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Fredag 7. oktober kl. 14.00 - 17.00
Æblepresning for hele familien
Mød op med dine æbler, så hjælpes vi ad med at presse dem på 
den store æblepresser, som – traditionen tro – står på plænen foran 
biblioteket. Ligegyldig om du har kassevis af æbler eller kun et par 
håndfulde, skal du nok få dejlig saft med hjem. Husk fryseposer eller 
plastflasker når du skal bringe saften hjem til køleskabet eller fryseren. 
Tilmelding er ikke nødvendig – bare kom, det plejer at være hyggeligt.
Arrangementet holdes i samarbejde med Grøn Guide.

Mandag 10. oktober kl. 10.00
Bogsalg
En hel uge med masser af bøger og musik for børn og voksne. Denne 
gang er der især rigtig mange romaner for voksne. Bogsalget slutter 
mandag 17. oktober kl. 19.00
           

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk

Voksne
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Mandag 3. - mandag 31. oktober
Anette Tolstrup Wetlesen udstiller glasarbejder i oktober måned
”Jeg har arbejdet med glasform og farvelægning gennem de sidste 6-7 
år. Såkaldte koldglasbrændinger. Jeg anvender genbrugsglas, gamle 
vinduer mv., som skæres ud, farvelægges og lægges på en form.
Til daglig arbejder jeg i et terapeutisk miljø, hvor glasset er med til at 
løfte humøret hos den enkelte deltager, og arbejdet med glas giver 
umiddelbare resultater.”

Torsdag 13. oktober kl. 10.00 - 11.30
Lær at skrive sms’er på din mobiltelefon
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8713 6390 eller egaabibliotek@aarhus.dk
senest tirsdag 11. oktober.

Tirsdag 25. oktober kl. 10.00 - 11.00
Babymassage – ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalgaard giver gode råd og 
vejledning til, hvordan du giver dit barn massage. Der bliver lagt vægt 
på nærhed, nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne.
Gratis. 
Tilmelding på tlf. 8713 6390 eller egaabibliotek@aarhus.dk 
senest torsdag 20. oktober.

Torsdag 17. november kl. 14.00
Bogsalg
Mangler du en god idé til en pakkekalender eller julegave, så kom og 
kig på vores store udvalg af kasserede bøger.

EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK
Egå Havvej 5 . 8250 Egå . Tlf. 8713 6390 . egaabibliotek@aarhus.dk

Voksne
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Gellerup stemmer
Når der i efteråret 2011 udskrives valg, vil Gellerup Bibliotek i samar-
bejde med bl.a. Folkeinformation, Samvirket og mange andre aktører i 
Gellerup have fokus på valget. Der bliver debatarrangementer, events 
og møder. Der stemmes dørklokker og på Gellerup Bibliotek er der 
mulighed for at brevstemme. 
Følg med på bibliotekets webside: www.aakb.dk/biblioteker/gellerup for at se alle arrangementerne.

Torsdag 8. september kl. 16.00
Hvad må man, og hvad må man ikke i forhold til offentlige ydelser
Kom og få svar på bl.a. følgende spørgsmål:
> Hvad bruges mine skattekroner til ?
> Må jeg rejse på ferie, når jeg får kontanthjælp ?
> Må jeg arbejde, når jeg er førtidspensionist ?
> Hvad skal jeg huske, når jeg skifter adresse ?
> Hvad skal jeg huske hvis jeg kommer i arbejde ?
> Hvordan er reglerne i CPR-loven ?
Mødet arrangeres i samarbejde med Folkeinformation, Skat og Borgerservice.

Lørdag 17. september
True i historisk perspektiv
I anledning af Brabrand Kulturuge udstilles billeder og arkivalier om 
landsbyen True gennem tiderne. Udstillingen er arrangeret af Bra-
brand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv. Udstillingen kan ses i bibliotekets 
åbningstid og slutter 1. oktober.
Følg med på bibliotekets webside: www.aakb.dk/biblioteker/gellerup, da biblioteket kan blive 

involveret i flere arrangementer end de nævnte her i kalenderen.

Torsdag 29. september kl. 15.00
Line Hille Laursen holder foredrag om Social Kapital i Gellerup
Hvordan står det til med de sociale relationer i Gellerup? Den ph.d. 
studerende Line Hille Laursen har interviewet en stor gruppe beboere 
i Gellerup og har prøvet at finde frem til et svar. Hun vil gerne fortælle 
om resultatet af sin undersøgelse og værdien af de sociale relationer. 
Efter foredraget er der lagt op til spørgsmål og debat. Både Gellerup-
borgere og alle andre interesserede er meget velkomne.

Voksne

GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk
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Torsdag 25. oktober kl.14.00 -15.30
Livet begynder
Mød jordemødrene fra Skejby Sygehus og tal med dem om livets 
begyndelse, graviditet og meget mere.



12

August
Sonia Luna Zuñiga udstiller malerier
Sonia Luna Zuñiga maler meget forskelligartede billeder, men altid 
meget farvemættede. Jeg søger lyset, som frembringer skyggen mellem 
det sydamerikanske temperament og den stilhed, jeg møder i Danmark. 
Stilen er realistisk og impressionistisk. Sonia Luna Zuñiga har forskel-
lige kurser fra Århus Kunstakademi og har været kunstmaler i 12 år .

September og oktober
Udstilling med malergruppen Lobijane
Gruppen består af ni malere, som i 1998 dannede malergruppen Lobi-
jane. Kunstnerne arbejder meget forskelligt, men fælles er glæden ved 
at male. Der arbejdes fortrinsvis med akvarel, akryl og olie på papir og 
lærred, men også andre teknikker afprøves.
Navnet Lobijane dækker over: Anne Lis Jørgensen, Lillan Berggren, 
Annie Udengaard, Sonja Frøstrup Jacobsen, Jytte Andersen, Kirsten 
Larsen, Gerda Laursen, Hedvig Dahl Jensen og Jytte Kruse.

Mandag 10. oktober kl. 19.00 - 21.00
Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Æsel af Kristina Stoltz. Bogen kan hentes på biblio-
teket ca. 1 måned før. Tilmelding til læsekredsen kan ske fra gang til 
gang. Man kan være med til en enkelt bog eller til flere.
Kristina Stoltz fortæller om sit forfatterskab på Harlev Bibliotek 
mandag 24. oktober kl. 19.00
Gratis. Tilmelding sker ved afhentning af bogen.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Voksne

HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 . 8462 Harlev . Tlf. 8713 9705 . harlevbibliotek@aarhus.dk
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Mandag 24. oktober kl. 19.00 - 20.30
Forfatteraften med Kristina Stoltz
Kristina Stoltz fortæller om sit forfatterskab og om arbejdet med at 
skrive romanen Æsel, som udkom i marts 2011. To teenagebrødre er 
på flugt fra Afghanistan og Talebans hærgen. Undervejs kommer de fra 
hinanden, og kampen for overlevelse bliver også en kamp for at finde 
hinanden igen.
Kristina Stoltz har tidligere skrevet både digte og børnebøger. I 2006 
udkom hendes første roman, den magisk-realistiske, Turisthotellet.
Gratis. Tilmelding fra torsdag 1. september. 
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Torsdag 10. november kl. 19.00 - 21.00
Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Renselse af Sofi Oksanen. Bogen kan hentes på biblio-
teket ca. 1 måned før. Tilmelding til læsekredsens møder kan ske fra 
gang til gang. Man kan være med til en enkelt bog eller til flere.
Gratis. Tilmelding sker ved afhentning af bogen.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Mandag 14. november kl. 19.00
Skumringstime. Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær!
Skumringstimen indleder Den Nordiske Biblioteksuge 2011 med 
højtlæsning af to fælles tekster på samme tid rundt om i Norden og 
Baltikum.
Årets tema er: Humor i Norden. Humor er et utroligt værktøj - en uen-
delig schweizerkniv. Denne aften inviterer vi jer til at le sammen med 
os, med hinanden og sammen med resten af Norden. Lone Hindø 
læser et afsnit fra Populærmusik fra Vittula af Mikael Niemi og et 
stykke fra Sangen om Bjovulf. Gratis.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner og Foreningen Norden
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November og december
Billedkunstner Jette Sloth Vinding udstiller
Jette Sloth Vinding er selvlært billedkunstner. Derudover har Skolen for 
Kunst og Design i Århus været ramme for hendes udvikling, suppleret 
af ophold på Herning og Engelsholm Højskoler. Jette startede med 
at føre penslen i 1999. De første to år med akvarel, hvorefter hun gik 
over til akrylmaleri. Hun eksperimenterer med litografi, oliemaling, 
kul og brug af diverse materialer i sine billeder og inviterer dermed på 
opdagelse i den abstrakte dimension.

Torsdag 1. december kl. 17.00 -18.00
Fernisering af Jette Sloth Vindings udstilling
Jette Sloth Vinding fortæller lidt om sig selv og sin kunst. Hyggeligt 
samvær med servering af gløgg og pebernødder. Og så skal billederne 
selvfølgelig nydes. Se omtale af udstillingen ovenfor. 
Gratis.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner

Netmusik
Med Bibzoom.dk giver Aarhus Kommunes Biblioteker dig adgang 
til 7,5 millioner online musik-numre i alle genrer; populært og 
alternativt, nyt og gammelt, kendt og ukendt. På bibzoom.dk er 
der altid et ledigt eksemplar og de fleste albums er tilgængelige på 
udgivelsesdagen. Bibzoom.dk kan anvendes på både Mac og Pc og 
er for dig, som ønsker musikken nu og her. Se mere på bibzoom.dk
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Mandag 10. oktober kl. 10.00 - 11.00
Babymassage – ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian 
Dalgaard giver gode råd og vejledning 
til, hvordan du giver dit barn mas-
sage. Der bliver lagt vægt på nærhed, 
nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvn-
problemer, døgnrytme og kolik.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres 
voksne.
Gratis. 
Tilmelding på tlf. 8674 1122 eller 
hjortshoejbibliotek@aarhus. dk
senest torsdag 6. oktober.

Voksne

HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK
Virupvej 75 . 8530 Hjortshøj . Tlf. 8674 1122 . hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Netmedier 
Aarhus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovlig adgang til 
online spillefilm, musik og litteratur, som du via internettet kan hente 
ned på din computer og få glæde af med det samme – uden at du 
behøver besøge biblioteket.

Du skal blot bo i Aarhus Kommune og have lånerkort med pinkode 
til bibliotekerne, så har du via www.aakb.dk/netmedier adgang til 
netfilm, netmusik, netlydbøger, netspil, netbøger og en lang række 
netbaser, som f.eks. giver dig adgang til forskellige tidsskrifter, aviser 
og opslagsværker.
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Mandag 22. august kl. 16.00 - 17.00
Vivo-Koret gennem 100 år – udstilling og koncert
Vivo-Korets 100 års jubilæum fejres med en udstilling på Hovedbiblio-
teket. I forbindelse med åbningen af udstillingen giver koret koncert.
Udstillingen består bl.a. af originale håndskrevne noder, fotos og udklip 
fra korets start som Unge Socialdemokraters Sangkor. 
Udstillingen varer til 16. september.
Sted: Forhallen. Gratis.

Tirsdag 30. august kl. 17.00 - 17.30
Koncert med Vivo-koret
I forbindelse med udstillingen i anledning af Vivo-korets 100 års
jubilæum giver koret endnu en koncert på Hovedbiblioteket.
Sted: Forhallen. Gratis. 

Tirsdag 6. september kl. 16.30 - 18.00
Netværksrække om spilmedier og spilkultur

Netværksrækken er for folk, der interesserer sig for spilmedier, com-
puterspil og spilkultur. Til hvert arrangement vil der være foredrag og 
mulighed for speedpræsentationer, hvor deltagerne kan præsentere 
deres seneste projekt eller få sparring på spilideer.
Program følger på www.aakb.dk/spil
Sted: Hovedbiblioteket. Gratis.

Torsdag 8. september kl. 16.00 - 18.30
Den interkulturelle udfordring – oplæsning og debat
Dansk Pen står for et arrangement med bl.a. Ruben Palma, Jun Feng, 
Adil Erdem og fribyforfatteren Noufel Bouzeboudja. Forfatterne læser 
op af deres værker og debatterer, hvordan man kan håndtere og udfor-
ske det potentiale, der ligger i det interkulturelle. www.danskpen.dk
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Aarhus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Voksne
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Onsdag 14. september kl. 19.00 - 21.00
Rigtige mænd bærer sværd og har hestehale
Denne aften skal handle om japanske film, der strækker sig fra de 
traditionelle historiske film, over samurai- og sværdkæmperfilm, til 
gyser-, tortur- og pornofilm. Japan producerer desuden i stor stil ani-
merede tegnefilm som både spillefilm og til tv. Hvis du er interesseret 
i at vide mere om den brogede japanske filmkultur, mænd med heste-
hale og i at finde ud af hvad en benshi er, så kom og hør en introduk-
tion og se en af Japans eksotiske film.
Sted: Salen. Gratis.

Torsdag 15. september kl. 16.30 - 18.00
Introduktion til læsekredse
Kender du det? Du har læst bogen, men mangler nogen at dele din 
læseoplevelse med. Så er en læsekreds måske sagen. Derfor inviterer 
vi alle interesserede til et introduktionsmøde, hvor du kan få inspira-
tion og høre mere om bibliotekets service til læsekredse. Bibliotekerne 
tilbyder en række læsekredse med forskellige temaer i efteråret, men 
det er også muligt, at du allerede på dette møde finder sammen med 
nogen, du kan danne en læsekreds med.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Mandag 19. september kl. 16.00
Tjekkisk udstilling af bogillustrationer
Udstillingen af den tjekkiske kunstner Renáta Fucíkovás smukke 
illustrationer til bl.a. H.C. Andersens eventyr vil blive åbnet med del-
tagelse af den tjekkiske ambassadør Zdenek Lycka og kulturrådmand 
Marc Perera Christensen. Den tjekkiske ambassade er vært ved en 
forfriskning. Udstillingen kan ses frem til 7. oktober. 
Alle er velkomne til ferniseringen.
Sted: Forhallen. Gratis.

ˇ
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Tirsdag 20. september kl. 16.30 - 17.30
Klassikerdagen – Rundt om Rifbjerg
Årets tema for Klassikerdagen er Klaus Rifbjerg og hans forfatterskab. 
Klaus Rifbjerg er en moderne klassiker, som siden sin debut som 
digter i 1956 har været rundt om stort set alle litterære genrer. Denne 
eftermiddag giver en præsentation af Rifbjerg i ord, lyd og billeder.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Torsdag 22. september kl. 17.00 - 19.00
Læsekreds: Ny amerikansk litteratur
Vi starter en læsekreds med temaet Ny amerikansk litteratur.
Sted: Lokale B. Gratis.
Læs venligst mere om læsekredsene i bibliotekerne i Aarhus på side  27.

Mandag 26. september kl. 16.30 - 18.00
Er vi alle ved at gå bankerot?
Økonomiprofessor og tidligere overvismand Torben M. Andersen 
forklarer verdensøkonomiens tilstand. Hvordan hænger Grækenlands 
truende statsbankerot sammen med Danmarks, Europas og resten af 
verdens økonomi? Er vi på vej længere ned i krise eller på vej op på 
den anden side?
Bliv lidt klogere på økonomiens verden.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 27. september kl. 16.30 - 18.00
Musik-snak
En person fra det aarhusianske musikmiljø fortæller om forholdet til 
musik, både egen og andres. Hvad betyder musikken, hvordan bruger 
musikerne den, hvordan lyder god musik for dem? Undervejs spilles 
der eksempler.Kom og oplev en anderledes musikalsk rejse.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.
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Torsdag 29. september kl. 10.00 - 12.00
Barselslæsekreds – et litterært pusterum mellem bleskift
Vi starter en læsekreds, der henvender sig til mødre og fædre på 
barsel. Litteraturen, som bliver udvalgt, er overskuelig og let fordøjelig 
i forhold til eventuel mangel på søvn og frie hænder, men giver en 
god litterær mundfuld til barselsfolk, der har brug for et litterært kick, 
mens barnet sover. Der vil den første gang være en kort introduktion 
til børnebiblioteket. Babyer må naturligvis gerne medbringes.
Sted: Lokale B. Gratis
Tilmelding: hblitteratur@mkb.aarhus.dk senest 26. september.

Tirsdag 4. oktober kl. 16.30 - 18.00
Netværksrække om spilmedier og spilkultur

Netværksrækken er for folk, der interesserer sig for spilmedier, com-
puterspil og spilkultur. Til hvert arrangement vil der være foredrag og 
mulighed for speedpræsentationer, hvor deltagerne kan præsentere 
deres seneste projekt eller få sparring på spilideer.
Program følger på www.aakb.dk/spil
Sted: Hovedbiblioteket. Gratis.

Torsdag 6. oktober kl. 16.30
Library Introductions
Join us for a guided tour of the library and a talk about the services 
we provide. Besides lending books, music, films and games for both 
children and adults we also have free Internet access, children’s thea-
tre, exhibitions, live music and much, much more. The introduction 
will be given in English. Tea, coffee and cake will be served. Max. 20 
participants per introduction.
Place: The hall of the Main Library. Free of charge.
Enrolement: No later than the day before the introduction to:
hbfag@mkb.aarhus.dk or at the Main Library in the department for 
nonfiction.
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Udstilling i oktober
Aarhus i Hjertet
Fra mandag 10. til torsdag 27. oktober kan man på Hovedbiblioteket 
opleve 15 unikke portrætfotos i stort format af bl.a. Dronning Mar-
grethe, Jørgen Leth, Henrik Qvortrup og 12 andre markante danskere 
med et særligt forhold til Aarhus. De er alle fotograferet på et sted i 
Aarhus, der har haft eller har stor betydning for deres liv.
Fotografierne er hentet fra bogen Aarhus i Hjertet af fotografen David 
Bering og journalist Søren Højlund Carlsen.
Sted: Forhallen. 

I forbindelse med udstillingen vil der blive afholdt et arrangement med 
bogens forfatter Søren Højlund Carlsen, der samtaler med en eller 
flere af de medvirkende i bogen.
Datoen for arrangementet bliver annonceret senere.

