i samarbejde med Bedsteforældrenes  
Klimaaktion.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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LØRDAG 27. AUGUST KL. 19.30-21.30

FLAGERMUSTUR FOR 
HELE FAMILIEN
 

MØDESTED: ALBERTSLUND BIBLIOTEK

OPLEV SKOVEN EFTER MØRKETS FREMBRUD, NÅR VI 
TAGER UD FOR AT HØRE FLAGERMUSENS GODNATSANG
Tag en tur ud i sensommernatten med hele familien og lyt 
efter flagermus i selskab med Natur & Ungdom i Alberts-
lund. Vi mødes ved Albertslund Bibliotek og cykler afsted 
sammen. Så husk din cykel.

Med os har vi flagermusdetektorer, der kan opfange flager-
musens lyde. Det er helt forunderligt at høre de hemmelige 
lyde, flagermusen bruger, når den skal finde vej rundt i 
natten. Når vi har lyttet færdigt, samles vi ved bålet, og 
snakker om dette helt særlige dyr. Til slut får vi et eventyr 
at cykle hjem på.

Tilmelding: Send en mail til ona@albertslund.dk og skriv 
antal børn og voksne. Arrangementet er gratis

TORSDAG 20. OKTOBER KL. 17.30-19.30

LYGTETUR TIL  
STRANDEN FOR  
HELE FAMILIEN

VALLENSBÆK STRAND 

TAG FAMILIEN MED TIL VALLENSBÆK STRAND OG SE 
NATUREN FRA EN HELT NY SIDE
Hvornår har du sidst været på stranden om aftenen? Altså 
sådan en buldrende, bragende mørk aften? 

Det er dét, vi skal sammen med Natur & Ungdom, der vil 
fortælle os om alt det, man kan opleve på stranden i mør-
ket. Med os har vi UV-lygter, der får tang og andre ting på 
stranden til at lyse op. Det bliver både sjovt og hyggeligt at 
gå rundt sammen og se, hvad vi kan finde.

Når vi er færdige med at gå på opdagelse på stranden, sam-
les vi om trangiaen og får lidt varmt at drikke, mens vi får 
en historie og snakker om, hvad vi har oplevet.

Vi mødes ved stranden. Nærmere adresse kommer på  
bibliotekets hjemmeside.

Tilmelding: Send en mail til ona@albertslund.dk og skriv 
antal børn og voksne. Arrangementet er gratis

TORSDAG 29. SEPTEMBER KL. 19.30 

MØRKET OMKRING OS 
  

MØDESTED: FORAN KROPPEDAL MUSEUM 

MØRKETUR FOR VOKSNE MED NATUREN,  
ASTRONOMIEN OG LITTERATUREN 
Fra Kroppedal museum vil vi i skumringen vandre ud i 
Vestskoven.  
Undervejs stifter vi på nært hold bekendtskab med mør-
kets væsen: Naturens lyde, luftens transformation, de 
forskellige faser af mørket, der indfinder sig.  
Museumsinspektør og astronom Lars Occhionero vil for-
tælle, hvordan stjernehimlen har fascineret mennesker 
siden antikken, hvordan man har brugt nattehimlen som 
drivkraft bag videnskabelige gennembrud og hvordan den 
moderne verden arbejder imod mørket.  
  
Sigrid og Lea fra Albertslund Bibliotek vil undervejs give 
eksempler på mørkets fascinerende fortællinger fra  
litteraturen.  
 
Vi slutter turen med en mørk forfriskning foran museet. 
Her er også mulighed for at observere stjerner i museets 
observatorium, hvor Københavns Astronomiske Forening 
står klar ved stjernekikkerten. 
 
Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk  
 
 

Med støtte fra Friluftsrådet og i samarbejde 
med Natur & Ungdom Albertslund tilbyder 
vi i løbet af efteråret og foråret fem arrange-
menter, hvor vi udforsker Vestegnens  
skønne natur efter mørkets frembrud. Med 
fokus på natur og gode fortællinger inviterer 
vi store som små med på tur.