Onsdag 19. oktober kl. 19.00 - 21.00
Nouvelle Vague på Hovedbiblioteket
Nouvelle Vague er en af de mest indflydelsesrige strømninger i film-
historien og er på dansk kendt som Den Franske Nybølge. Bølgen er 
idealet bag en række film af bl.a. Jean-Luc Godard og Francois Truffaut, 
der bruger locationoptagelser, amatørskuespillere og en kendeteg-
nende abrupt redigeringsstil. Kom og se hvad bølgen kan, når vi viser 
en af de centrale franske film og giver en introduktion om auteurs, 
jump-cuts og visuel fortælling.
Sted: Salen. Gratis.

Tirsdag 25. oktober kl. 16.30 - 18.00
Musik-snak
En person fra det aarhusianske musikmiljø fortæller om forholdet til 
musik, både egen og andres. Hvad betyder musikken, hvordan bruger 
musikerne den, hvordan lyder god musik for dem? Undervejs spilles 



21

der eksempler. Kom og oplev en anderledes musikalsk rejse.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Onsdag 26. oktober kl. 19.00 - 22.00
Det Litterære Marked
Kom til en aften i læselystens tegn, hvor et udsnit af byens forlag, 
boghandlere og andre litterære entusiaster mødes for at fortælle om 
den nye litteratur og tidens tendenser. Aftenen former sig som en lille 
bogmesse med mange inspirerende indslag.
Sted: Salen. Gratis.
Arrangementet er del af bibliotekernes Læselysttema i oktober måned.

Torsdag 27. oktober kl. 16.30 - 17.30
Spil Dansk Dagen: Emil Aarestrup i musikalsk fortolkning
Sangeren og musikeren Annemarie Zimakof har fortolket 9 digte af Emil 
Aarestrup i et nutidigt musikalsk udtryk. Hun optræder live med sit 
band på Hovedbiblioteket i anledning af Spil Dansk Dagen. Sangene er 
udsendt på cd sommeren 2011. Læs og lyt på www.annemariezimakoff.dk
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.
Arrangementet er del af bibliotekernes Læselysttema i oktober måned.

Fredag 28. oktober kl. 10.00 - 18.00 og lørdag 29. oktober
kl. 10.00 - 15.00
Bogsalg
Kom og gør et godt køb ved årets sidste bogsalg på Hovedbiblioteket.
Sted: Forhallen.

Tirsdag 1. november kl.16.30 -18.00
Netværksrække om spilmedier og spilkultur

Netværksrækken er for folk, der interesserer sig for spilmedier, com-
puterspil og spilkultur. Til hvert arrangement vil der være foredrag og 
mulighed for speedpræsentationer, hvor deltagerne kan præsentere   > 
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deres seneste projekt eller få sparring på spilideer.
Program følger på www.aakb.dk/spil
Sted: Hovedbiblioteket. Gratis.

Torsdag 3. november kl. 16.30 - 18.30
Tysk bogcafé
Vi fortsætter vores rejse rundt i verden set gennem litteraturens briller. 
Denne gang stopper vi i Tyskland og ser nærmere på litteraturen i det nye 
Tyskland efter 1989. Du får et overblik over litteraturen i Tyskland siden 
Murens fald og punktnedslag i forskellige romaner, som man bare skal 
læse. I forbindelse med bogcaféen viser vi en ny tysk film 7. november. 
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Mandag 7. november kl. 19.00 - 21.00
Tysk film
I forlængelse af bogcaféen 3. november viser vi en spændende nyere 
tysk film, der stiller skarpt på tiden omkring murens fald.
Aftenen starter med en kort introduktion til tysk film efter 1990.
Sted: Salen. Gratis.

Lørdag 12. november kl. 10.00 - 15.00
Nordisk spildag
Denne lørdag står i spillets tegn, når vi skal dyste mod deltagere i 
andre nordiske lande. Kom og vær med.
Sted: Hovedbiblioteket. Gratis.

Onsdag 16. november kl. 19.00 - 21.00
Uglerne er ikke, hvad de ser ud til at være…
I hvert fald ikke hos David Lynch, som bliver denne aftens tema. De, 
som har mødt Lynch, fortæller om den mærkværdige oplevelse, det er 
at møde den tilsyneladende helt almindelige mand, der har lavet film 
om vold, seksualitet og djævelske dobbeltgængere, som både fascine-



23

rer og frastøder de fleste. Hvis du tør, så kom og hør, hvilke ugler der 
er tale om, inden vi viser et af denne kult-instruktørs mesterværker.
Sted: Hovedbiblioteket. Gratis.

Torsdag 17. november kl.17.00 - 18.30
Sæsonens nye bøger
Bogcafé med sæsonens nye bøger i samarbejde med Kristian F. 
Møllers Boghandel. Hør både boghandlere og bibliotekarer fortælle 
om nogle af efterårets mest spændende og interessante bøger. Der 
præsenteres alt fra bestsellere til den lidt mere nyskabende litteratur. 
Der vil kort sagt være noget for enhver smag.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 22. november kl.16.30 - 18.00
Musik-snak
En person fra det aarhusianske musikmiljø fortæller om forholdet til 
musik, både egen og andres. Hvad betyder musikken, hvordan bruger 
musikerne den, hvordan lyder god musik for dem? Undervejs spilles 
der eksempler. Kom og oplev en anderledes musikalsk rejse.
Sted: Litteratur & Musik.

Mandag 28. november - torsdag 1. december kl. 14.00 - 16.00
Digital café
I vores digitale café har du mulighed for at få vist IPad, e-bogslæsere 
og andet udstyr, som du kan benytte, når du vil læse eller se digitalt 
indhold.
Fra vores hjemmeside kan du som låner få adgang til en mængde 
e-ressourcer. I den digitale café viser vi, hvordan du kan få adgang til 
vores e-ressourcer på andre platforme end din computer.
Der vil være personer til stede, som vil demonstrere iPad, e-bogslæsere 
og andre muligheder og svare på spørgsmål herom.
Sted: Forhallen.
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ÅBEN SCENE
Har du noget du gerne vil vise, synge, spille eller fortælle om, så er 
Hovedbibliotekets Åben Scene stedet, hvor du kan komme til det. 
Kontakt personalet i Litteratur & Musik eller på mail: hblitmus@mkb.
aarhus.dk og hør nærmere.

Følg Hovedbiblioteket på Facebook og du er altid opdateret: 
www.facebook.com/hovedbiblioteket
På Hovedbibliotekets hjemmeside www.aakb.dk/hovedbiblioteket kan 
du holde dig orienteret om nye arrangementer, som kommer til i løbet 
af perioden. 
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Brug brugerne i kulturlivet i Aarhus! 
Tre tema-kultursaloner om brugerdrevet innovation
Aarhus er en velfungerende kulturby. Men vi kan gøre det endnu bedre. 
En af vejene dertil er brugerdrevet innovation. Der er flere institutioner 
i Aarhus, der allerede har gjort sig erfaringer på området, men deres 
erfaringer bliver tit inden for institutionens mure, da der pt. ikke er et 
forum for erfaringsudveksling. 
Som supplement til de ordinære kultursaloner i Aarhus, hvor aktuelle 
kulturpolitiske tendenser debatteres og vendes, har Hovedbiblioteket 
inviteret partnerne bag kultursalonerne til at være med til at skabe tre 
tema-kultursaloner. Her vil kulturinteresserede i Aarhus mødes omkring 
brugerdrevet innovation, som også dækker over publikumsudvikling, 
relationer til brugerne, co-creation og meget mere. 
Kultursalonerne arrangeres som sædvanlig af Kulturhus Aarhus, Move’n 
Act, FO-Aarhus og Teater Katapult – og til disse tre tema-kultursaloner 
er Hovedbiblioteket i Aarhus med som den sidste partner.
Tema-kultursalonerne finder sted i september, oktober og november. 
Hold øje med Kultursalons Facebook-gruppe eller bibliotekets website, 
hvor datoerne offentliggøres.
Kulturlivet og andre interesserede inviteres til at deltage i kultursalo-
nerne.

Kultursalonerne støttes af REACH OUT – Brugerinddragelse og innovation i kulturens verden.

Tema-kultursalonerne arrangeres i samarbejde mellem Move’n Act, Teater Katapult, FO-Aarhus 

Kulturhus Aarhus og Hovedbiblioteket i Aarhus.



LÆSEKREDSE MED ET TEMA
Aarhus Kommunes Biblioteker indvier efterårets læsekredssæson med 
11 læsekredse med et givent tema. Der er mange temaer at vælge i 
mellem, så der er helt sikkert også et, der passer dig.
Læsekredsene mødes ca. en gang om måneden et selvvalgt sted for at 
tale om den bog, der er blevet læst. Nedenfor kan du se de forskellige 
temaer, samt tid og sted for opstartsmødet.

Du vil kunne læse mere uddybende om de forskellige tematiske 
læsekredse i Læsekredshæftet 2011/2012, som du kan spørge efter på 
bibliotekerne. 

Har du lyst til at deltage i en tematisk læsekreds? Så har du chancen nu! 

De 11 læsekredse:

Et sted i Danmark
Åby Bibliotek, studiekredslokalet
Mandag 5. september kl. 15.00 - 16.30
Tilmelding på tlf. 6169 6377 eller hwp@aarhus.dk 
Se mere side 69.

Løve’s favoritter
Løve’s Bog- og VinCafé
Nørregade 32
Tirsdag 13. september kl. 19.00 - 21.00
Tilmelding: aa-cafe@loeves.dk
Se mere side 37.

Mødre og døtre
Risskov Bibliotek
Mandag 19. september kl. 19.30 - 21.30 
Tilmelding: kam@aarhus.dk
Se mere side 51.

Danske noveller og lyrik fra 00’erne
Viby Bibliotek, læsesalen
Tirsdag 20. september kl. 19.00 - 20.30 
Tilmelding: tlf. 6169 6377 eller hwp@aarhus.dk 
Se mere side 64.



Ny amerikansk litteratur
Hovedbiblioteket, lokale B 
Torsdag 22. september kl. 17.00 - 19.00
Tilmelding: hblitmus@mkb.aarhus.dk
Se mere side18.

Islandsk litteratur
Risskov Bibliotek 
Onsdag 28. september kl. 19.30 - 21.30
Tilmelding: kam@aarhus.dk
Se mere side 51.

Barselslæsekreds – et litterært pusterum mellem bleskift 
Hovedbiblioteket, lokale B 
Onsdag 28. september kl. 10.00 - 12.00
Tilmelding: hblitmus@mkb.aarhus.dk
Se mere side 19.

1700-tallet genfortalt
Viby Bibliotek 
Tirsdag 4. oktober kl. 19.00 - 21.00
Tilmelding: lkg@aarhus.dk
Se mere side 65.

Vi danskere – til internationals og danskere
Åby Bibliotek 
Onsdag 5. oktober kl. 17.00 - 18.30 
Tilmelding: marjo@aarhus.dk 
Se mere side 70.

Nordiske prisvindere
Kolt-Hasselager Bibliotek 
Mandag 10. oktober kl. 19.00 - 21.00
Tilmelding: koltbibliotek@aarhus.dk
Se mere side 45.

Aktuelle forfatterskaber i Norden
Åby Bibliotek 
Tirsdag 8. november kl. 17.00 - 19.00
Tilmelding: aabybibliotek@aarhus.dk
Se mere side 70.
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Mindspot er Hovedbibliotekets kulturtilbud for unge. 
Vi arrangerer gratis events og workshops for unge og giver dem 
mulighed for at sætte deres præg på byens kulturtilbud. For at gøre 
Mindspot så godt som overhovedet muligt, modtager vi meget gerne 
forslag, idéer og feedback! Vi vil under alle omstændigheder gerne 
høre fra dig. Skriv til os på info@mindspot.dk. 
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1. tirsdag i hver måned
Mindspot Live
Har du lyst til at spille en koncert midt i Bruuns Galleri? Så giver 
Mindspot dig chancen. Læs mere på www.mindspot.dk.
Med Mindspot LIVE ønsker vi at give byens unge musiktalenter en 
enestående mulighed for at nå ud til et stort publikum - og at give 
publikum en musikalsk oplevelse.
Sted: Bruuns Galleri

Mindspot laver mange fede arrangementer. 
Hold øje på www.mindspot.dk eller følg os på Facebook. 
I efteråret kan du bl.a. opleve Aarhus Took It, Ungevalg, Workshops
og meget mere.
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Voksne

Læselyst
Har du lyst til at læse? Og vil du inspireres til nye læseoplevelser?  
Så glæd dig til efterårets læselysttema – Læselyst på Bibliotekerne!

Aarhus Kommunes Bibliotekers fælles tema i efteråret 2011 er valgt med 
hjertet. Med konkurrencer, foredrag, forfatteraftener, udstillinger og book-
talks får vi i de blæsende og kolde efterårsaftener sammen med dig, byens 
forlag og boghandlere Aarhus til at emme af læselyst. 

Vi har lyst til at læse og lyst til at dele vores læselyst med dig. Og vi håber 
du har lyst til at dele læselysten med os.

På de næste sider kan du se en række af de initiativer, der allerede er på 
programmet. Bemærk blandt andet Det Litterære Marked den 26. oktober 
og vores Vinterbogen konkurrence. 

Hold også øje med det samlede Læselyst program med alle Læselyst initia-
tiverne. Først på efteråret vil du kunne finde programmet på bibliotekernes 
hjemmeside www.aakb.dk/læselyst og på dit lokale bibliotek. 

God læselyst!

LITTERATUREN I AARHUS
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Arrangementer i forbindelse med Læselysttemaet 2011

Mød krimiforfatter Inger Gammelgaard Madsen fra Risskov
 og vind en krimi
Inger Gammelgaard Madsen fortæller om tilblivelsen af sine krimier 
og om at drive sit eget forlag. På aftenen udloddes tilmed tre signe-
rede krimier i serien helt efter eget valg.
Tirsdag 13. september, kl. 19.00 - 21.00. Risskov Bibliotek. 
Se mere side 50.

Eva Tind Kristensen og hendes værker
Eva Tind Kristensen læser op og fortæller om sin udstilling. 
Udstillingen vises på Åby Bibliotek, LitteraturStedet 
tirsdag 6. til torsdag 29. september. 
Torsdag 15. september, kl. 19.00. Åby Bibliotek, LitteraturStedet
Se mere side 69.

Klassikerdagen – Rundt om Klaus Rifbjerg
Årets Klassikerdag har Klaus Rifbjerg som tema, så denne
eftermiddag stilles skarpt på den store forfatter.
Tirsdag 20. september, kl. 16.30 -18.00. 
Hovedbiblioteket, Litteratur & Musik.
Se mere side 18.

Ind i en bog – Journal 64
Lektor Susanne Richardt Kall indfører os i romanen Journal 64 
af Jussi Adler-Olsen.
Onsdag 28. september, kl. 19.30. Højbjerg Bibliotek.
Se mere side 40.

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab
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Højtlæsning for voksne – kom og få en god historie
Tidligere lærer, Jonna Bunk, læser både nye og gamle noveller højt for 
voksne i oktoberskumringen.
Tirsdag 4. oktober, kl. 18.00 -19.00. Trige Bibliotek
Se mere side 62.

Gotham City – fortællinger fra New York via Niels Lillelund
Forfatter og journalist Niels Lillelund fortæller om New York i sin nye 
bog Gotham City. 
Onsdag 5. oktober, kl. 19.30. Viby Bibliotek.
Se mere side 66.

Poesibrunch i oktober
Velklingende poesi og velsmagende brunch på en hyggelig søndag 
formiddag.
Søndag 9. oktober, kl. 11.30 - 14.00. 
Løve's Bog- og VinCafé, Nørregade 32, 8000 Aarhus C
Se mere side 37.

Forfatteraften med Erik Juul Clausen
Forfatteren, Erik Juul Clausen, fortæller om sin niende roman Babylon 
- dæmonernes port.
Mandag 10. oktober, kl. 19.30 - 21.30. Lystrup Bibliotek.
Se mere side 47.

Forfatteraften med Lone Hørslev
Den danske forfatter og digter Lone Hørslev fortæller om sin nyeste 
og anmelderroste roman Sorg og Camping. 
Tirsdag den 11. oktober, kl. 19.00 - 21.00. Risskov Bibliotek
Se mere side 52.
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Svend Åge Madsens univers 
Samtale mellem Svend Åge Madsen og Henrik Skov Nielsen fra 
Aarhus Universitet, bl.a. om den litteratur, der inspirerer Svend Åge 
Madsen.
Onsdag 19. oktober, kl. 19.00 - 21.00. Åby Bibliotek, LitteraturStedet.
Se mere side 70.

Kristina Stoltz læser og fortæller
Kristina Stoltz læser højt og fortæller om sin nye roman, Æsel
Mandag 24.oktober, kl. 19.00 - 20.30. Harlev Bibliotek.
Se mere side 13.

Det Litterære Marked
Byens boghandlere, forlag og biblioteker præsenterer efterårets 
nye bøger.
Onsdag 26. oktober, kl. 19.00 - 22.00. Hovedbiblioteket, Salen.
Se mere side 21.

Ind i en bog – Gudfar
Lektor Susanne Richardt Kall indfører os i bogen Gudfar af 
Dy Plambech.
Onsdag 26. oktober, kl. 19.30. Højbjerg Bibliotek.
Se mere side 41.

Emil Aarestrup tilsat musik
Annemarie Zimakoff, der har sat musik til et udvalg af Emil Aarestrups 
digte, optræder med band.
Torsdag 27. oktober, kl. 16.30 -17.30. 
Hovedbiblioteket, Litteratur & Musik.
Se mere side 21.



34

Tysk bogcafé
Få anbefalinger, bogbidder og baggrund fra den tyske litteratur.
Torsdag 3. november, kl. 16.30-18.30. 
Hovedbiblioteket, Litteratur & Musik. 
Se mere side 22.

Inspirationsaften med boghandleren og bibliotekekaren 
En boghandler fra Kristian F. Møllers boghandel og en bibliotekar fra 
Aarhus Kommunes Biblioteker fortæller om sæsonens gode og spæn-
dende bøger.
Mandag 7. november, kl. 19.00. Skødstrup Kombi-bibliotek.
Se mere side 55.

Onsdag 9. november, kl. 19.30. Tilst Bibliotek
Se mere side 59.

Torsdag 10. november, kl. 19.00. Tranbjerg Bibliotek.
Se mere side 61.

Torsdag 17. november, kl.17.00. Hovedbiblioteket, Litteratur & Musik 
Se mere side 23.

Samtale mellem Dy Plambeck og Astrid Bjørnskov Thorghauge 
Oplev Dy Plambeck i samtale med Astrid Bjørnskov Thorghauge om 
Dys forfatterskab og seneste roman, Gudfar.
Torsdag 10. november, kl.19.00 - 21.00. Åby Bibliotek, Salen.
Se mere side 71.

Skumringstime med hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær
Lone Hindø læser et afsnit fra Populærmusik fra Vittula af Mikael Niemi 
og et stykke fra Sangen om Bjovulf i forbindelse med Den 
Nordiske Biblioteksuge 2011. 
Mandag 14. november, kl. 19.00. Harlev Bibliotek.
Se mere side 13.
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Bogcafé om 1500-tallets Maria Stuart og jarlen af Bothwell 
Bibliotekar Dorthe Salamander fortæller Maria Stuarts og jarlen af 
Bothwells historie og anbefaler bøger med relation til parret.
Tirsdag 22. november, kl. 19.00. Åby Bibliotek, Litteraturstedet. 
Se mere side 71.

Poesibrunch i november
Velklingende poesi og velsmagende brunch på en hyggelig søndag 
formiddag.
Søndag 27. november, kl. 11.00-14.00.
Løve’s Bog- og VinCafé, Nørregade 32, 8000 Aarhus.
Se mere side 37.

Ind i en bog, Gengældelsens veje
Lektor Susanne Richardt Kall indfører os i bogen Gengældelsens veje 
af Karen Blixen.
Onsdag 30. november, kl. 19.30. Højbjerg Bibliotek.
Se mere side 43.

Højtlæsning for børn – kom og hør en god julehistorie
Tidligere lærer, Jonna Bunk, læser julehistorier højt for børnehavebørn.
Fredag 2. december, kl. 10.00. Trige Bibliotek.
Se mere side 109.
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VINTERBOGEN
Vinterbogen er en anmelderkonkurrence, hvor man som læser har chan-
cen for at give sine gode læsetips videre. Man skal være låner ved Århus 
Kommunes Biblioteker og være over 18 år for at deltage. Læs og anmeld 
én eller flere bøger indenfor kategorien voksen skønlitteratur.

Konkurrencen løber fra 1. september til 30. november 2011, hvor der 
er sidste frist for aflevering.
Herefter udtrækkes de heldige vindere. Præmierne er 10 eksemplarer 
af den anmelderroste Chronic City af forfatteren Jonathan Lethem, 
sponsoreret af forlaget Klim.

Man kan deltage enten via en elektronisk formular på www.aakb.dk/
vinterbogen eller ved at få udleveret en anmelderformular på det lokale 
bibliotek, hvor også anmeldelsen skal afleveres til. Udvalgte anmeldel-
ser publiceres på www.aakb.dk.

Så grib pennen, skriv om vinterens bedste bøger og vær med i konkur-
rencen om en fantastisk bog.

KONKURRENCE
Anmeld en bog

 og vind Chronic City
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POESIBRUNCH
Løve’s Bog- og VinCafé og Aarhus Kommunes Biblioteker serverer i 
denne sæson den populære poesibrunch hele tre gange og mange 
gode digtere kommer på menuen.
Konceptet for de velklingende og velsmagende formiddage er ensly-
dende. Vi inviterer en etableret dansk lyriker til oplæsning og samtale 
om poesi. Den etablerede lyriker inviterer selv en forfatter med, der er 
debuteret inden for de sidste fem år. Digteren Mads Mygind, guider 
publikum og digtere gennem poesien.
Alle er velkomne – både de, der sluger poesien råt, og de, der endnu 
har den første smagsprøve til gode.

I efteråret afholdes Poesibrunch tre søndage, 28. august, 9. oktober og 
27. november. Når tiden nærmer sig, vil du på aakb.dk kunne se, hvem 
der leverer poesien til næste søndags brunch.

Alle gange foregår det kl. 11.00 -14.00 på Løve’s Bog og VinCafé 
Nørregade 32, 8000 Aarhus.

Poesien er gratis, og der kan købes brunch, kaffe og kage.



Netlydbog.dk når det passer dig
Netlydbog.dk er dit lydbogsbibliotek på nettet, som du kan bruge, når det 
passer dig. Dit bibliotek søger for, at du har gratis og lovlig adgang til netlyd-
bog.dk, hvorfra du kan streame eller downlåne en lang række aktuelle titler 
for børn og voksne. Desuden har du mulighed for at overføre den downlånte 
netlydbog til din MP3-afspiller, så du kan tage lydbogen med dig på farten. 
Se mere på netlydbog.dk 

netlydbog.dk
– når det passer dig!

netlydbog.dk er 
bibliotekernes 

lydbøger på nettet.  
Her har du adgang 
til et stort udvalg af 

aktuelle titler for både 
børn og voksne.



litteratur  klubben
Aarhus Kommunes Biblioteker

LITTERATURKLUBBEN
Bibliotekerne i Aarhus er vilde med litteratur, og derfor har vi startet 
Litteraturklubben. Litteraturklubben er for alle os, der holder af at læse 
og opleve litteraturen.

Målet med litteraturklubben er at gøre det nemmere for dig at holde 
dig orienteret om, hvad der sker på litteraturområdet i Aarhus. 
Samtidig får du som medlem af Litteraturklubben en masse gode 
litteraturtilbud fra biblioteket, byens boghandlere, forlag, litteratur-
festivaler og andre litterære aktører.

Medlemskabet er gratis, og du kan når som helst melde dig ud. 

Som medlem af Litteraturklubben får du:
> Månedligt nyhedsbrev pr. mail med litteraturtilbud, oversigt over
 litterære arrangementer og inspiration til nye litteraturoplevelser. 
> Særlige tilbud på bøger og arrangementer
> Inspiration til litteratur
> Konkurrencer
> Gratis medlemskab

Læs mere om Litteraturklubben og meld dig ind på
www.aakb.dk/litteraturklubben.

Vi glæder os til at få dig med i klubben!



40

Ind i en bog – og et forfatterskab
I den kommende sæson viderefører vi det populære Snak med om en 
bog arrangement i et lidt ændret koncept.
For at give plads til flere bliver der ingen deltagerbegrænsning, og vi 
garanterer stadig en bog til låns til de første 15, der melder sig. Lektor 
Susanne Richardt Kall er naturligvis fortsat facilitator og vil lægge 
endnu mere vægt på at give baggrund og perspektivere. Det vil stadig 
være en fordel at have læst bogen. Pris: 50 kr.  

26. august - 25. september
Vildskud. Fejl, mangler m.m. 
Udstilling i samarbejde med Aarhus Festuge
Fejl og mangler set med åbne øjne af kunstnerne: Steen Rasmussen, 
Niels Frank, Lars Svanholm, Tina Gjerulff, Barbara Katzin, Anne-Marie 
Donslund, Hanne Stochholm Exe, Joe Ingvartsen, Carsten Langkilde, 
Birthe Reinau, Inger Agnete Diemer, Joaquin Zaragoza, Allan Stochholm, 
Annemette Arendt, Mogens Otto Nielsen, Lotte Skadborg Hansen, Bjarne 
W. Andresen, Lise Seier Petersen, Lis Rejnert Jensen, Cia Rinne samt 
Hanne Matthiesen. Fernisering fredag 27. august kl 16.00  - 18.00 

                                       Onsdag 28. september kl. 19.30
                                       Journal 64 af Jussi Adler-Olsen
Carl Mørck, leder af politiets afdeling Q, får hænderne fulde, da han 
efterforsker en sag om fem menneskers forsvinden i 1987. Sagen fører 
tilbage til kvindeanstalten på Sprogø og race-hygiejnen i 20’erne og 
30’erne.
Lektor Susanne Richardt Kall afdækker motiver og temaer i bogen og 
giver samtidig et indblik i resten af Jussi Adler-Olsens brandaktuelle 
forfatterskab. Et eksemplar af bogen udleveres til de første 15 tilmeldte.
Pris: 50 kr.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Voksne

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab



41

3. - 29. oktober
Papirkunst af Gurli Maagaard
I anledning af IAPMA’s 25 års jubilæum (forening af internationale 
papirkunstnere) ønsker biblioteket at sætte fokus på papirkunst med 
den danske kunstner Gurli Maagaard. Viby Bibliotek præsenterer 
papirkunstneren Jytte Rasmussen. Se www.iapma.info/ og
www.artpaper.dk

Mandag 17. oktober kl. 19.30
Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds!
Det er dejligt at læse selv, men det giver læsningen en ekstra dimen-
sion, hvis man kan dele oplevelsen med andre. Har du lyst til at være 
med i en privat læsekreds, så mød op denne aften, hvor vi fortæller 
om bibliotekets tilbud til læsekredse, og hvor der bliver lejlighed til at 
møde andre løsgængere og måske etablere en eller flere læsekredse.
Gratis.
Tilmelding: hoejbjergbibliotek@aarhus.dk eller tlf. 8940 9580 
fra 1. september 

                                       Onsdag 26. oktober kl.19.30
                                       Gudfar af Dy Plambech 
Med nedslag i et motorcykeltræf i 1976, banecykling i 1953, provinsen 
og bz-miljøet i 2007 fortælles om Uffes liv fra opvæksten til han er 
53-årig murer, exbiker og gudfar. Vær med når lektor Susanne Richardt 
Kall sætter fokus på Dy Plambechs rørende, sørgmodige og utrolig 
velfortalte familiekrønike.
Et eksemplar af bogen udleveres til de første 15 tilmeldte.
Pris: 50 kr.
Tilmelding: hoejbjergbibliotek@aarhus.dk eller tlf. 8940 9581.

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab
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Tirsdag 1. november kl. 19.30
Kinesisk film i dag. Foredrag ved Xubin Zhu
Kinesiske film er i de senere år blevet både et filmfestival- og publi-
kums hit i Vesten. I mange år var det Kungfu film inspireret af Ang 
Lees Tiger på spring, drage i skjul, der var den store inspiration. Men 
kinesisk film er mange ting, og den lever ikke frit i det stærkt kontrolle-
rede Kina. Xubin Zhu er filmanmelder for flere kinesiske tidsskrifter, og 
han har boet i Danmark i 7 år. Han fortæller om hvad, der sker i den 
kinesiske filmbranche
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk 
fra lørdag 1. oktober. 

2. - 27. november
Night Vision Fotoudstilling ved billedkunstner Lis Rejnert Jensen.
Tilfældige billeder fra en helt almindelig tur. En køretur midt i vinte-
rens mulm og mørke. Kameraet suger langsomt til sig, balancerer på 
kanten af tilstrækkeligt lys. Farten trækker lysprikker i langdrag. Inde i 
mørket gemmer der sig et væld af historier. Verden bliver anderledes, 
når den næsten ikke kan ses. Små prikker af lys fylder og trækker op-
mærksomheden til sig. Neonlys strækker sig i abstrakte flader. 

Onsdag 9. november kl.19.30
Introduktion til AYUR-VEDA. Foredrag med Mette Skov
Ayur-Veda betyder viden om livet og er et holistisk sundhedssystem med 
udspring i den urgamle indiske Veda tradition. Videnskabelig forsk-
ning har dokumenteret metoden som en vej til at skabe sundhed og 
harmoni.
Mette Skov er uddannet Ayur-Veda terapeut og biolog, og hun gennem-
går nogle basale principper og deres praktiske anvendelse til f.eks. puls-
diagnose, biorytmer, kost, urter, farver, massage, lyd- og aromaterapi.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.
fra lørdag 1. oktober. 
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Lørdag 19. november kl. 10.00 - 14.00
BOGMESSE8270
Mød Højbjergs egne forfattere og udgivere og få inspiration til julens 
boggaver på Højbjerg Bibliotek. Er du forfatter eller udgiver, får du 
lejlighed til at mødes med dit publikum og til at netværke med andre 
lokale bogmennesker.
Hvis du vil repræsenteres på bogmessen, skal du bo i Højbjerg og omegn.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk. 
ffra lørdag 1. oktober. 

                                       Onsdag 30. november kl. 19.30
                                       Gengældelsens veje af Karen Blixen 
Karen Blixen er en af Danmarks allerstørste forfattere og altid aktuel. 
Med Morten Henriksens film og bog Bag Blixens maske har myten om 
forfatterindens åndelige magt og selviscenesættelse fået endnu et aspekt.
Lektor Susanne Richardt Kall tager udgangspunkt romanen Gengældelsens 
veje og trækker tråde til Blixens forfatterskab og liv. Et eksemplar af bogen 
udleveres til 15 første tilmeldte. Pris: 50 kr. 
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab
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7. - 30. september
Fairtrade. Aarhus. Kolt
Kolt bliver Fairtrade område til september. I samarbejde med FDB og 
Brugsen i Kolt sætter vi gang i en lang række aktiviteter for børn og 
voksne. Se nærmere program senere på bibliotekets hjemmeside. Det 
bliver sjovt og lærerigt.
Gratis.

Mandag 12. september kl.19.00 - 21.30
Skoler og skoleliv i Ormslev-Kolt og i Danmark
Diskussionen om skolevæsenet har altid sat sindene i kog. Lige fra 
1814 og op til i dag, hvor der var planer om at nedlægge Kolt Skole. 
Lokalhistoriker Ole Friis, som gik på Hasselager Skole fra 1945-1950 vil 
sammen med billeder fra Lokalhistorisk Arkiv fortælle om kampen for 
at skabe almueskolen om og tiden op til i dag. Vi vil også gerne høre 
andre fortælle om deres skoleliv i Ormslev-Hasselager-Kolt. Dejlige, 
spændende og grumme fortællinger.
Kolt-Hasselager Bibliotek i samarbejde med Ormslev-Kolt Lokalhistoriske Arkiv.

4. - 27. oktober
Kæledyr Skulpturer af Bjørn Terkel Lerberg
Multikunstneren Bjørn Terkel Lerbjerg leger i sine skulpturer med form 
og materialer. Det er skrotfigurer lavet af gamle bildele og legetøj. Han 
får skabt nogle helt nye kæledyr – fuld af farver og fantasi. Udstillingen 
knytter sig til vores tema om Kæledyr. Se programmet for efteråresferien
For børn og voksne.

Voksne

KOLT-HASSELAGER KOMBI-BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk
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Mandag 10. oktober kl.19.00 - 21.00
Læsekreds – Nordiske prisvindere
Nordisk Råds Litteraturpris fejrer i år 50-års jubilæum. I denne læse-
kreds vil vi tage udgangspunkt i en række romaner og novellesamlin-
ger skrevet af et bredt udvalg af de nordiske prisvindere. Efter opstar-
ten mødes læsekredsen anden mandag i hver måned kl.17.00 -19.00 
på et selvvalgt sted. Læs mere i bibliotekernes fælles læsekredshæfte.
Tilmelding: koltbibliotek@aarhus.dk eller tlf. 8713 1983.

1. - 30. november i bibliotekets åbningstider
Passion for modelbygning / Udstilling
En lille gruppe af lokale modelbyggere, som bygger plasticbyggesæt, 
udstiller deres modeller på Kolt Bibliotek. Gruppen består af fire mænd 
som deler passionen for at bygge modeller af alt, lige fra skibe, fly til 
figurer og biler. Lige fra byggesæt som man køber i forretningerne til 
fuldstændigt hjemmelavede kreationer. Kom og se, hvad vi laver og få 
en hyggelig snak med os – måske kan vi inspirere dig til selv at bygge.

Mandag 21. november kl. 19.00 - ca. 21.00
Lær modelbygning / Passion for modelbygning
Mød gruppen bag modeludstillingen. Kom og se, hvad de laver og bliv 
inspireret til selv at gå i gang. Gruppen er fuld af gode ideer og fikse 
løsninger.
Biblioteket giver kaffe.

Mandag 28. november kl. 19.00 - 22.00
Juleøl
Traditionen tro fortæller Leo Thinesen fra De danske Ølentusiaster om 
årets nye juleøl spækket med gode julehistorier og herlige smagsprø-
ver. De mange mikrobryggerier sætter en ære i at tilbyde nye juleøl 
med krydderier. Bilen bliver hjemme.
Pris: 60 kr. 
Tilmelding: koltbibliotek@aarhus.dk eller tlf. 8713 1983. 
Max. 50 deltagere.

5. - 22. december
Send et godt gammeldags julekort
Glæden ved at skrive julekort eksisterer stadig. Posten har travlt. Bib-
lioteket viser med støtte fra Danmarks Mediemuseum gamle danske 
julekort. Alle besøgende kan få et julekort sendt fra biblioteket. Gad 
vide, hvor mange julekort vi får mulighed for at sende fra biblioteket?
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Onsdag 7. september kl. 19.00 - 21.00
Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds!
Det er dejligt at læse selv, men det giver læsningen en ekstra dimen-
sion, hvis man kan dele oplevelsen med andre. Har du lyst til at være 
med i en privat læsekreds, så mød op denne aften, hvor vi fortæller 
om bibliotekets tilbud til læsekredse, og hvor der bliver lejlighed til at 
møde andre løsgængere og måske etablere en eller flere læsekredse.
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest mandag 5. september. 

Tirsdag 27. september kl. 10.00 - 11.30
Lær din mobil at kende – for seniorer
Har du brug for at blive mere dus med din mobil? Kom og få en kop 
kaffe eller the med kage og bliv bedre til at sende sms’er. Elever fra Egå 
Produktionshøjskole underviser i mobiltelefonens mange muligheder.
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest mandag 26. september. 

Tirsdag 4. oktober kl. 10.00 - 11.00
Babymassage ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalgaard giver gode råd og 
vejledning til, hvordan du giver dit barn massage. Der bliver lagt vægt 
på nærhed, nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne.
Gratis. 
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest mandag 3. oktober.

LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8713 1980 . lystrupbibliotek@aarhus.dk

Voksne
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Mandag 10. oktober kl. 19.30 - 21.30
Forfatteraften med Erik Juul Clausen
Forfatteren Erik Juul Clausen, der bor i Lystrup, har lige udgivet sin 9. 
roman Babylon – dæmonernes port. I den fører han læseren tilbage til 
år 586 f. Kr. med Jerusalems ødelæggelse og den jødiske elites flugt til 
Babylon.
Kom og hør mere om en spændende historisk periode, hvorfra sag-
nene om syndfloden og Adam og Eva stammer.
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest fredag 7. oktober.