NATUR I MØRKE
OPLEVELSER I VESTEGNENS NATUR EFTER MØRKETS FREMBRUD FOR STORE OG SMÅ
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FAMILIER, BØRN  
OG UNGE

Vi byder på masser af fællesskaber for store 
og små. Vi har readathon for store børn og 
unge med overnatning på biblioteket(!), vi 
har fællesspisninger for familier, og vi har 

masser af underholdning til 
efterårsferien og jul.

Husk også de store naturoplevelser for børn 
og familier på side 34-35
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FREDAG 9. SEPTEMBER KL. 17 - LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 9

READATHON: LÆS HELE NATTEN  
PÅ BIBLIOTEKET

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

LÆS LØS PÅ BIBLIOTEKET EN HEL NAT
I anledning af den internationale læsedag i starten af  
september har du nu en helt unik mulighed for at overnatte 
på biblioteket, når vi slår dørene op til et vaskeægte læse- 
maraton, hvor vi giver den fuld gas på læsning og hygge. 
 
Medbring pude, dyne, liggeunderlag, lommelygte og måske 
din yndlingsbamse, og gør dig klar til en superhyggelig 
nat mellem bøgerne. Undervejs i læsningen holder vi små 
pauser, spiller litteraturbanko, dyster mod hinanden i 

bog-natløb, ser film, spiser pizza og snacks, sover og har 
bare den fedeste nat på biblioteket. Lørdag morgen  
afslutter vi natten med morgenmad, og alle deltagere  
får selvfølgelig et flot diplom. 

Du skal være mellem 10 og 15 år for at deltage.

Arrangementet er gratis, men der er et begrænset antal 
pladser, så skynd dig at tilmelde dig til  
hof@albertslund.dk (husk at skrive din alder)

TIRSDAG 13. SEPTEMBER KL. 17-18.30 
TIRSDAG 11. OKTOBER KL. 17-18.30 
TIRSDAG 8. NOVEMBER KL. 17-18.30

FÆLLESSPISNING PÅ 
BIBLIOTEKET

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

SLIP FOR MADLAVNINGEN, NÅR VI INVITERER PÅ MAD 
OG LÆSEANBEFALINGER PÅ BIBLIOTEKET FOR HELE 
FAMILIEN
Der er lagt i ovnen til nogle vanvittigt hyggelige aftener, 
når vi i løbet af efteråret inviterer hele familien på  
aftensmad og samtidig giver spændende og herlige tips til 
læsningen i alle genrer og for alle aldre - både når I læser 
alene, og når I læser sammen.

Vi sørger for det hele; tag blot familien under armen, så ses 
vi på biblioteket til god stemning og hygge.

Den 13. september serverer vi tapas.
Den 11. november serverer vi græskarsuppe med lækkert 
tilbehør.
Den 8. november planlægger vi (igen) noget lækkert. 

Pris: 30 kr. pr. person 
Drikkevarer til maden kan købes billigt.

Tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

TIRSDAGE KL. 10-12

BIBI – BARSELSKLUB 
FOR FORÆLDRE 
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KOM OG HYG PÅ ALBERTSLUND BIBLIOTEK MED DIN 
BABY OG ANDRE PÅ BARSEL
B for baby, B for bøger, B for bibliotek, B for bedstemor – 
mange gode ting starter med B, også barselsklubben på 
Albertslund Bibliotek: BIBI. 

Første gang efter sommerferien er tirsdag  
den 6. september.

BIBI Barselsklub er en formiddag om ugen, hvor vi gør det 
ekstra dejligt at komme med sin baby på biblioteket. Vi 
sætter madrasser, pegebøger, legesager og en kande kaffe 
frem. 

Du kan altid snakke med os om sprogstimulering eller få 
hjælp til at finde gode højtlæsningsbøger, bøger om bar-
nets udvikling eller en spændende krimi til dig selv.

Cirka en gang om måneden tilbyder vi noget ekstra for 
BIBI; rytmik, spændende oplæg eller højt- 
læsning. Følg med på bibliotekets hjemmeside eller  
Facebookprofil.

Gratis – ingen tilmelding
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LØRDAG 24. SEPTEMBER KL. 13

HVAD SKAL DU GØRE, HVIS DU MØDER  
EN DRAGE?
 