Lørdag 29. oktober kl. 10.00
Bogsalg på Lystrup BibliotekLystrup Bibliotek slår dørene op for sit 
halvårlige salg af kasserede materialer. I løbet af sommeren er der blevet 
kasseret bredt, så der er noget for enhver smag. Der er billedbøger til 
børn og børnebørn, en roman til en råkold aften, musik til øret samt 
fagbøger indenfor forskellige emner.
Bogsalget fortsætter i hele uge 44, og priserne er de sædvanlige lave 
på 2, 5 og 10 kr. 

Mandag 7. november kl. 19.00 - 21.00
Sæsonens bøger
Atter en gang samarbejder Kristian F. Møllers Boghandel og Aarhus 
Kommunes Biblioteker om at give inspiration til efterårets læsning.
Boghandleren og bibliotekaren vil hver især fortælle om nogle af sæso-
nens bøger – både de store velkendte navne samt nye og mindre kendte.
Bemærk: Sæsonens bøger afholdes på Skødstrup Kombi-bibliotek, 
Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup.
Gratis billetter (begrænset antal) kan afhentes på Lystrup Bibliotek 
senest fredag 4. november.
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Mandag 7. november kl. 10.00 - 12.00
Workshop i slægtsforskning – start din egen slægtstavle (1. mødedag)

En indføring i programmet Brothers Keeper, der bruges til at gemme 
alle typer af oplysninger om slægten. Få at vide, hvordan man søger i 
kirkebøger og folketællinger på nettet og gemme informationerne. Del-
tagerne har derefter 3 uger til at finde oplysninger om deres egen slægt. 
2. mødedag afholdes mandag den 28. november kl. 10.00. - 12.00.
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest fredag 4. november.

Tirsdag 15. november kl. 19.30 - 21.30
Slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider af samme sag. Mange 
kilder er fælles, og slægtsforskning bliver først rigtig interessant, når 
forfædrene ikke bare er navne og årstal, men også kan placeres i en 
historisk ramme i et lokalsamfund. Værktøjer og søgemaskiner på 
computeren vil blive præsenteret.
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling viser samtidig en lille 
udstilling af forskellige materialer afleveret af lokale borgere.
Gratis
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest mandag 14. november.

Mandag 28. november kl. 10.00 - 12.00
Workshop i slægtsforskning – start din egen slægtstavle (2. mødedag)

Instruktørerne vil give individuel hjælp, så deltagerne kan få svar på 
deres spørgsmål og komme videre i slægtsforskningen.
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Gratis IT-kurser for alle – hent programmet på biblioteket
I lighed med tidligere år har Aarhus Kommunes Biblioteker udarbejdet 
et samlet katalog over IT-kurser på bibliotekerne i efterårssæsonen.
Kataloget kan hentes på alle biblioteker – og findes også på www.aakb.
dk/itkurser

Deltag på flere måder
Du kan tilmelde dig et eller flere kurser på det bibliotek, der passer dig 
bedst og sammensætte dit eget kursusprogram. 
Du kan lære at anvende offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, 
oprette og bruge NemID, sende SMS, sende e-mail, bruge billedbe-
handlingsprogrammet Picasa, søge på Internettet, downloade musik 
og e-bøger, søge på bibliotekets hjemmeside, finde oplysninger om din 
slægt og meget mere.

Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Bibliotekerne og Videnskabsministe-
riet har i fællesskab skabt en Seniorsurf-dag, hvor ældre, der ikke bruger 
computer og internet, inviteres til at prøve det – og få lyst til mere. 
Hovedbiblioteket, og Hasle, Højbjerg, Risskov, Viby og Åby biblioteker 
holder it-introduktioner på seniorsurfdagen.

LÆR 
MERE 
OM IT
EFTERÅR 2011
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Tirsdag 23. august kl. 19.00 - 21.00
Tang i hverdagsmad
Tang er en overset råvare i vores del af verden. Det er en skam, for 
tang er både velsmagende, nem at anvende i køkkenet og indeholder 
et væld af sunde næringsstoffer. Grøn Guide Erik Stryhn Rasmussen 
vil fortælle om tangens biologi, om tang fra Aarhusbugten, og hvordan 
man anvender tang i lette hverdagsretter som bl.a. supper, salater og 
brød. Der serveres forskellige smagsprøver og udleveres opskrifter.
Pris: 25 kr.
Billetter kan købes på Risskov Bibliotek fra tirsdag 16. august.

Tirsdag 6. og onsdag 7. september kl. 10.00 - 11.30
Lær din mobil at kende – for seniorer
Har du brug for at blive lidt mere dus med din mobil, så tilbyder vi et 
formiddagsarrangement i samarbejde med Egå Produktionshøjskole. 
Kom og få en kop formiddagskaffe og en småkage og bliv bedre til at 
sende sms’er. Elever fra produktionshøjskolen underviser i mobiltele-
fonens mange muligheder.
Så vil du gerne blive bedre til at sende sms’er til dine børn og børne-
børn, er denne formiddag lige noget for dig.
Tilmelding: På biblioteket senest fredag 2. september.

Tirsdag 13. september kl. 19.00 - 21.00
Mød krimi-forfatter Inger Gammelgaard Madsen
Inger Gammelgaard Madsen er netop nu aktuel med sin nyeste krimi 
Under skriftesegl, der er den fjerde i den populære serie om den itali-
enskfødte kriminalassistent Roland Benito fra Østjyllands Politi.
Kom og hør, hvordan krimierne bliver til og om at drive sit eget forlag.
På aftenen udloddes tre signerede krimier i serien helt efter eget valg.
Dette arrangement er en del af bibliotekernes fælles læselysttema.
Pris: 25 kr.
Billetter kan købes på Risskov Bibliotek fra tirsdag 6. september.

RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 . 8240 Risskov . Tlf. 8940 9600 . risskovbibliotek@aarhus.dk

Voksne
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Mandag 19. september kl. 19.30 - 21.30
Læsekreds – mødre og døtre
I denne læsekreds sættes fokus på relationen mellem mor og datter.
Der læses både danske og udenlandske bøger, der behandler tematik-
ken. Mødre og døtre er velkomne til at deltage i læsegruppen sam-
men, men det er selvfølgelig ikke et krav.
Sted: Risskov Bibliotek. Herefter mødes læsekredsen et selvvalgt sted 
en gang om måneden.

Mandag 26. september kl. 10.00 - 11.00
Babymassage – ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalgaard giver gode råd og 
vejledning til, hvordan du giver dit barn massage. Der bliver lagt vægt 
på nærhed, nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne. Gratis. 
Tilmelding på tlf. 8940 9600 eller risskovbiblioteke@aarhus.dk
senest fredag 23. september.

Onsdag 28. september kl. 19.30 - 21.30
Læsekreds – Islandsk litteratur
Er Island mere end klassiske sagaer, askesky, rumlende vulkaner og 
økonomiske bobler, der brister? Det er vi nogle, der mener.
I denne læsekreds sætter vi fokus på den nyere islandske litteratur 
med en enkelt afstikker tilbage i tiden. Titlerne på de udvalgte bøger 
emmer af poetisk natur og mystik, så læs, vær med og dyk ned i den 
islandske litteratur.
Sted: Risskov Bibliotek. Herefter mødes læsekredsen et selvvalgt 
sted en gang om måneden.
Du kan tilmelde dig læsekredsen ved at sende en mail til kam@aarhus.dk
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Mandag 3. oktober kl. 19.30 - 21.30
Japan – billeder fra en fremmedartet kultur
Japan er en verden for sig. Landet er anderledes og fyldt med mod-
sætninger. De traditionelle, ældgamle templer og haver står i stærk 
kontrast til uendelige storbyer. Det er ikke et traditionelt rejseforedrag, 
som den tidligere stadsbibliotekar i Silkeborg, Peter Birk, holder om 
Japan. Med udgangspunkt i sine mange fotografier fortæller han om 
natur, kultur, historie og politik, blandet med egne oplevelser.
Pris: 25 kr.
Billetter kan købes på Risskov Bibliotek fra mandag 26. september.

Tirsdag 11. oktober kl. 19.00 - 21.00
Forfatteraften med Lone Hørslev
Hør den danske forfatter og digter Lone Hørslev fortælle om sin 
nyeste og anmelderroste roman Sorg og Camping. Her følger man en 
række personer gennem én begivenhedsrig dag i en lille jysk provinsby 
– Løkke. Lone Hørslev går i foredraget bag om sin nye roman og vil 
også læse uddrag fra bogen.
Sorg og camping er netop udpeget som den første af de i alt seks 
danske romaner, der skal dyste om DR Romanprisen 2012.
Pris: 25 kr.
Billeter kan købes på Risskov Bibliotek fra 4. oktober.

Lørdag 15. oktober kl. 10.00  - 15.00
Store mostdag – 25 kg æbler = 20 liter most
Denne lørdag er der traditionen tro Store Mostdag på Risskov Biblio-
tek. Du kan få presset op til 25 kg af dine egne æbler eller pærer. Husk 
at tage flasker eller kartoner med til din most.
25 kg æbler giver op til 20 liter most.
Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Grøn Guide Erik 
Stryhn Rasmussen på telefon 4018 6442.
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Tirsdag 1. november kl. 19.00 - 21.00
Slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider af samme sag. Mange 
kilder er fælles, og slægtsforskning bliver først rigtig interessant, når 
forfædrene ikke bare er navne og årstal, men også kan placeres i en 
historisk ramme i et lokalsamfund. Medlemmer af Lystrup-Elsted-Elev 
Lokalhistoriske Samling står for denne aften, hvor der også præsen-
teres nogle værktøjer og søgemaskiner på computeren, fx Dansk 
Demografisk Database og Arkivalier Online.
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8940 9600 eller risskovbibliotek@aarhus. dk
senest mandag 31. oktober.

Mandag 7. november kl. 19.00 - 21.00
Sæsonens bøger
Atter en gang samarbejder Kristian F. Møllers Boghandel og Aarhus 
Kommunes Biblioteker om at give inspiration til efterårets læsning.
Boghandleren og bibliotekaren vil hver især fortælle om nogle af sæso-
nens bøger – både de store velkendte navne samt nye og mindre kendte.
Bemærk: Sæsonens bøger afholdes på Skødstrup Kombi-bibliotek, 
Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup.
Gratis billetter (begrænset antal) kan afhentes på Risskov Bibliotek 
senest fredag 4. november.

I uge 48 afholdes en digital café med fokus på IPad
og andre e-bogslæsere.
Mere om arrangementet  kan ses på hjemmesiden.
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SABRO BIBLIOTEK
Sabro Skolevej 4 . 8471 Sabro . Tlf. 8694 8480 . sabrobibliotek@aarhus.dk

Voksne

Onsdag 9. november kl. 19.00
Dansen mod afgrunden - Bogcafé om 
Maria Stuart og jarlen af Bothwell
Maria Stuart blev allerede som spæd 
dronning af Skotland. Jarlen af Bothwell 
var en magtfuld og tro vogter af det 
skotske kongehus. De var en del af eli-
ten i 1500-tallets Europa.
Deres møde blev skæbnesvangert, for 
de endte begge deres dage i udenlandsk 
fangenskab - syge og fornedrede.
Bibliotekar Dorthe Salamander fortæller 
deres historie og anbefaler bøger med 
relation til parret.
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8694 8480 eller 

sabrobibliotek@aarhus.dk 

senest mandag 7. november.

Bogbidder
Er du sulten efter et godt plot, en 
romantisk kærlighedshistorie eller en 
god gammel klassiker – så har Aarhus 
Kommunes Biblioteker dækket op. Fra 
mandag til fredag serverer biblioteket 
hver dag en bid af en bog i abonnen-
ternes mailbokse, og når det bliver 
fredag har abonnenterne modtaget 
hele første kapitel af bogen.

Det er gratis at abonnere på bogbid-
derne, og man kan tilmelde sig på 
bogbidder.dk/tilmeld.
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Fredag 23. september kl.10.00 - 11.00
Babymassage – ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalgaard giver gode råd og 
vejledning til hvordan du giver dit barn massage. Der bliver lagt vægt 
på nærhed, nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
For børn fra 3-12 måneder og deres voksne.
Gratis.
Tilmelding på tlf. 8713 9860 eller skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 
senest onsdag 21. september.

Mandag 7. november kl. 19.00 - 21.00
Sæsonens bøger
Atter en gang samarbejder Kristian F. Møllers Boghandel og Aarhus 
Kommunes Biblioteker om at give inspiration til efterårets læsning.
Boghandleren og bibliotekaren vil hver især fortælle om nogle af sæso-
nens bøger – både de store velkendte navne samt nye og mindre kendte.
Gratis billetter (begrænset antal) kan afhentes på 
Komforbi – Skødstrup Kombi-Bibliotek senest fredag 4. november.

Voksne

KOMFORBI – SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk
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Savner du at læse udenlandske aviser? 
Blandt Aarhus Kommunes Bibliotekers netbaser, tilbyder vi dig gratis 
adgang til Library PressDisplay, der giver online adgang til ca. 1000 
aviser fra 70 lande. Læs f.eks. nyheder fra USA, Saudi Arabien, Indien, 
Frankrig eller Polen. Library PressDisplay er en lettilgængelig og fyldest-
gørende netbase, hvor du kan læse dine ynglings aviser og magasiner.  
Med Library PressDisplay har du adgang til et væld af aviser fra hele 
verden, som du kan læse på din computer i originalt layout på selve 
udgivelsesdagen. 

Do you miss reading newspapers from your home country? 
The Libraries in your municipality offer you free access to Library Press 
Display that provides you with online access to approximately 1000 
newspapers from 70 countries. You can e.g. read the news from USA, 
Saudi Arabia, India, France or Poland. Library Press Display is the most 
convenient and complete way to read all your favorite newspapers and 
magazines all in one web site. With Library Press Display users gain 
access to publications from around the world on the day they are publis-
hed. Press Display can be viewed at the library or at home. 
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September
Skrot-udstilling
Alle vil trække på smilebåndet af denne udstillng. De fleste af figurerne 
er lavet af bildele, som udstilleren, kunstneren Bjørn Lerberg, har 
samlet og bemalet. 

Oktober
Patchworktæpper
Tekstilkunstner Hanne Øvlisen fra Stjær har syet patchworktæpper de 
sidste 10 år. Hun går altid lidt utraditionelt til værks, så kom og lad dig 
overraske. Hanne Øvlisen har tidligere udstillet fastelavnsdragter på 
Solbjerg Bibliotek. 

November
Kunstudstilling af Søren Fisker
Søren Fisker er grafisk uddannet, hvor arbejdet med farver har inspire-
ret til kurser i maleteknik.
Han maler spontant og intuitivt, så resultatet gerne bliver nonfigura-
tive billeder. De efterlader forskellige indtryk, hvor man som beskuer 
kan lade fantasien råde og atter finde nye udtryk i maleriet.
Se mere på www.pantonegalleriet.dk

Torsdag 10. november kl. 13.00
Bogsalg
Så går starten på det store årlige bogsalg. Kom og gør et kup: romaner, 
krimier, fagbøger, børnebøger, ungdomsbøger, tegneserier, blade og 
cd’er. Her er noget for enhver smag, hvad enten man er 0 eller 100 år. 
Cd’er koster 10 kr., bøger 5. kr. og blade 1 kr. 

SOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 . 8355 Solbjerg . Tlf. 8692 8288 . solbjergbibliotek@aarhus.dk

Voksne



58

Torsdag 15. september kl. 15.00 - 18.00
Sundhedsdag i og omkring biblioteket
Personale fra bl.a. Sundhedscenter Vest og Diabetesforeningen vil 
være til stede og lave sundhedscheck og give gode råd.
Se nærmere program på www.aakb.dk/tilst eller 
www.medborgercentertilst.dk
Dagen er arrangeret af Tilst Bibliotek og Medborgercenter Tilst 

Onsdag 28. september kl. 10.00 - 12.00
Førstehjælp til babyer og små børn
Hvad gør man, hvis barnet kommer til skade?
Falckmand og førstehjælpsinstruktør Peter Holm fortæller om første-
hjælp ved ulykker og førstehjælp i forbindelse med sygdomme.
Tilmelding på tlf. 8713 1820 eller tilstbibliotek@aarhus.dk 
fra onsdag 21. september.
Foredraget er arrangeret af Tilst Bibliotek og Medborgercenter Tilst.

3. - 29. oktober
La Vida på Ækvator
Fotoudstilling af Franseska Mortensen
Fotografen Franseska Mortensen udstiller fotos fra sit andet fædre-
land Ecuador, hvor hendes far har boet i mere end 30 år. I sine billeder 
skildrer hun både faderens liv i Ecuador og samspillet mellem natur 
og kultur.

Mandag 24. oktober kl. 19.30
Slægtsforskning på nettet
Find din tipoldefar på nettet. Slægtsforskning er populært som aldrig 
før. Fhv. bibliotekar ved Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket i 
Aarhus Leif Dehnits fortæller om, hvordan man kommer i gang med at 
kortlægge sin slægt og om internettets muligheder for slægtsforskere. 

TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A . 8381 Tilst . Tlf. 8713 1820 . tilstbibliotek@aarhus.dk

Voksne
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Han giver eksempler på gode og velegnede netsteder. Foredraget er for 
alle. Der kræves ingen forudsætninger i slægtsforskning eller it.
Tilmelding på tlf. 8713 1820 eller tilstbibliotek@aarhus.dk
fra mandag 17. oktober.

Onsdag 9. november kl. 19.30
Sæsonens bøger
Atter en gang samarbejder Kristian F. Møllers Boghandel og Aarhus 
Kommunes Biblioteker om at give inspiration til efterårets læsning.
Boghandleren og bibliotekaren vil hver især fortælle om nogle af sæso-
nens bøger – både de store velkendte navne samt nye og mindre kendte.
Tilmelding på tlf. 8713 1820 eller tilstbibliotek@aarhus.dk
fra onsdag 2. november.

Mandag 14. november kl. 19.30
Tørklæder og kvindekamp – muslimske kvinder i Danmark og 
Mellemøsten. Foredrag med Malene Fenger-Grøndahl
Tørklædet ses som et symbol på seksuel og social kontrol af kvinden. 
Men hvad siger islams kilder egentlig om køn og seksualitet? Hvor-
dan tolkes og bruges tørklædet af muslimske kvinder i dag og hvilke 
tendenser viser det? Hør journalist og forfatter med speciale i religion, 
etniske minoriteter og Mellemøsten Malene Fenger-Grøndahl fortælle 
om muslimske kvinder.
Tilmelding på tlf. 8713 1820 eller tilstbibliotek@aarhus.dk
fra mandag 7. november.
Foredraget er arrangeret af Tilst Bibliotek og Medborgercenter Tilst.
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August
Udstilling af decoupage
Kunsthåndværker Hanne Lis Olsen udstiller bakker. Hanne Lis Olsens 
store interesse er billed-decoupage. For øjeblikket arbejder hun med 
serviet-decoupage, en speciel slags decoupage, hvor tynde papirservi-
etter lægges på tekstiler, f.eks. puder og bluser, på glas f.eks. æsker og 
bakker og på lærred. Se mere på www.hannelis-design.dk 

September
Udstilling af oliemalerier fra et andet univers
Den algiersk-fødte kunstner Mounir Souaci, der kom til Danmark for 
fire år siden, har tegnet hele sit liv, men farverigdommen i Danmark, 
især det danske efterår, inspirerede ham til at begynde at male. Igen-
nem sine malerier forsøger han at sammenkoble to meget forskellige 
kulturer, den mellemøstlige og den vestlige. Dette gøres ved at forsøge 
at overføre de danske farver, han oplever, til et univers af mere mel-
lemøstlig art. 

Oktober
Udstilling af stenkunst
For Grethe Stitz Berwald fra Solbjerg er en sten ikke bare en sten. 
Hun har, fra hun var barn, interesseret sig for sten og kan blot ved 
at se på en sten med det samme forestille sig, hvad den kan blive til. 
Den kan formes, slibes til og være til glæde ude som inde. 
Udstillingen vil vise sten, som er anvendt i et sammenspil af større 
og mindre stenskulpturer.

Mandag 3. oktober kl. 19.00
PH – en moderne Grundtvig?
Foredragsaften med forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole.
Få har vel placeret sig så centralt i det 20. århundredes danske kultur-
billede som Poul Henningsen, den utrættelige ildsjæl i kunstens og 

TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg . Tlf. 8713 2435 . tranbjergbibliotek@aarhus.dk 

Voksne
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kulturens tjeneste. Vi er selv historie, påstår PH, men har han selv udspil-
let sin rolle, eller har han stadig noget at fortælle os? Det mener Jørgen 
Carlsen, der i sit foredrag om PH ikke går af vejen for at sammenligne 
ham med Grundtvig.
Sted: Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J.
Pris: kr. 50 
Billetsalg fra mandag 19. september på Tranbjerg Bibliotek eller ved 
indgangen til Tranbjerg Sognegård før arrangementet.
Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg.

November
Sådan morede man sig i Tranbjerg i gamle dage
Udstilling af billeder fra Tranbjerg Lokalhistoriske samlings arkiv.

Torsdag 10. november kl. 19.00 - 21.00
Sæsonens nye bøger
Atter en gang samarbejder Kristian F. Møllers Boghandel og Aarhus 
Kommunes Biblioteker om at give inspiration til efterårets læsning.
Boghandleren og bibliotekaren vil hver især fortælle om nogle af sæso-
nens bøger – både de store velkendte navne samt nye og mindre kendte.
Gratis. På grund af et begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig.
Tilmelding på Tlf. 8713 2435 eller tranbjergbibliotek@aarhus.dk 
senest 8. november.

December
Tranbjerg Biblioteks juleudstilling
Mangler du forslag til din klippe/klistre dag med børnene, idéer 
til julepyntning eller en god bog til dig selv til julefridagene eller til 
julehygge-oplæsning i familiens skød, så kom og lad dig inspirere af 
vores juleudstilling.
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Tirsdag 4. oktober kl. 18.00 - 19.00
Højtlæsning for voksne – kom og få en god historie!
Tidligere lærer ved Bakkegårdsskolen Jonna Bunk læser højt for 
voksne. Jonna Bunk har gennem mange år dyrket højtlæsning. Denne 
interesse kommer nu også voksne til gode, idet Jonna i oktoberskum-
ringen vil læse både nye og gamle noveller højt for os.
Dette arrangement er en del af bibliotekernes fælles læselysttema. Se mere side 32.

Onsdag 5. oktober kl. 19.00
Vinsmagning – en smagsrejse på den Iberiske halvø
Peter Koberg, vinhandler og Trigeborger, tager os med på en rejse fra 
Barcelona i øst til Douro og Lissabon i vest med smagsprøver på bob-
ler, hvide og røde vine samt portvin.
Pris: kr. 100
Billetter skal købes på biblioteket senest fredag 30. september kl.14.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Sekretariatet for helhedsplanen for Trigeparken (Oasen)

Mandag 10. oktober kl. 10.00
Bogsalg – kom og gør et kup!
Vi har igen været ved at kassere i vores bogsamling. Denne gang er 
der masser af billedbøger, højtlæsningsbøger og romaner for voksne. 
Bogsalget slutter fredag 21. oktober kl. 14.

Mandag 14. november kl.10.00 - 11.00
Babymassage – ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalgaard giver gode råd og 
vejledning til, hvordan du giver dit barn massage. Der bliver lagt vægt 
på nærhed, nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne.
Tilmelding på Tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk

Voksne

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 . 8380 Trige . Tlf. 8713 6313 . trigebibliotek@aarhus.dk
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Tirsdag 15. november kl. 19.00 - 21.00
Roadtrip USA – at rejse med børn
Har du også overvejet at rive nogle måneder ud af kalenderen, pakke 
kufferten og tage børnene på armen og så ellers rejse af sted. Char-
lotte Papsø baserer sit foredrag på erfaringer fra bl.a. to måneders 
rundrejse i sommeren 2011 med to børn på bagsædet på tværs af 
USA – forberedelsen, rejsen, gode og dårlige erfaringer. Der vises bl.a. 
filmklip og billeder.
Gratis.
Tilmelding på Tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk
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Har du mod
på en nY og
spændende 

litteratur-
 oplevelse?
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Onsdag 14. september kl. 15.00 - 17.00
Find din slægt – og gør den levende
Slægtsforskning er populært som aldrig før.
Tove Glud Rasmussen, tidligere formand for Slægtshistorisk For-
ening i Aarhus, vil fortælle om, hvordan man kommer i gang med at 
kortlægge sin slægt og om internettets muligheder for slægtsforskere. 
Hvordan indsamles familieoplysninger, hvilke bøger og digitale hjæl-
pemidler findes der?
Tilmelding på tlf. 8940 9540 eller vibybibliotek@aarhus.dk 
I samarbejde med Slægtshistorisk Forening, Århus

Lørdag 17. september kl. 13.00
Fra et praktikophold i Uganda
Antropologistuderende Claire Dungey fortæller om sit fire måneders 
praktikophold i Uganda, hvor hun skulle lære om forholdene blandt 
batwaerne. For at forstå og opleve deres dagligdag, boede hun 14 dage 
i en lerhytte i den lille landsby Biraara. 
Mød op til et spændende foredrag om en fremmed kultur. 
Tilmelding på tlf. 8940 9540 eller vibybibliotek@aarhus.dk
Arrangementet er arrangeret i samarbejde med Care Danmark.

Tirsdag 20. september kl. 19.00 - 20.30
Opstart af læsegruppen Danske noveller og lyrik fra 00’erne
Læsegruppen mødes herefter hver tirsdag til og med 6. december.
I denne læsekreds læses der efter Læseforeningens metode guidet 
fælles læsning. Det betyder, at der vil være en læsekredsleder til stede 
hver gang, som læser højt for deltagerne. Undervejs gøres der holdt i 
teksten for at gøre plads til spørgsmål, diskussion og refleksion. Det 
lægger op til en anderledes læseoplevelse med fokus på de samtaler 
og det samvær, som den fælles læseoplevelse giver.
Tilmelding på tlf. 8940 9540 eller hwp@aarhus.dk senest torsdag
15. september kl.12.00.

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Voksne
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Onsdag 28. september kl.19.30
Danske forstæders historie – og hvordan passer Viby så ind her?
Indledende foredrag ved overinspektør Peter Dragsbo, Museet på 
Sønderborg Slot, som har skrevet bogen Hvem opfandt parcelhuskvarte-
ret? I foredraget fortælles om villakvartererne, parcelhuskvartererne og 
boligforeningskvarterernes tilblivelse, hvor landsby blev til forstad. En 
rejse gennem forandringerne i perioden 1900-1960.
Til slut kaster vi et blik på Viby og ser på, hvordan vore lokale forhold 
passer ind i denne sammenhæng.
Tilmelding på tlf. 8940 9540 eller vibybibliotek@aarhus.dk.
Arrangementet er arrangeret i samarbejde med Viby lokalhistoriske Samling, 

Viby lokalhistoriske Forening og Viby Grundejerforening

4. - 29. oktober
Papirkunst af Jytte Rasmussen
I anledning af IAPMA´s 25 års jubilæum (International Association 
of Hand Papermakers and Paper Artists) udstiller Jytte Rasmussen 
papirkunst på biblioteket. Hendes skulpturelle værker har ofte et tvist 
af humor eller en dobbelt tydning. Hun har blandt andet fundet inspi-
ration fra sine mange rejser.
Højbjerg Bibliotek præsenterer papirkunstneren Gurli Maagaard.

Tirsdag 4. oktober kl.19.00 - 21.00
1700-tallet genfortalt
Kunne du tænke dig at tage en litterær rejse tilbage til et miks af pud-
derparykker, fin rokoko, erotisk pietisme, maskebal og oplysningstan-
ker? Så har du muligheden her. I denne læsekreds læser vi historiske 
romaner, der foregår i 1700-tallet, men er skrevet i vores tid.
På dette opstartsmøde vil I blevet hjulpet godt i gang og beslutte, 
hvilken bog I skal læse først. Herefter mødes læsekredsen ca. en gang 
om måneden på selvalgt tid og sted.
Tilmelding på tlf. 8940 9540 eller lkg@aarhus.dk
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Onsdag 5. oktober kl. 19.30
Gotham City – fortællinger fra New York
Forfatteren og journalisten Niels Lillelund fortæller om sin nye bog, 
der handler om New York Gotham City. Tag med forfatteren på en rejse 
til New York, der tiltrækker mennesker fra hele kloden, og hør fortæl-
lingerne om byen som historie, mentalt landskab og fascination for en 
hel verden.
Pris: 25 kr.
Du kan købe billetter på biblioteket fra mandag 12. september.

Torsdag 3. november kl.19.30
Mindfulness i teori og praksis – foredrag med Susanne Møberg
Mindfulness handler om at skabe fuld opmærksomhed og nærvær i øje-
blikket og er en enkel metode til at bryde negative handle- og tankemøn-
stre. Forskning har påvist, at metoden effektivt og vedvarende reducerer 
stress. Mindfulness er også en livsholdning, der skaber et godt grundlag 
for at have det godt med sig selv og med andre mennesker.
Foredraget byder på teorien om mindfulness, samt enkle øvelser du 
kan bruge i hverdagen.
Pris: 25 kr.
Du kan købe billetter på biblioteket fra mandag 10. oktober.

Torsdag den 1. december kl. 14.00 - 15.00 
Digital cafe – hvad kan en iPad?
Vi sætter fokus på, hvad en iPad kan, og på hvordan du via biblioteker-
nes hjemmeside kan få adgang til forskellige e-ressourcer, herunder 
iPad-applikationer. Vi vil demonstrere en iPad og svare på spørgsmål 
herom. 
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
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GroveArt
Via bibliotekets netbaser har du adgang til GroveArt Online, som er 
en elektronisk kunstencyklopædi, der dækker alle aspekter af vestlig og 
ikke-vestlig billedkunst. Desuden dækker GroveArt kunst i mange an-
dre former så som; arkitektur, keramik, tekstilkunst, smykkekunst, mø-
belkunst og glaskunst m.m. 

GroveArt er endvidere velegnet, hvis du ønsker viden om den kulturelle 
udvikling og arkitekturen i udvalgte byer i verden.
Du kan bruge GroveArt hjemmefra via www.aakb.dk/groveart

Viden 

Kunst og Arkitektur online

Viden til tiden
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ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 

Voksne

LitteraturStedet, der er Åby Biblioteks nye rum
for skønlitteratur, byder på følgende litteratur-
temaer og arrangementer:

> Tema i august: Vild med ORD.
Arrangement torsdag 25. august, kl. 17.00 - 19.00
Louis Jensen.

> Tema i september: Eva Tind Kristensens værker
Arrangement torsdag 15. september, kl. 19.00
Eva Tind Kristensen fortæller om udstillingen 
og performer egne værker. 

> Tema i oktober: Læselyst
Arrangement onsdag 19. oktober, kl. 19.00
Svend Åge Madsen og Henrik Skov Nielsen.

> Tema i november: Historiske romaner
Arrangement tirsdag 22. november, kl. 19.00 
Bogcafé om Maria Stuart og Jarlen af Bothwell.

> Tema i december: Jul

> Tema i januar og februar: Litteraturen i det udvidede felt 
Litteraturen, som den udfolder sig uden for bogen.

Torsdag 25. august kl. 17.00 - 19.00
Optakt til litteraturfestivalen Vild med ORD med Louis Jensen.
Forfatteren Louis Jensen lægger op til festivalen Vild med ORD ved at 
kommentere resultatet af festivalens konkurrence om aarhusianer-
nes bud på forfatteres vildeste ord. Disse kan ses på Åby Bibliotek i 
august. Louis Jensen har selv mange gode bud på finurlige, poetiske 
– og vilde ord.
Sted: LitteraturStedet
Tilmelding på tlf. 8940 9500 eller aabybibliotek@aarhus.dk
fra mandag 8. august.
Arrangører: Litteraturfestivalen Vild med ORD og Åby Bibliotek

LITTERATURSTEDET
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Mandag 5. september kl. 15.00 - 16.30
Opstart af læsegruppen Et sted i Danmark
Læsegruppen mødes herefter hver mandag til og med 5. december.
I denne læsekreds læses der efter Læseforeningens metode guidet 
fælles læsning. Det betyder, at der vil være en læsekredsleder som læser 
højt for deltagerne, til stede hver gang. Undervejs gøres der holdt i 
teksten for at gøre plads til spørgsmål, diskussion og refleksion. Det 
lægger op til en anderledes læseoplevelse med fokus på de samtaler 
og det samvær, som den fælles læseoplevelse giver.
Sted: Studiekredslokalet
Tilmelding på tlf. 8940 9500 eller hwp@aarhus.dk 
senest torsdag 1. september kl.12.

Torsdag 15. september kl. 19.00
Eva Tind Kristensen og hendes værker
Eva Tind Kristensen udstiller digte og visuelle litterære værker som 
fotos, videoer m.m. i LitteraturStedet på Åby Bibliotek i september 
måned. Eva Tind Kristensen fortæller om udstillingen og performer 
med udgangspunkt i egne digte.
Sted: LitteraturStedet
Tilmelding på tlf. 8940 9500 eller aabybibliotek@aarhus.dk 
fra mandag 29. august
Arrangører: Projektet Litteraturen finder sted og Åby Bibliotek

Mandag 19. september kl.19.30
Moesgård Museums nye udstillingsbygninger
Museumsdirektør på Moesgaard Museum Jan Skamby Madsen vil frem-
lægge og fortælle om det store byggeri og ideerne bag, når vi i 2014 skal 
møde vores forhistorie i en ny udstillingsbygning på 15.500 m2.
Sted: Salen
Tilmelding på tlf. 8940 9500 eller aabybibliotek@aarhus.dk 
fra fredag 26. august
Arrangører: Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening og Åby Bibliotek
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Onsdag 5. oktober kl. 17.00 - 18.30
Vi danskere – til internationals og danskere
Læsekredsen, Vi danskere – er en læsekreds til både internationals og 
danskere. I læsekredsen læses forskellige danske skønlitterære tekster, der 
alle skildrer danskhed på hver deres måde.
På dette opstartsmøde vil I blevet hjulpe godt i gang og beslutte, hvilken 
bog I skal læse først. Herefter mødes læsekredsen ca. en gang om måne-
den på selvalgt tid og sted. Dansk på niveau med modul 4 er påkrævet.
Tilmelding på tlf. 8940 9500 eller marjo@aarhus.dk 

Onsdag 19. oktober kl. 19.00 - 21.00
Svend Åge Madsens univers
I forbindelse med Aarhus Kommunes Bibliotekers tema Læselyst har 
Åby Bibliotek fået lyst til at høre om det univers, læseren møder i Svend 
Åge Madsen romaner. Forfatteren fortæller i en samtale med professor 
Henrik Skov Nielsen om sit forfatterskab og sine inspirationer.
Sted: LitteraturStedet
Pris: 25 kr. 
Billetter sælges på Åby Bibliotek fra 3. oktober.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner 

Tirsdag 8. november kl. 17.00 - 19.00
Læsekreds - aktuelle forfatterskaber i Norden
Den nordiske litteratur blomstrer, og ikke kun på dansk grund – 
naboerne kan også deres med litteraturen. Læsekredsen vil foretage 
nedslag i centrale og aktuelle nordiske forfatterskaber. Startdato er den 
8. november, og derefter mødes læsekredsen en gang om måneden.
Tilmelding på tlf. 8940 9500 eller aabybibliotek@aarhus.dk 
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Torsdag 10. november kl. 19.00 -21.00
Dy Plambeck – en forrygende fortæller
Dy Plambeck har i år udgivet den anmelderroste roman Gudfar. Dy 
Plambeck interviewes af Astrid Bjørnskov Thorhauge fra Litteratursi-
den.dk og læser op fra sin nye bog.
Sted: Salen
Pris: 25 kr.
Billetter sælges på Åby Bibliotek fra mandag 31. oktober 
Arrangementet er et led i Aarhus Kommunes Bibliotekers tema om Læselyst.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks venner

Tirsdag 22. november kl. 19.00
Dansen mod afgrunden – Bogcafé om Maria Stuart og
jarlen af Bothwell
Maria Stuart blev allerede som spæd dronning af Skotland. Jarlen af 
Bothwell var en magtfuld og tro vogter af det skotske kongehus. De 
var en del af eliten i 1500-tallets Europa.
Deres møde blev skæbnesvangert, for de endte begge deres dage i 
udenlandsk fangenskab – syge og fornedrede.
Bibliotekar Dorthe Salamander fortæller deres historie og anbefaler 
bøger med relation til parret.
Sted: LitteraturStedet
Tilmelding på tlf. 8940 9500 eller aabybibliotek@aarhus.dk 
fra mandag 7. november

Onsdag den 30. november kl. 14.00 - 15.00 
Digital cafe – hvad kan en iPad?
Vi sætter fokus på, hvad en iPad kan, og på hvordan du via biblioteker-
nes hjemmeside kan få adgang til forskellige e-ressourcer, herunder 
iPad-applikationer. Vi vil demonstrere en iPad og svare på spørgsmål 
herom.
Tilmelding ikke nødvendig. Gratis.