3 X ONSDAGE KL. 15.30-18.30 
5., 12. OG 26. OKTOBER

ALBERTSLUND  
PODCASTSKOLE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

LAV DIN EGEN PODCAST
Vil du lave din egen podcast? Vil du lære at optage et inter-
view på noget fedt udstyr, finde ud af hvordan man laver en 
fortælling med god lyd og sikre dig, at folk bliver ved med 
at lytte til lige netop din historie?

Så kom på Albertslund Podcastskole for unge. Du behøver 
ikke at komme med andet end lysten til at lave en podcast. 
Vi har resten: udstyr, viden, endda idéer. 
På tre onsdage får du hjælp til at lave din helt egen lydfor-
tælling, som du kan dele med venner og familie – eller med 
lige de lyttere, som du har lyst til. Hvis du har lyst, tager vi 
din podcast med til en fælles lytteaften i Porten i det gamle 
Vridsløselille fængsel onsdag den 2. november. Se mere på 
side 10

På Albertslund Podcastskole underviser P1-journalist  
Morten Runge og dramatiker Jannie Schjødt Kold.

Albertlsund Podcastskole er støttet af Nordea-fonden

Gratis med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HØR OM HOBITTEN BILBO SÆKKER OG HANS KAMP MOD 
DRAGEN SMAUG
Ved du, hvad du skal gøre, hvis du møder en drage? Det kan 
være godt at vide. Bare for en sikkerheds skyld. Og hvem 
bedre at lære det fra, end fra en, der selv har mødt en drage 
– og som slap godt fra mødet. 

I bogen Hobbitten får hobbitten Bilbo en dag besøg af 
troldmanden Gandalf. Med sig har Gandalf 13 lidt ureger- 
lige dværge, og sammen med dem drager Bilbo ud på en  
farefuld færd for at befri dværgenes hjem fra dragen 
Smaug. 

For at overleve den farlige rejse må Bilbo både være snedig, 
god til at skjule sig og god til at bruge sin fantasi. Og så 
må han vise, at selvom man ikke er ret stor, kan man godt 
opnå store ting.

Kom og hør historiker og hobbit-specialist Anders 
Lundt-Hansen fortælle om Tolkiens udødelige fortælling 
om Hobbitten. Fortællingen er både for store og små – men 
især for familier med børn mellem 6-11. Og så er alle  
drage-entusiaster, Tolkien-elskere og hobbit-venner  
selvfølgelig også velkomne. 

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

40 41



KOM FORBI BØRNE- OG UNGEBIBLIOTEKET I  
EFTERÅRSFERIEN OG BLIV KLAR TIL HALLOWEEN!
På børne- og ungebiblioteket er ferietid = hyggetid. 
Vi står som altid klar til at hjælpe med at finde den 
perfekte feriebog. Men du kan også flade ud i vores 
Efterårsbio, give efterårsbladene nyt liv eller få styr 
på Halloween-pynten i god tid. Det bliver uhyggeligt 
hyggeligt og vi glæder os!

Arrangementerne er gratis og kræver ikke tilmelding. 
Mest for børn, men voksne i følgeskab med børn må 
selvfølgelig også gerne hygge med.

Læs mere om de enkelte aktiviteter på vores hjem-
meside www.albertslundbibliotek.dk

Husk også vores spændende Lygtetur til stranden 
for hele familien torsdag den 20. oktober kl. 17.30  
(i mørke!) på s. 35

TIRSDAG 18. OKTOBER KL. 10-14

KREATIV MED  
PERLER
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

LAV DIN HELT EGEN (U)HYGGELIGE HALLOWEEN-
PYNT AF PERLER
Med Halloween lige om hjørnet gælder det om at have 
Halloween-pynten klar. Dét er der gode muligheder 
for at få i vores perleplade-workshop, hvor det kun er 
fantasien, der sætter grænser. Vi sørger for perle- 
plader og perler. Fantasien skal du selv have  
med – men vi giver den gerne et skub med et par 
(u)hyggelige Halloween-skabeloner. Og så skal vi 
selvfølgelig også nok sørge for at stå klar til at stryge 
perlerne sammen. 
Der kan laves én perlefigur per deltager.