72



Efterårsferie på bibliotekerne
Klap et kæledyr
Beder-Malling / Mandag 17. oktober kl. 14.00 - 15.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig eftermiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr. En dyrlæge fra Malling Dyrehospital del-
tager i dyrskuet og er parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
Kl. 14.00: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 14.30 - 15.30: Fremvisning af alle dyrene - dyrlægen fortæller og
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på 
Beder-Malling Børnebibliotek senest mandag 10. oktober. 
Kun raske dyr kan deltage!
Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer.

Hasle Bibliotek / Fredag 21. oktober kl. 10.30 - 12.00
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slanger-
ne frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. 
Det koster 25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem, 
sammen med et slangetæmmerbevis.
Tilmelding på Hasle Bibliotek eller på telefon 8940 9630 
tidligst fredag 14. oktober og senest torsdag 20. oktober.

Hjortshøj Bibliotek / Onsdag 19. oktober kl. 14.00 - 15.00
Kæledyrskørekort
Vil du gerne have et kæledyr – eller har du allerede et?
Så kom og hør Christina fra 4H fortælle om at tage ansvar for et kæle-
dyr og passe det. Hun vil fortælle om hund, kat, marsvin og kanin, og 
hun vil også fortælle om, hvordan man kan få et kæledyrskørekort hos 
4H. Der kommer også et dyr med.
Tilmelding på Hjortshøj Kombi-bibliotek eller på telefon 8674 1122 
tidligst onsdag 12. oktober og senest mandag 17. oktober.
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Hovedbiblioteket / Torsdag 20. oktober kl. 10.30 - 12.00
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slangerne 
frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. 
Det koster 25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem, 
sammen med et slangetæmmerbevis.
Gratis billetter kan afhentes i børneafdelingen på Hovedbiblioteket 
fra torsdag 13. oktober.

Højbjerg Bibliotek / Mandag 17. oktober kl. 10.30 - 12.00
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig formiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr.
En dyrlæge fra Højbjerg Dyreklinik deltager nemlig i dyrskuet og er 
parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
Kl. 10.30: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

Kl. 11.00 - 12.00: Fremvisning af alle dyrene - dyrlægen fortæller og 
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på 
Højbjerg Børnebibliotek senest fredag14. oktober. Kun raske dyr kan 
deltage! Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer.
Sted: Den Blå Hest overfor Højbjerg Bibliotek.



Højbjerg Bibliotek / Onsdag 19. oktober kl. 11.00 - 12.00
Kæledyrskørekort
Vil du gerne have et kæledyr – eller har du allerede et?
Så kom og hør Christina fra 4H  fortælle om at tage ansvar for et kæle-
dyr og passe det. Hun vil fortælle om hund, kat, marsvin og kanin, og 
hun vil også fortælle om, hvordan man kan få et kæledyrskørekort hos 
4H. Der kommer også et dyr med.
Tilmelding på Højbjerg Bibliotek eller på telefon 8940 9580 
tidligst onsdag 12. oktober og senest tirsdag 18. oktober. 

Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek / Mandag 17. oktober kl. 14.00 - 15.30
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slangerne 
frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. 
Det koster 25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem, 
sammen med et slangetæmmerbevis.
Tilmelding på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek eller 
på telefon 8713 1983 tidligst torsdag 6. oktober og senest 
torsdag 13. oktober.

Lystrup Bibliotek / Tirsdag 18. oktober kl. 14.00 - 15.00
Kæledyrskørekort
Vil du gerne have et kæledyr – eller har du allerede et?
Så kom og hør Christina fra 4H fortælle om at tage ansvar for et kæle-
dyr og passe det. Hun vil fortælle om hund, kat, marsvin og kanin, og 
hun vil også fortælle om, hvordan man kan få et kæledyrskørekort hos 
4H. Der kommer også et dyr med.
Tilmelding på Lystrup Bibliotek eller på telefon 8713 1980 
tidligst tirsdag 11. oktober og senest mandag 17. oktober.
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Risskov Bibliotek / Fredag 21. oktober kl. 14.00 - 15.30
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slangerne 
frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. 
Det koster 25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem, 
sammen med et slangetæmmerbevis.
Tilmelding på Risskov Bibliotek eller på telefon 8940 9600 
tidligst fredag 14. oktober og senest torsdag 20. oktober.

Skødstrup Kombi-Bibliotek /Onsdag 19. oktober kl. 14.00 - 16.00
Den ekstraordinære kæledyrsbutik
Kenn Munk fra Et hemmeligt klubhus indretter en skør workshop. Du 
kan komme forbi og bruge den tid, du har lyst til, på dit eget kæledyr, 
som du selv opfinder. 
Du laver en maske, så du kan klæde dig ud som lige præcis dit favorit-
dyr. Hvad med en ulden pytonslange med flapører? Eller en fuglekanin? 
To eksperter hjælper med skabeloner og gode råd om dyrene.
Tilmelding på Skødstrup Kombi-Bibliotek eller på telefon 8713 9860 
tidligst mandag 10. oktober og senest mandag 17. oktober.

Solbjerg Bibliotek / Torsdag 20. oktober kl. 14.00 - 15.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig eftermiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr.
En dyrlæge fra Solbjerg Dyreklinik deltager nemlig i dyrskuet og er 
parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
kl. 14.00 Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 14.30 - 15.30: Fremvisning af alle dyrene - dyrlægen fortæller og 
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på 
Solbjerg Børnebibliotek senesttirsdag 18. oktober. Kun raske dyr kan 
deltage! Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer.
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Tilst Bibliotek / Torsdag 20. oktober kl. 14.00 - 15.30
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slangerne 
frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. 
Det koster 25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem, 
sammen med et slangetæmmerbevis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på telefon 8713 1820 
tidligst torsdag 13. oktober og senest onsdag 19. oktober.

Tranbjerg Bibliotek / Onsdag 19. oktober kl. 14.00 - ca. 15.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig eftermiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr.
En dyrlæge fra Østergaards Dyrehospital deltager nemlig i dyrskuet 
og er parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
kl. 14.00: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 14.30 - 15.30: Fremvisning af alle dyrene - dyrlægen fortæller og
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på 
Tranbjerg Børnebibliotek senest tirsdag 18. oktober. Kun raske dyr kan 
deltage! Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer.

Trige Kombi-bibliotek / Mandag 17. oktober kl. 10.30 - 12.00
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slangerne 
frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. 
Det koster 25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem, 
sammen med et slangetæmmerbevis.
Tilmelding på Trige Kombi-bibliotek eller på telefon 8713 6313
tidligst fredag 7. oktober og senest fredag 14. oktober.
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Viby Bibliotek / Onsdag 19. oktober kl. 10.00 - 11.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig formiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr. En dyrlæge fra Århus Dyrehospital delta-
ger nemlig i dyrskuet og er parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
kl. 10.00: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 10.30 - 11.30: Fremvisning af alle dyrene - dyrlægen fortæller og
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på Viby 
Børnebibliotek senest tirsdag 18. oktober. Kun raske dyr kan deltage!
Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer.

Åby Bibliotek / Tirsdag 18. oktober kl. 14.00 - 16.00
Den ekstraordinære kæledyrsbutik
Kenn Munk fra Et hemmeligt klubhus indretter en skør workshop. Du 
kan komme forbi og bruge den tid, du har lyst til, på dit eget kæledyr, 
som du selv opfinder. 
Du laver en maske, så du kan klæde dig ud som lige præcis dit favorit-
dyr. Hvad med en ulden pytonslange med flapører? Eller en fuglekanin? 
To eksperter hjælper med skabeloner og gode råd om dyrene.
Tilmelding på Åby Bibliotek eller på telefon 8940 9500 tidligst den 11. 
oktober og senest mandag 17. oktober.
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Børnenes Bogdag 
Torsdag 1. september 2011 i Ridehuset

I samarbejde med Aarhus Litteraturfestival 
arrangerer bibliotekerne igen i år Børnenes 
Bogdag, som er tiltænkt børn og unge mellem 
9 og 15 år. På programmet er blandt andre 
Henrik Einspor, Morten Dürr, Kirsten Carlsen 
og Kenneth Bøgh Andersen. Desuden vil 
det være dagen, hvor vinderne af årets 
novellekonkurrence kåres.

Se programmet på www.vildmedord.dk 
under Børnenes Bogdag
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Børn

Mandag 17. oktober kl. 14.00 - 15.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig eftermiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr. En dyrlæge fra Malling Dyrehospital del-
tager i dyrskuet og er parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
Kl. 14.00: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 14.30 - 15.30: Fremvisning af alle dyrene - dyrlægen fortæller og
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på 
Beder-Malling Børnebibliotek senest mandag 10. oktober. 
Kun raske dyr kan deltage! Hvis du ikke har et kæledyr, er du 
velkommen som tilskuer.

December - Januar
Det eventyrlige Kunstkammer - H. C. Andersen
I et fint glas- og mahognieskab udstiller Den 7. Himmel sjældne og 

værdifulde genstande fra H. C. Andersens kendte og mindre kendte 
eventyr. Kom og se følgende genstande: 

> Glas med det skum som den lille havfrue blev til.
> Salpetervin og kirkerudeglas, engang serveret som

    knas ved storslået norsk troldefest på Stevns.
> Ært på fløjlspude og mange andre sære og   
    forunderlige ting…

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk

Børn
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Tirsdag 20. september kl. 16.00
Efterårssange
Børne- og ungdomskoret ved Brabrand og Søndre Årslev kirker synger 
nogle af efterårets sange. Koret ledes af Jytte Kusk.
Gratis.

Onsdag 21. september kl. 9.30
Søren Jessen tegner fantasidyr og fortæller Dino-historier
Forfatteren Søren Jessen har skrevet mange forskellige børnebøger, 
blandt andet billedbøgerne om den lille, frække dinosaurunge, Dino.
Nu har I chancen for at møde ham på biblioteket, hvor han læser højt 
og dramatiserer sine Dino-fortællinger. Bagefter tegner han fantasidyr i 
samarbejde med børnene og laver historier om dem.
Gratis.
For børn på 3 - 5 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9640 eller gellerupbibliotek@aarhus.dk 
fra torsdag 1. september.

Fredag 4. november kl. 9.30
Børneteateret Molevitten opfører Lommedyret Oscar
En historie om at se det farlige i øjnene og få hjælp til, at det ikke er så 
farligt længere. Oscar bor i lommen på Gittes store frakke. Han er nys-
gerrig – men forsigtig! Clara bor også i frakken, men hun er anderledes 
modig og eventyrlysten. Vi får sammen lokket Oscar ud af lommen og 
han går på opdagelse i alle frakkens historier – også den farligste.
Gratis.
For børn på 1½ - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9640 eller gellerupbibliotek@aarhus.dk 
fra torsdag 1. september.

Børn

GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk
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Fredag 14. oktober kl. 10.00
Filmhygge for de mindste
Karla Kanin på stranden, Fløjteløs og 4 film med Pipungerne.
Varighed: Ca. ½ time.
Gratis.
For børn på 2 - 5 år.
Tilmelding på tlf. 8713 9705 eller harlevbibliotek@aarhus.dk

Fredag 11. november kl. 10.00
Filmhygge for de mindste
Tre Snuttefilm - Hele natten, Nelly pakker og Simons And. Sut slut finale.
Varighed: Ca. ½ time.
Gratis.
For børn på 2 - 5 år.
Tilmelding på tlf. 8713 9705 eller harlevbibliotek@aarhus.dk

Fredag 9. december kl. 10.00
Filmhygge for de mindste
Abra Kadabra, Cirkeline - Højt fra træets grønne top og Storvask, 
Tre små film.
Varighed: Ca. ½ time.
Gratis.
For børn på 2 - 5 år.
Tilmelding på tlf. 8713 9705 eller harlevbibliotek@aarhus.dk

Børn

HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 . 8462 Harlev . Tlf. 8713 9705 . harlevbibliotek@aarhus.dk
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Tirsdag 20. september kl. 9.30
Søren Jessen tegner fantasidyr og fortæller Dino-historier
Forfatteren Søren Jessen har skrevet mange forskellige børnebøger, 
blandt andet billedbøgerne om den lille, frække dinosaurunge, Dino.
Nu har I chancen for at møde ham på biblioteket, hvor han læser højt 
og dramatiserer sine Dino-fortællinger. Bagefter tegner han fantasidyr i 
samarbejde med børnene og laver historier om dem.
Gratis.
For børn på 3 - 5 år. 
Tilmelding på tlf. 8940 9630 eller haslebibliotek@aarhus.dk
fra torsdag 1. september.

Fredag 21. oktober kl. 10.30 - 12.00
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, så får du nu chancen for at møde rigtige, 
levende kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser 
slangerne frem. 
Tilmelding på telefon 8940 9630 eller haslebibliotek@aarhus.dk
tidligst fredag 14. oktober og senest torsdag 20. oktober. Se mere side 73.

Torsdag 3. november kl. 9.30
Børneteateret Molevitten opfører Lommedyret Oscar
En historie om at se det farlige i øjnene og få hjælp til, at det ikke er så 
farligt længere. Oscar bor i lommen på Gittes store frakke. Han er nys-
gerrig – men forsigtig! Clara bor også i frakken, men hun er anderledes 
modig og eventyrlysten. Vi får sammen lokket Oscar ud af lommen og 
han går på opdagelse i alle frakkens historier – også den farligste.
Gratis.
For børn på 1½ - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9630 eller haslebibliotek@aarhus.dk
fra torsdag 1. september.

Børn

HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 . 8210 Aarhus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk
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Børn

HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK
Virupvej 75 . 8530 Hjortshøj . Tlf. 8674 1122 . hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Onsdag 19. oktober kl. 14.00 - 15.00
Kæledyrskørekort
Vil du gerne have et kæledyr – eller har du allerede et?
Så kom og hør Christina fra 4H fortælle om at tage ansvar for et kæle-
dyr og passe det. Hun vil fortælle om hund, kat, marsvin og kanin, og 
hun vil også fortælle om, hvordan man kan få et kæledyrskørekort hos 
4H. Der kommer også et dyr med.
Tilmelding på tlf. 8674 1122 eller hjortshoejbibliotek@aarhus.dk
tidligst onsdag 12. oktober og senest mandag 17. oktober.
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Lørdag 3. september kl. 10.30 
Teatret Aspendos opfører forestillingen Oles nye autobil
Ole har fødselsdag. Far er klar med fødselsdagssang, lagkage og gaver. 
Årets bedste gave er en flot rød bil. Den kan skyde en vældig fart - og 
den får nok lidt for meget fart på! Da den løber bardus ind i søsters 
dukkehus, får Ole travlt med at gøre ondt godt igen! Men hvad med 
stakkels dukkefar? Nu han ingen hoved har! Hvordan mon Ole klarer 
den? Med afsæt i den gamle børnesang er der skabt en historie om en 
lille dreng som drenge er flest. Fortalt med musik og få ord, gennem 
letgenkendelige hverdagssituationer og med en tæt publikumskontakt.
For børn på 1½ - 4 år. 
Varighed: ca. 40 minutter. 
Sted: Salen.
Gratis billetter udleveres fra lørdag 27. august i Børneafdelingen
på Hovedbiblioteket. 

Lørdag 17. september kl. 10.30 - 13.30
Legedage i Hovedbibliotekets børneafdeling
Mød op til en sjov og hyggelig legedag for hele familien. Der vil være 
mulighed for at udfordre hinanden i diverse spil.
Der kræves ikke tilmelding til dette arrangement.

Lørdag 8. oktober kl. 12.00
Rollespil Eventyret mellem bøgerne
I bøgernes verden findes både helte, skurke og mystiske væsner fra 
fantasiens verden, og så længe de bliver i bøgerne er alt godt. Men nu 
er nogle af dem sluppet ud af bøgerne og vandrer rundt på bibliote-
ket - og ikke alle personer fra eventyrerne er skabt til at færdes i vores 
verden. Så vi har brug for din hjælp til at få dem tilbage på plads!
Kom og vær med til et spændende rollespilsarrangement, når Rolle-
spilsakademiet inviterer til en eftermiddag på eventyr mellem bøgerne.
De tager alt udstyret med, det eneste de mangler er en masse modige 

HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Aarhus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Børn
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børn, der kan hjælpe dem med at få orden på eventyrerne.
For børn på  7-12 år.
Varighed: ca. 1½ time. 
Sted: Forhallen.
Gratis billetter udleveres fra lørdag 1. oktober i Børneafdelingen 
på Hovedbiblioteket. 

Fredag 14. oktober kl.18.30 - 22.00
Kulturnat på Hovedbiblioteket - naturvidenskab live for hele familien
Kulturnatten på Hovedbiblioteket står i år i naturvidenskabens tegn. 
Test, se, hør, oplev og føl naturvidenskab, når den ruller sig ud LIVE.
Arrangementet er et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum, 
Moesgård Museum og Hovedbiblioteket.
Kræver Nattegn.

Torsdag 20. oktober kl. 10.30 - 12.00
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, så får du nu chancen for at møde rigtige, 
levende kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser 
slangerne frem. 
Gratis billetter kan afhentes i Børneafdelingen på Hovedbiblioteket 
fra torsdag 13. oktober. Se nærmere side 74

Lørdag 12. november kl. 10.30
Teatret Zebra-ze-ze præsenterer Den sambaglade zebra
Janne Aagaard har lavet historien om den utilpassede zebra, der hug-
ger dyrepasserens nøgle for at besøge de andre dyr i Zoo. Hverken hos 
krokodillerne, eller aberne finder zebraen forklaringen på den uro, den 
har i hele kroppen. Først da den hører sambarytmerne fra zebraburet 
finder den ud af, hvad det er, den søger. En interaktiv forestilling, hvor 
børn fra publikum inviteres op på scenen, klædes ud og danser med.
For børn på 3 - 8 år.
Varighed: ca. 45 minutter.
Sted: Salen.
Gratis billetter udleveres fra lørdag 5. november i Børneafdelingen 
på Hovedbiblioteket.

Lørdag 26. november kl. 10.30 - 13.30
Legedage i Hovedbibliotekets børneafdeling 
Mød op til en sjov og hyggelig legedag for hele familien i Hovedbiblio-
tekets børneafdeling. Der vil være mulighed for at udfordre hinanden i 
diverse lege. Der kræves ikke tilmelding til dette arrangement.
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Onsdag 14. september kl.10.00
Ormens øje Ormen i æblet har alt, hvad den kan ønske sig: fuglesang, 
mad og sit eget kære hjem.
Den lille ridder En lille dreng, der gerne vil være en ædel ridder, drager 
ud og besøger tre forskellige riger.
Ernst i svømmehallen Ernst og mor skal i svømmehallen, og Ernst stik-
ker af ud på det dybe vand, hvor 10 m vippen er.
Tegnefilm og dukkefilm. Varighed: 37 minutter.

Onsdag 12. oktober kl.10.00
Pipungerne – Prinsessen og vagten Fugleungerne Sille og Saxe leger, 
men en flok myrer forstyrrer.
Manden der var akrobat Akrobaten hr. Prokouks oplevelser i et omrej-
sende cirkus.
Binke kan ikke flyve Fugleungen Binke efterlades hos skovmusen 
Oskar, da de voksne fugle drager sydpå. 
Dukkefilm og tegnefilm. Varighed: 31 minutter.

Onsdag 9. november kl.10.00
Mis med de blå øjne Mis med de blå øjne går ud i verden for at finde 
landet med de mange mus.
Orla Frøsnapper, Bertram og hunden Pølse Orla forsøger at fange den 
frække hund Pølse, som stjæler pølser hos slagterdamen.
Ernst i fjeldet Ernst og mor er på campingtur i bjergene. Her får Ernst 
øje på en stor elg, som han følger efter.
Tegnefilm og dukkefilm. Varighed: 28 minutter.

Onsdag 7. december kl.10.00
Juleland Karl Ludvig er en piberensernisse, der bor i et julelandskab, 
men en jul går det galt, da et vindpust fører ham ud i den store, 
skræmmende verden. 
Muldvarpens juletræ. Den lille muldvarp gør klar til juleaften.
Tegnefilm. Varighed: 30 minutter.

Filmprogram efterår 2011
For de 3-6 årige
Vises i Salen
Det er gratis at deltage
Tilmelding fra en uge før på tlf. 8940 9220
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Onsdag 28. september kl. 10.00 - 10.45
Film for de 3 - 6 årige
Kom til en dejlig formiddag med klassiske tegnefilm. Vi viser 7 sjove 
muldvarpetegnefilm. Kom og oplev stemningen fra dengang!
Tilmelding på tlf. 8940 9584 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk
fra onsdag 21. september. Gratis.

Mandag 17. oktober kl. 10.30 -12.00
Børnedyrskue med deltagelse af dyrlæge Lars Ingemann 
fra Højbjerg Dyreklinik
Kom til børnedyrskue og bliv klogere på dit kæledyr - dyrlægen har svar 
på alle dine spørgsmål!
Kl. 10.30 - 11.00: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

Kl. 11.00 - 12.00: Fremvisning af alle kæledyrene - dyrlægen fortæller 
 og besvarer spørgsmål
Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer!
Velkommen til en hyggelig formiddag for dyrevenner!
Sted: Den Blå Hest overfor Højbjerg Bibliotek
Tilmed dig på tlf. 8940 9584 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk senest 
fredag 14. oktober. Kun raske dyr kan deltage. Gratis.

Onsdag 19. oktober kl. 11.00 - 12.00
Kæledyrskørekort
Vil du gerne have et kæledyr - eller har du allerede et? Så kom og hør 
Christina fra 4H fortælle om at tage ansvar for et kæledyr og passe det. 
Hun vil fortælle om hund, kat, marsvin og kanin. Hun vil også fortælle 
om, hvordan man kan få et kæledyrskørekort hos 4H. Der kommer 
også et dyr med. Gratis
Tilmelding på tlf. 8940 9584 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk 
fra onsdag 12. oktober. Gratis.

HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Børn
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Onsdag 26. oktober kl. 10.00 - 10.45
Film for de 3 - 6 årige
Vi viser seks sjove tegnefilm om Ernst og hans lettere fraværende mor.
Tilmelding på tlf. 8940 9584 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk
fra onsdag 19. oktober. Gratis.

Torsdag 27. oktober kl. 10.00
Den Internationale Bamsedag - fejres med en bamseskattejagt på 
Højbjerg Børnebibliotek
Skattejagten finder sted fra 27. oktober til 10. november.
Børnene skal rundt i hele børnebiblioteket og lede efter bamser ud-
styret med dannebrogsflag. Gæt hvor mange bamser der er, udfyld en 
blanket og læg svaret i vores røde postkasse. Vi trækker lod blandt de 
rigtige besvarelser om et gavekort på 200 kr. til Build-a-bear. Vinderen 
kontaktes direkte. Lån samtidig en spændende bamsehistorie med 
hjem fra bogudstillingen. Gratis.

Onsdag 23. novmber kl. 10.00 - 10.45
Film for de 3 - 6 årige
Cirkeline filmkavalkade.
Vi viser fire af de klassiske Cirkeline film: Sofus på flyvetur, Åh, sik´ en 
dejlig fødselsdag, Klodsmus og Højt fra træets grønne top
Tilmelding på tlf. 8940 9584 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk
fra onsdag 16. november. Gratis.

Onsdag 7. december kl. 10.00 - 10.35
Juleteater for de 2 - 6 årige
Eventyrteatret opfører Den magiske julekalender. Vi åbner låger i den 
store julekalender og tager ud på små musikalske juleeventyr med 
skægge nisser, søvnige skovmus og kanelsyngende julekager. Børnene 
drages aktivt ind i historierne.
Gratis billetter kan hentes på biblioteket eller bestilles på tlf. 89409584 
fra onsdag 30. november.
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9. - 25. august
Udstilling Sommerferie-ting
Hvor var du henne? Hvad fandt du? Biblioteket udstiller dine ting og 
din fortælling. Fyld hele biblioteket med sommerferie-oplevelser

7. - 30. september
Fairtrade. Århus. Kolt
Kolt bliver Fairtrade område til september. I samarbejde med FDB og 
Brugsen i Kolt sætter vi gang i en lang række aktiviteter for børn og 
voksne. Se nærmere program senere på bibliotekets hjemmeside. Det 
bliver sjovt og lærerigt.

Tirsdag 27. september kl. 10.00 - 10.35
Film for de 3 - 6 årige
Vi viser tre tegnefilm for de yngste.
Hund og fisk - om den umulige kærlighed mellem en hund og en fisk.
Aben Osvald - om aben Osvald, der leger i træerne med sine venner.
Karla Kanin på stranden - Karla Kanin møder en mariehøne
Varighed: 35 minutter.
Gratis billetter kan bestilles på tlf. 8713 1983 eller
koltbibliotek@aarhus.dk fra tirsdag 20. september.

4. - 27. oktober
Kæledyr – Skulpturer af Bjørn Terkel Lerberg
Multikunstneren Bjørn Terkel Lerbjerg leger i sine skulpturer med form 
og materialer. Det er skrotfigurer lavet af gamle bildele og legetøj. Han 
får skabt nogle helt nye kæledyr - fuld af farver og fantasi. Udstillingen 
knytter sig til vores tema om Kæledyr. Se programmet for efterårsferien
For børn og voksne.

Børn

KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk
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Mandag 17. oktober kl.14.00 - 15.30
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, så får du nu chancen for at møde rigtige, 
levende kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser 
slangerne frem. Se mere side 75

Tirsdag 25. oktober kl. 10.00 - 10.45
Film for de 3 - 6 årige
Vi viser seks sjove tegnefilm om Ernst og hans lettere fraværende mor.
Gratis billetter kan bestilles på tlf. 8713 1983 eller
koltbibliotek@aarhus.dk fra tirsdag18. oktober.

Torsdag 27. oktober kl.10.00
Den Internationale Bamsedag - fejres med en bamseskattejagt 
på Kolt-Hasselager Kombibibliotek
Skattejagten finder sted fra 27 oktober til 10 november.
Børnene skal rundt i hele biblioteket og lede efter bamser udstyret 
med dannebrogsflag. Gæt hvor mange bamser der er, udfyld en blan-
ket og aflever den ved skrivebordet. Vi trækker lod blandt de rigtige 
besvarelser om et gavekort på 200 kr. til Build-a-bear. Vinderen kontak-
tes direkte. Lån samtidig en spændende bamsehistorie med hjem fra 
bogudstillingen.
For børn på 2 - 8 år

Tirsdag 22. november kl. 10.00 - 10.45
Film for de 3 - 6 årige
Vi viser små filmperler fra serien Filmhits for børn
Varighed: Ca. 45 minutter.
Gratis billetter kan bestilles på tlf. 8713 1983 eller
koltbibliotek@aarhus.dk fra tirsdag 15. november

5. - 22. december
Send et godt gammeldags julekort
Glæden ved at skrive julekort eksisterer stadig. Posten har travlt. Bib-
lioteket viser med støtte fra Danmarks Mediemuseum gamle danske 
julekort. Alle besøgende kan få et julekort sendt fra biblioteket. Gad 
vide, hvor mange julekort vi får mulighed for at sende herfra?
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Onsdag 7. september kl. 10.15 - 10.45
Mægtige maskiner
Se filmene om Tårnkranen, Lastbilen og Piloterings-
maskinen.
Lystrup Bibliotek viser tre film. Den første handler 
om Tårnkranen, der flytter tunge ting på byggeplad-
sen. Den anden handler om Lastbilen, der fragter 
store og lange ting som for eksempel vindmøller. 
Den sidste film handler om Piloteringmaskinen, der 
stamper store pæle dybt ned i jorden.
For børn på 4 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 5. september.

Onsdag 14. september kl. 10.15 - 10.45
Mægtige maskiner
Se filmene om Betonkanonen, Wiremaskinen og Gravemaskinen.
Lystrup Bibliotek viser tre film. Den første handler om Betonkanonen, 
der transporterer beton lige derhen, hvor det skal bruges. Den anden 
handler om Wiremaskinen, der kan hente sand og grus op af vandet. 
Den sidste handler om Gravemaskinen, der har larvefødder og graver 
jord væk med sin store skovl.
For børn på 4 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 12. september.

Onsdag 21. september kl. 10.15 - 10.45
Mægtige maskiner
Se filmene om Girafliften, Fræseren og Kædegraveren.
Lystrup Bibliotek viser tre film. Den første handler om Girafliften, der 
i sin kurv kan løfte en mand højt op i luften. Den anden handler om 
Fræseren, der kan skrælle gammelt asfalt af vejen. Den sidste handler 
om Kædegraveren, der kan grave render i jorden til ledninger.
For børn på 4 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 19. september.

LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8713 1980 . lystrupbibliotek@aarhus.dk

Børn
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Tirsdag 4. oktober kl. 10.00 - 11.00
Babymassage – ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalgaard giver gode råd og 
vejledning til, hvordan du giver dit barn massage. Der bliver lagt vægt 
på nærhed, nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
For børn på 3 - 12 måneder og deres voksne.
Gratis. 
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest mandag 3. oktober.

Tirsdag 18. oktober kl. 14.00 - 15.00
Kæledyrskørekort
Vil du gerne have et kæledyr eller har du et? Så kom og hør Christina 
fra 4H fortælle om hvordan man tager ansvar for sit kæledyr. Hun vil 
fortælle om hund, kat, marsvin og kanin. Christina medbringer også 
et dyr.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest lørdag 15. oktober. Se mere side 75

Mandag 24. oktober kl. 10.00
Guldlok og de tre bjørne
Kender du eventyret om Guldlok og de tre bjørne? Elever fra Egå 
Produktionshøjskole læser eventyret højt, og hvis du tager din bamse 
med, kan den få lov at sove i en af sengene fra eventyret.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest fredag 21. oktober.
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Mandag og tirsdag 24. og 25 oktober kl. 13.00 - 19.00
Bamsedage
Tag din bamse med på biblioteket og put den i en af sengene fra 
eventyret om Guldlok og de tre bjørne. Der er også en lille udstilling af 
bamser, og der kan lånes bøger om bamser.
For børn på 2 - 5 år.

Onsdag 2. november kl. 10.15 - 10.30
Følelser og fantasi
Lystrup bibliotek viser to film: Nelly pakker, der 
handler om Nelly, der vil flytte hjemmefra for 
mor og far har så travlt, og Storvask – graffiti, 
hvor farveblyanterne fra cowboybuksernes lom-
mer tegner øjne på strømperne.
For børn på 2 - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller
lystrupbibliotek@aarhus.dk senest mandag 
31. oktober.

Onsdag 9. november kl. 10.15 - 10.30
Følelser og fantasi
Lystrup Bibliotek viser to film: Halløj, lille abe, hvor den lille abe ser 
mange ting i parken bl.a. en stor hund og Storvask – farveskift, hvor 
den hvide sok leder efter andre hvide sokker i en kulørtvask.
For børn på 2 - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 7. november.

Onsdag 16. november kl. 10.15 - 10.30
Følelser og fantasi
Lystrup Bibliotek viser to film: Alle må komme med, hvor pigen i den 
blå lastbil tager nissen, grisen og drengen med på tur, og Storvask – 
hemmeligheden, hvor vasketøjet leger gemmeleg.
For børn på 2 - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 14. november.



98

RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 . 8240 Risskov . Tlf. 8940 9600 . risskovbibliotek@aarhus.dk

Børn

Vi viser film for de små på biblioteket tre onsdage
Hver onsdag vises tre film. Det varer i alt 30 min 
Onsdag   7. september kl. 9.30 
Onsdag 14. september kl. 9.30
Onsdag 21. september kl. 9.30
Se film om lastbilen, betonkanonen og andre
MÆGTIGE MASKINER i biografen for de små på 
Risskov Bibliotek.
Gratis.
For børn på 2 - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9610 eller risskovbibliotek@aarhus.dk
senest mandagen inden.

Vi viser film for de små på biblioteket fire onsdage
Hver onsdag vises to film. Det varer i alt 15 min 
Onsdag 28. september kl. 9.30
Onsdag 5. og 12. oktober kl. 9.30
Onsdag 2. november kl. 9.30
Se små poetiske film om livet inde i vaskemaskinen og korte film om
de STORE følelser i biografen for de små på Risskov Bibliotek.
Gratis.
For børn på 2 - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9610 eller risskovbibliotek@aarhus.dk
senest mandagen inden.

Fredag 21. oktober kl. 14.00 - 15.30
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, så får du nu chancen for at møde rigtige, 
levende kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser 
slangerne frem. 
Tilmelding på Risskov Bibliotek eller på telefon 8940 9600 
tidligst fredag 14. oktober og senest torsdag 20. oktober. 
Se nærmere side 76
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Onsdag 26. oktober kl.10.00 - 11.30
Guldlok og de tre bjørne
Kom og put i den store bjørns seng – eller put din egen bamse i den 
mindste seng.
Elever fra Egå Produktionshøjskoleskole læser historien om Guldlok 
og de tre bjørne og bagefter kan børnene lege i sengene.
Se de mange bamsetilbud i uge 43 på www.aakb.dk/risskov.
Gratis.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9600 eller risskovbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 24. oktober.

Lørdag 10. december kl. 10.00 -10.35
Den magiske julekalender ved Eventyrværkstedet
Vi åbner låger i den store julekalender og tager ud på små juleeventyr 
med skægge nisser, søvnige skovmus, store gamle isbjørne, festlige 
julehjerter og kanelsyngende julekager – alt sammen skildret med en 
god portion fortællelyst, levende sang og musik leveret af Ditte Aarup 
Johnsen. Store som små kommer aktivt med undervejs og er herigen-
nem med til at bringe forestillingen videre.
Gratis.
For børn på 2 - 6 år.
Billetter kan bestilles eller afhentes fra lørdag 3. december.
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Fredag 23. september kl.10.00 - 11.00
Babymassage – ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalgaard giver gode råd og 
vejledning til, hvordan du giver dit barn massage. Der bliver lagt vægt 
på nærhed, nærvær og kærlighed.
Lillian kommer også ind på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne.
Tilmelding på tlf. 87139860 eller skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 
senest onsdag 21. september.

Vi viser film for de små på biblioteket tre torsdage kl. 9.30.
Hver torsdag vises tre film. Det varer i alt 30 minutter 
Torsdag 13. oktober kl. 9.30 - 10.00
Mægtige maskiner
Se filmene om Tårnkranen, Lastbilen og Piloteringsmaskinen.
Biblioteket viser tre film. Den første handler om Tårnkranen, der flytter tun-
ge ting på byggepladsen. Den anden handler om Lastbilen, der fragter store 
og lange ting som for eksempel vindmøller. Den sidste film handler om 
Piloteringmaskinen, der stamper store pæle dybt ned i jorden.
For børn på 4 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 9860  eller skoedstrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 10. oktober

Onsdag 19. oktober kl. 14.00 - 16.00
Den ekstraordinære kæledyrsbutik
Kenn Munk fra Et hemmeligt klubhus indretter en skør workshop. Du 
kan komme forbi og bruge den tid, du har lyst til, på dit eget kæledyr, 
som du selv opfinder. 
Du laver en maske, så du kan klæde dig ud som lige præcis dit favorit-
dyr. Hvad med en ulden pytonslange med flapører? Eller en fuglekanin? 
To eksperter hjælper med skabeloner og gode råd om dyrene.   >

Børn

KOMFORBI – SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk



101

Tilmelding på Skødstrup Kombi-Bibliotek eller på telefon 8713 9860 
tidligst mandag 10. oktober og senest mandag 17. oktober.

Torsdag 27. oktober kl. 9.30 - 10.00
Mægtige maskiner
Se filmene om Betonkanonen, Wiremaskinen og Gravemaskinen.
Biblioteket viser tre film. Den første handler om Betonkanonen, der 
transporterer beton lige derhen, hvor det skal bruges. Den anden 
handler om Wiremaskinen, der kan hente sand og grus op af vandet. 
Den sidste handler om Gravemaskinen, der har larvefødder og graver 
jord væk med sin store skovl.          
For børn på 4 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 9860  eller skoedstrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 24. oktober.