ONSDAG 19. OKTOBER KL. 10-14

SJOVE HALLOWEEN-
SKABNINGER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSEN, NÅR DE 
R LAVES HALLOWEENFIGURER AF PAP OG PAPIR
Kender du de populære ”rullinger”? Sjove, finurlige 
og kreative skabninger lavet af en tom toiletrulle. 
Med Halloween lige om hjørnet, skal vi se hvor fan-
tasifulde monstre, vampyrer, græskar, flagermus og 
hvad du ellers kan finde på, vi kan lave. 

Vi sørger for materialerne, men du må selvfølgelig 
gerne tage ekstra toiletruller med hjemmefra.

TORSDAG 20. OKTOBER  KL. 11-14

PAPIREVENTYR MED 
EFTERÅRSBLADE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

VI TAGER DE FALDNE EFTERÅRSBLADE OG TRYLLER 
DEM OM TIL DE FINESTE EVENTYRFORTÆLLINGER
Udenfor tager efteråret til og bladene falder fra  
træerne. Det er både hyggeligt og en lille smule trist 
at se de fine blade, der ligger der og visner. MEN  
denne dag giver vi de visne blade med de flotte farver 
nyt liv og tryller dem om til de fineste papireventyr 
med fabeldyr og magiske væsner. Så tag din fantasi 
med og kom forbi biblioteket. Vi har de ting, du skal 
bruge – også bladene.

FREDAG 21. OKTOBER KL. 11-13

EFTERÅRSBIO PÅ 
BIBLIOTEKET

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KOM TIL FILMHYGGE MED EFTERÅRSFILM OG  
POPCORN I LANGE BANER
Når efterårsvejret virkelig tager til, er det hyggeligt at 
slappe af med en god film – og popcorn! Vi laver film-
lounge, finder vores popcornmaskine frem og gør klar 
til hygge. Hvilken film det bliver, fortæller vi senere. 

For 8-12 år

LØRDAG 22. OKTOBER KL. 13-16

SPILAKADEMIET

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

SPILAKADEMIET INVITERER TIL EFTERÅRSHYGGE 
FOR BÅDE NYE OG GARVEDE BRÆTSPILSENTUSIA-
STER 
Ferietid er hygge-sammen-tid. Derfor inviterer  
Spilakademiet indenfor til en hyggelig efterårs- 
ferieeftermiddag for store og små. Vi vælger en række 
spil, som vi kan spille sammen – og har du ikke  
prøvet det før, får vi jer godt i gang. 

Der er både spil, hvor I skal samarbejde og spil, hvor 
I spiller mod hinanden – uanset hvad, bliver det sjovt 
og hyggeligt!

BØRNEBIBLIOTEKET 
PRÆSENTERER 
UHYGGELIGT  
HYGGELIG  
EFTERÅRSFERIE
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I DECEMBER BUGNER BIBLIOTEKET AF  
FORTÆLLINGER OM DEN DANSKE JUL 
Hvorfor putter vi en mandel i risalamanden juleaften? 
Skal man spise gris, and eller gås? Hvem lavede det 
første julehjerte? Og hvordan fejrede vikingerne jul?

I Danmark har vi fejret jul i mere end 1000 år. Det er 
derfor ikke så mærkeligt, at den danske jul er fyldt 
med traditioner - og at der til hver tradition følger en 
spændende historie om, hvorfor vi gør som vi gør.
I år vil vi fortælle nogle af de mange historier om den 
danske jul – fra vikingerne til i dag. 

Så kom forbi biblioteket i december og få en god  
historie – og måske en bog til julen – med hjem.

TORSDAG 1. DECEMBER KL. 15.30-16.30

JULETRÆSTÆNDING 
OG JULEKALENDER- 
ÅBNING

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

VÆR MED, NÅR JULEN SÆTTES I GANG PÅ  
BIBLIOTEKET
Vi glæder os i denne tid! Der er mange, der glæder 
sig til 1. december, for så kan julen komme i gang for 
alvor. 

I år laver vi igen en kæmpe julekalender på biblio-
teket, og et juletræ har vi selvfølgelig også. Og vi vil 
gerne invitere jer alle til at være med, når vi tænder 
lysene i juletræet og åbner den første låge. 

Der vil være julehistorie, lidt jule-godt til smags- 
løgene OG så kan I være med til at lave årets absolut 
længste juleguirlande, som vi tager hul på denne 
eftermiddag.

Gratis – ingen tilmelding 

LØRDAG 3. DECEMBER KL. 11-13

JULEHJERTER OG 
KRAVLENISSER 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

TAG FAMILIEN MED PÅ JULEVÆRKSTED OG LAV 
ÅRETS JULEPYNT SAMMEN
Man siger, at ”julen er hjerternes fest” – men den er 
altså også nissernes fest. Og på børnebiblioteket er 
der plads til både hjerter og nisser. Tag hele familien 
med på biblioteket og prøv kræfter med julehjerte-
fletteri – eller lav din helt egen kravlenisse. Måske får 
I en julehistorie med på vejen.

Vi sørger for glanspapir, karton, tuscher, sakse, lim 
og hvad der ellers er brug for. 

Er I der fra kl. 11, kan I være med, når vi åbner dagens 
låge i den store julekalender.

Gratis – ingen tilmelding

LØRDAG 3. DECEMBER KL. 11-11.15

DAGENS KALENDER- 
LÅGE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

VI ÅBNER DEN STORE JULEKALENDER SAMMEN
Kom forbi biblioteket og vær med, når vi åbner den 
store julekalender, der er fyldt med spændende 
fortællinger om den danske jul. I dag åbner vi den 
sammen og ser, hvilken fortælling der gemmer sig 
bag dagens julehjerte.

JUL PÅ BIBLIOTEKET

STAKKEVIS AF JULEBØGER
Vi har taget forskud på juleshoppingen og har købt en 
masse nye julebøger. Vi har julebøger, der er dejlige at 
få læst højt, dem man kan finde kreativ inspira- 
tion fra, klassikerne, kalenderbøgerne og stakkevis  
af hyggelige billedbøger for både store og små. Kom 
og lån dem fra vores store og udvidede julesamling. 
De er klar til udlån allerede fra midten af november.
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FRIVILLIG
Vil du være frivillig og gøre en forskel i  

andres liv?

MÅNEDLIGT HELE EFTERÅRET 

REPAIR CAFÉ
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HAR DU BRUG FOR AT FÅ NOGET FIKSET – ELLER ER DU 
SELV GOD TIL AT FIKSE TING? 
En repair café er en frivillig nonprofit organisation, hvor 
man kan få hjælp til at reparere ting, man ellers ville have 
smidt ud. Repair Café Albertslund holder fremover til på 
biblioteket.

Er du fiks på fingrene - specielt hvad elektronik og meka-
nik angår - så har Repair Café Albertslund brug for dig. De 
mangler nemlig en frivillig, der kan finde ud af elektronik 
og/eller mekanik. Biblioteket stiller værktøj til rådighed.

Hvis du kan sy og reparere tekstiler og gerne vil være 
frivillig, så må du også meget gerne kontakte Repair Café 
Albertslund, enten ved at møde op til et arrangement eller 
kontakte dem på Facebook eller på repair.cafe.alberts-
lund@gmail.com.

Gratis uden tilmelding - du dukker bare op med det, du 
skal have hjælp til at få repareret.

Find næste arrangement på www.repaircafedanmark.dk 
eller bibliotekets hjemmeside

TORSDAGE KL. 10-12

VIL DU HJÆLPE ANDRE 
MED AT ØVE DANSK?

HEDEMARKSVEJ 16

TAL DANSK-CAFÉEN HAR BEHOV FOR FLERE FRIVILLIGE
Tal Dansk-caféen i Hedemarken har stadig behov for  
frivillige samtalepartnere, da antallet af deltagere, som 
ønsker at blive bedre til dansk, vokser støt.  Lige nu er der 
deltagere fra Uganda, Sri Lanka, Tyrkiet, Montenegro,  
Indien, Filippinerne, Ukraine og Bulgarien, og de har alle 
meget spændende at byde på.

Det kræver ikke de store danskfaglige og grammatiske 
kundskaber at være frivillig. Man skal blot have lyst til at 
møde og snakke med mennesker fra hele verden og være 
god til at lytte og give plads i samtalen.
Sammen med Tal Dansk-caféen arrangerer Albertslund 
Bibliotek kulturelle udflugter flere gange årligt.

Hvis du er interesseret og kan bidrage 1-2 timer ugentligt, 
så kontakt Line fra Albertslunds Boligsociale Center på 
tlf. 60 35 46 39
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 DAG TID ARRANGEMENT SIDE  DAG TID ARRANGEMENT SIDE

ARRANGEMENTER SEPTEMBER-DECEMBER 2022

MEST FOR VOKSNE MEST FOR BØRN OG UNGE

 25/8 KL. 17 Bag om forestillingen "Tatovering" 20

 29/8 KL. 18 Cykeltur: Sten i Vestskoven 32

 31/8 KL. 19 Rakel Haslund-Gjerrild: Blik for det skønne 6

 8/9 KL. 19 Croquis, kultur & cocktails 21

9/9-18/9  Vestegnens Kulturuge 7

 10/9 KL. 11 Koncert med C. F. Mortensen 22

 13/9 KL. 11 Bøger & Kaffe med borgmesteren 10

 13/9 KL. 19 Dostojevskij - Samfundets seismograf 6

 14/9 KL. 19 Dalia Nassar: The nature of Romanticism 9

 20/9 KL. 19 Læseinspirationsaften 12

 22/9 KL. 18 Oplev Biotopia 33

 27/9 KL. 19 Kulstofbalance, bæredygtighed og dansk velstand 33

28/9 KL. 19 Morten Pape: I ruiner 13

29/9 KL. 19.30 Natur i mørke: Mørket omkring os 35

3/10 KL. 17 Syng af hjertets lyst 23

4/10 KL. 16.30 Klub Klassisk: Joseph Haydn 24

6/10 KL. 19 Croquis, kultur & cocktails 21

11/10 KL. 19 Anna Libak: Konflikten mellem Ukraine og Rusland 28

12/10 KL. 19 Hans Engell: Dansk politik lige nu 28

13/10 KL. 17 Bøger & Kaffe med Kaffe & Grums 10

25/10 KL. 19 Multividenskabsmanden Ole Rømer 29

31/10 KL. 17 Bøger & Kaffe med Mette Holm 11

1/11 KL. 16.30 Klub Klassisk: Krig og kunst 24

2/11 KL. 19 Lytteaften i fængslet 12

3/11 KL. 19 Croquis, kultur & cocktails 21

8/11 KL. 19.30 Tyrkisk og kurdisk litteratur 16

9/11 KL. 19.30 En aften i selskab med Søren Kragh-Jacobsen 25

10/11 KL. 19 Hyldest til Lucinda Riley 16

14/11 KL. 19 Benjamin Koppel: Annas sang 17

15/11 KL. 19 Jeanette Varberg: MeToo, kvinder og magt 29

16/11 KL. 19 Den ny Ruslandshistorie 28

28/11 KL. 17 Syng af hjertets lyst 23

29/11 KL. 19 Koncert: Solborg/Banke/Heebøll Trio live 25

6/12 KL. 11 Bøger & Kaffe med julestemning 11

 27/8 KL. 19.30 Natur i mørke: Flagermustur 34

 9/9 KL. 17 Readathon 38

 13/9 KL. 17 Fællesspisning på biblioteket 39

 24/9 KL. 13 Hvad skal man gøre, hvis man
   møder en drage? 40

 5/10 KL. 15.30 Albertslund Podcastskole 41

 11/10 KL. 17 Fællesspisning på biblioteket 39

 12/10 KL. 15.30 Albertslund Podcastskole 41

 17/10-23/10 (U)hyggeligt hyggelig efterårsferie 42

 18/10 KL. 10 Kreativ med perler 42

 19/10 KL. 10 Sjove Halloween-skabninger 42

 20/10 KL. 11 Papireventyr med efterårsblade 43

 20/10 KL. 17.30 Natur i mørke: Lygtetur til stranden 35

 21/10 KL. 11 Efterårsbio 43

 22/10 KL. 13 Spilakademiet 43

 26/10 KL. 15.30 Albertslund Podcastskole 41

 8/11 KL. 17 Fællesspisning på biblioteket 39

 1/12 KL. 15.30 Juletræstænding 45

 3/12 KL. 11 Dagens kalenderlåge 45

 3/12 KL. 11 Julehjerter og kravlenisser 45