Torsdag 3. november kl. 9.30 - 10.00
Mægtige maskiner
Se filmene om Girafliften, Fræseren og Kædegraveren.
Biblioteket viser tre film. Den første handler om Girafliften, der i sin 
kurv kan løfte en mand højt op i luften. Den anden handler om Fræ-
seren, der kan skrælle gammel asfalt af vejen. Den sidste handler om 
Kædegraveren, der kan grave render i jorden til ledninger.
For børn på 4 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 9860  eller skoedstrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandag 31. oktober.

Vi viser film for de små på biblioteket fem fredage kl. 9.30.
Hver fredag vises to film. Det varer i alt 30 minutter 
Fredag 18. + 25. november
Fredag 2. + 9. + 16. december
Følelser og fantasi
Nelly pakker, der handler om Nelly, der vil flytte hjemmefra fordi mor og 
far har så travlt, og Storvask – graffiti, hvor farveblyanterne fra cowboy-
buksernes lommer tegner øjne på strømperne. Halløj, lille abe, hvor den 
lille abe ser mange ting i parken bl.a. en stor hund, og Storvask – farve-
skift, hvor den hvide sok leder efter andre hvide sokker i en kulørtvask.
Alle må komme med, hvor pigen i den blå lastbil tager nissen, grisen 
og drengen med på tur, og Storvask – hemmeligheden, hvor vasketøjet 
leger gemmeleg.
For børn på 2 - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8713 9860  eller skoedstrupbibliotek@aarhus.dk
senest mandagen inden.
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August - oktober
Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde
Keramikklovn
Klovnefiguren er skabt af billedkunstner og skulptør Lisbeth Graae. 
Hun har udstillet både herhjemme og i udlandet. Lisbeth Graaes tema 
er mennesker og myter. Hun er fascineret af klovnefiguren og comme-
dia dell’arte, som stiller spørgsmåltegn ved autoriteterne. 

Torsdag 20. oktober kl. 14.00 - 15.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig eftermiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr. 

SOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 . 8355 Solbjerg . Tlf. 8692 8288 . solbjergbibliotek@aarhus.dk

Børn
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En dyrlæge fra Solbjerg Dyreklinik deltager nemlig i dyrskuet og er 
parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
kl. 14.00 Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 14.30 - 15.30: Fremvisning af alle dyrene – dyrlægen fortæller og 
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på 
Solbjerg Børnebibliotek senest den 18. oktober. Kun raske dyr kan 
deltage! Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer.

Tirsdag 25. oktober kl. 9.30 - 10.15
Bamser er bare bedst
Vi fejrer Den internationale Bamsedag med bamsefilm og bamse-
hygge. Husk at tage din yndlingsbamse med på besøg. Blandt alle 
børn, der kommer hen på biblioteket i uge 43 med deres bamse, 
trækker vi lod om et gavekort på 200 kr. til Build-A-Bear Workshop.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8692 8288 eller solbjergbibliotek@aarhus.dk
fra mandag 17. oktober.

November - april 
Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde
Dragetæppe
Med stor interesse for tegning, historiefortælling samt at arbejde med 
børn har Jakob Kramer lavet et dragetæppe, som vil flyve fra bibliotek 
til bibliotek i Århus. Læs mere om kunstneren på www.jakobkramer.dk

Torsdag 8. december kl. 10.00 - 10.35
Den magiske julekalender
Der er noget ganske magisk ved at åbne den første låge i julekalende-
ren. Hvad gemmer sig bag ved lågen? Og tænk hvis billedet bagved 
kunne blive levende og forvandle sig til et rigtigt juleeventyr. Vi åbner 
låger i julekalenderen og tager ud på små juleeventyr med skægge 
nisser, søvnige skovmus, store gamle isbjørne, festlige julehjerter og 
kanelsyngende julekager – alt sammen skildret med en god portion 
fortællelyst, levende sang og musik.
For børn på 2 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8692 8288 eller solbjergbibliotek@aarhus.dk
fra torsdag 1. december.
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Torsdag 13. oktober kl. 9.30
Lyt – en dukketeaterforestilling for de mindste
Velkommen i teatret, forstillingen kan begynde.
Teater 83 parkerer teaterbussen udenfor biblioteket og viser forestil-
lingen Lyt. De små kan glæde sig til denne forestilling, der handler 
om at lytte til musik. Melodier og lyde gemmer sig og forsvinder, men 
musikken kommer igen og fornøjer store og små.
Gratis.
For børn på 1½ - 4 år.
Tilmelding på tlf. 8713 1820 eller tilstbibliotek@aarhus.dk 
fra torsdag 6. oktober.
Teaterforestillingen er arrangeret af Tilst Bibliotek og Medborgercenter Tilst.

Torsdag 20. oktober kl. 14.00 - 15.30
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slanger-
ne frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. Det koster 
25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem sammen med 
et slangetæmmerbevis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på telefon 8713 1820 
tidligst torsdag 13. oktober og senest onsdag 19. oktober.

TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A . 8381 Tilst . Tlf. 8713 1820 . tilstbibliotek@aarhus.dk

Børn
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August - oktober
Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde
Muldvarpen Erland og Fluen Norbert
De to trofæer, der sprudler af humor, er skabt af kunstneren Maren 
Kanzler. Hun er uddannet kunsthåndværker og har udstillet overalt i 
Danmark samt flere steder i Europa.

September
Slaskedukker
Kom og se en herlig udstilling med en masse hjemmesyede dukker og 
dyr. Opskrifterne er bl.a. fra Gitte Blinkildes bog Slaskedukker & kram-
medyr i patchworkstoffer.

Onsdag 19. oktober kl. 14.00 - ca. 15.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig eftermiddag for dyrevenner, hvor du også kan 
blive klogere på dit kæledyr.
En dyrlæge fra Østergaards Dyrehospital deltager nemlig i dyrskuet 
og er parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
kl. 14.00: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 14.30 - 15.30: Fremvisning af alle dyrene - dyrlægen fortæller og
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på 
Tranbjerg Børnebibliotek senest den tirsdag 18. oktober. Kun raske 
dyr kan deltage! Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som 
tilskuer.

TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg . Tlf. 8713 2435 . tranbjergbibliotek@aarhus.dk 

Børn
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Torsdag 27. oktober kl 9.30 - 10.15
Bamsernes festdag
Vi fejrer Den internationale Bamsedag med bamsefilm og bamsehyg-
ge. Husk at tage din egen yndlingsbamse med på besøg.
Hele oktober har vi en udstilling af personalets bamser, og blandt alle 
børn, der kommer hen på biblioteket med deres bamse i denne må-
ned, trækker vi lod om et gavekort på 200 kr. til Build-A-Bear Workshop.
Gratis.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 2435 eller  tranbjergbibliotek@aarhus.dk 
fra onsdag 19. oktober.

Fredag 11. november kl. 10.00 - 10.30
En flyvende fortælling
I en park oppe i træernes toppe sidder en nysgerrig papegøje og hol-
der øje med alle, der kommer forbi. Da en dreng kommer kørende på 
sit skateboard og påstår, at han kan alt, må det sættes på en prøve.
En sjov og enkel bordteaterfortælling med Marianne Siem fra Børneku-
lissen. Med små sange og dukker fortælles historien, der handler om 
glæden ved alt det, man kan gøre med kroppen.
Gratis.
For børn på 2 - 5 år.
Tilmelding på tlf. 8713 2435 eller  tranbjergbibliotek@aarhus.dk 
fra fredag 4. november.



108

Tirsdag 6. september kl. 18.00 - 19.30
Kreativt værksted 
Tirsdagsgruppen ved DUI- Leg og Virke Trige holder denne aften åbent 
kreativt værksted for børn i alderen 6 - 12 år på Trige Kombi-bibliotek. 
Arrangementet er en del af DUI’s landsdækkende kampagneuge og 
alle børn i aldersgruppen er velkomne.
For børn på  6 - 12 år.
Arrangør DUI - Leg og Virke Trige

Mandag 17. oktober kl. 10.30 - 12.00
Mød en kvælerslange live
Er du vild med slanger, eller synes du tværtimod, at de er væmmelige? 
Lige meget hvad, så får du nu chancen for at møde rigtige, levende 
kvælerslanger. En slangetæmmer fra slangetaemmer.dk viser slangerne 
frem. Måske får du også lov til at røre ved og holde en slange.
Du kan få taget et billede af dig selv sammen med slangen. Det koster 
25,- kr. Det bliver printet ud, så du kan få det med hjem sammen med et 
slangetæmmerbevis.
Tilmelding på Trige Kombi-bibliotek eller på telefon 8713 6313
tidligst fredag 7. oktober og senest fredag 14. oktober.

Tirsdag 25. oktober kl.18.30 - 20.00
Halloween(u)hygge på biblioteket
Kom og vær med til at udhule og udskære dit eget flotte græskarho-
ved. Vi slutter aftenen af med at høre en rigtig uhyggelig historie i det 
mørklagte bibliotek. Tør du være med?
For børn i 1., 2. og 3. klasse sammen med forældre.
Tilmelding på tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk 
fra mandag 10. oktober.

Børn

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 . 8380 Trige . Tlf. 8713 6313 . trigebibliotek@aarhus.dk
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Torsdag 27. oktober kl. 13.00 - 17.00
Bamseinvasion på biblioteket
Kom og vær med til at tælle hvor mange bamser, der har gemt sig på 
biblioteket, og vær med til at vinde en.
Hvert år den 27. oktober er det international bamsedag. Det fejrer vi i 
år ved at invitere en masser bamser ind på biblioteket. Du er også in-
viteret med! Du kan deltage i forskellige bamsekonkurrencer og andre 
bamseaktiviteter. For alle børn og barnlige sjæle.

Fredag 2. december kl. 10.00
Højtlæsning for børn – kom og hør en god julehistorie!
Tidligere lærer ved Bakkegårdsskolen Jonna Bunk læser julehistorier 
højt for børnehavebørn. Jonna Bunk har gennem mange år dyrket 
højtlæsning, og denne dag kommer denne interesse også børnehave-
børnene til gode.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk 
fra den mandag 21. november.
Dette arrangement er en del af bibliotekernes fælles læselysttema. Se mere side 35.
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Onsdag 5. oktober kl. 9.30 - 10.00 og kl. 10.30 - 11.00
Torsdag 6. oktober kl. 9.30 - 10.00 og kl. 10.30 - 11.00
Film for de små
Huset ved verdens ende ligger på en bjergtop. Problemet er 
bare at huset vipper dramatisk hver gang, der går nogen 
ind eller ud. Og det gør der tit! 
Ormens øje er en film om Øjet, der så gerne lader sig narre.
Hvordan muldvarpen fik bukser med lommer. Den lille 
muldvarp finder mange sjove ting, derfor ønsker den sig 
bukser med lommer.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9550 eller vibybibliotek@aarhus.dk.

Tirsdag 18. oktober kl. 10.00 - 10.30
Tre film om dyr
Mis med de blå øjne, Aben Osvald og Muldvarpen i Zoologisk have.
Klassiske børnefilm som din mor og far også så på biblioteket. Tag dit 
barn med og genoplev stemningen fra dengang. Bedsteforældre er 
også velkomne.
For børn på 3-6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9550 eller vibybibliotek@aarhus.dk.

Onsdag 19. oktober kl. 10.00 - 11.30
Børnedyrskue 
Vi vil gerne invitere dig til at udstille dit kæledyr på et børnedyrskue. 
Det bliver en hyggelig formiddag for dyrevenner, hvor du også kan blive 
klogere på dit kæledyr. Dyrlæge Nanna Enemark fra Aarhus Dyrehospital 
deltager nemlig i dyrskuet og er parat til at besvare spørgsmål.
Programmet er:
kl. 10.00: Indtjekning af deltagende kæledyr (de undersøges af dyrlægen)

kl. 10.30 - 11.30: Fremvisning af alle dyrene – dyrlægen fortæller og
 besvarer spørgsmål 
Har du lyst til at deltage med dit kæledyr, skal du tilmelde dig på Viby 
Børnebibliotek eller på tlf. 8940 9550 senest 18. oktober. Kun raske dyr 
kan deltage!
Hvis du ikke har et kæledyr, er du velkommen som tilskuer.

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Børn
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Torsdag 27. oktober kl. 10.00 - 10.30
Bamser er bare bedst. International Bamsedag
Over hele verden er det bamsen, der er i centrum torsdag 27. oktober. 
Uanset om bamsen hedder Teddy som i USA, Nalle i Sverige eller 
Bamse i Danmark så fejres den overalt i verden denne dag. Tag din 
bamse med på biblioteket og se bamsefilm.
For børn på 3-6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9550 eller vibybibliotek@aarhus.dk.

Torsdag 27. oktober kl. 10.00
Bamsekonkurrence
Kom og find bamser i børneafdelingen.
I anledning af International Bamsedag har nogle bamser gemt sig i 
børneafdelingen. Kan du finde dem?
For børn på 3-6 år

November - april
Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde
I børneafdelingen udstilles to trofæer af Maren Kanzler. Maren Kanz-
lers skulpturer i træ og keramik tager afsæt i det humoristisk karike-
rede. De er lavet af genbrugsmaterialer samt træ og metal. Derudover 
udstilles tre katte af billedkunstneren og grafikeren Corneille.

Mandag 14. november kl. 9.00
Højtlæsning i morgengryet
Vi læser højt fra bogen Mustafas Kiosk af Jakob Martin Strid. Kom og 
hør de sjove og fantasifulde rim, hvor vi bl.a. møder kioskejeren Mu-
stafa med turban og krumsabel, en bankrøvende frø og den skydegale 
grønthandler. Overalt i Norden bliver historien læst højt på netop 
dette tidspunkt.
For børn på 3-6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9550 eller vibybibliotek@aarhus.dk.
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Onsdag 16. november kl.   9.30 - 10.00
Onsdag 16. november kl. 10.30 - 11.00
Torsdag 17. novemebr kl.   9.30 - 10.00
Torsdag 17. novemebr kl. 10.30 - 11.00
Nordiske film for de små
I anledning af Nordisk Biblioteksuge vises filmene Orla Frøsnapper, 
Bertram og hunden Pølse og Karius og Baktus. Kom og oplev to klassiske 
film bygget over kendte børnebøger.
For børn på 3-6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9550 eller vibybibliotek@aarhus.dk.

Mandag 21. november
Den Integrerede Institution Egmontgården udstiller på Biblioteket
Børnene fra Egmontgården udstiller tegninger med motiver fra deres 
yndlingsbøger. Tag dine forældre, søskende eller bedsteforældre med 
på biblioteket og se den flotte udstilling.

Lørdag 26. november kl.10.00
Årets børnebøger
Udstilling af årets børnebøger fra 26. november til 23. december. Se et 
udvalg af årets gode børnebøger. Få inspiration til julegavebøger til dit 
barn eller barnebarn.
Lørdag 3. december kl. 10.00 - 12.00 vil der være Bogsnak i børnebiblio-
teket med børnebibliotekaren.



Torsdag 1. december kl. 10.00-10.35
Eventyrværkstedet opfører Den magiske julekalender 
Der er noget ganske magisk ved at åbne den første låge i julekalende-
ren. Hvad gemmer sig bag ved lågen? Og tænk hvis billedet bagved 
kunne blive levende og forvandle sig til et rigtigt juleeventyr.
Vi åbner låger i julekalenderen og tager ud på små juleeventyr med 
skægge nisser, søvnige skovmus, store gamle isbjørne, festlige jule-
hjerter og kanelsyngende julekager – alt sammen skildret med en god 
portion fortællelyst, levende sang og musik.
For børn på 2 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9550 fra torsdag 24. november kl. 10.

Onsdag 7. december kl.   9.30 - 10.00
Onsdag 7. december kl. 10.30 - 11.00
Torsdag 8. december kl.   9.30 - 10.00
Torsdag 8. december kl. 10.30 - 11.00
Julefilm for de små
Tag nissehuen på og kom i julestemning. Vi viser julefilm for de små.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på tlf. 8940 9550 eller vibybibliotek@aarhus.dk.
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Film for de små
Hver anden tirsdag på følgende datoer
13. september og 27. september
11. oktober og 25. oktober 
8. november og 22. november 
6. december
Vi starter kl. 10.00 og filmene varer ca. 30 minutter.
Det er en overraskelse, hvad der vises de enkelte tirsdage.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding ikke nødvendig.

Tirsdag 18. oktober kl. 14.00 - 16.00
Den ekstraordinære kæledyrsbutik
Kenn Munk fra Et hemmeligt klubhus indretter en skør workshop. Du 
kan komme forbi og bruge den tid, du har lyst til, på dit eget kæledyr, 
som du selv opfinder. 
Du laver en maske, så du kan klæde dig ud som lige præcis dit favorit-
dyr. Hvad med en ulden pytonslange med flapører? Eller en fuglekanin? 
To eksperter hjælper med skabeloner og gode råd om dyrene.
Tilmelding på Åby Bibliotek eller på telefon 8940 9500 tidligst den 11. 
oktober og senest mandag 17. oktober.

Højtlæsning
Kom og hyg dig med en god historie i den mørke november måned!
Onsdag   2. november kl. 17.00
Onsdag 16. november kl. 17.00
Onsdag 30. november kl. 17.00
For børn på 5 - 9 år.
Varighed ca. 30 minútter
Fortæller: Jytte Kjær Schou
Ingen tilmelding. Gratis adgang.

ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 

Børn
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August  Tid Arrangement Sted Side

August  Udstilling af decoupage Tranbjerg Bibliotek 60
August  Sonia Luna Zuñiga udstiller malerier Harlev Bibliotek 12
August - oktober Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde. Solbjerg Bibliotek 102
August - oktober Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde.  Tranbjerg Bibliotek 106
9. - 25.   Udstilling: Sommerferie-ting Kolt-Hasselager Bibliotek 92
22.  kl. 16.00 - 17.00 Vivo-Koret gennem 100 år – udstilling og koncert Hovedbiblioteket 16
23. kl. 19.00 - 21.00 Tang i hverdagsmad Risskov Bibliotek 50
25. kl. 17.00 - 19.00 Vild med ORD med Louis Jensen Åby Bibliotek 68
26. august - 25. september Udstilling. Vildskud. Fejl, mangler m.m. Højbjerg Bibliotek 40
27. kl. 16.00 -18.00 Fernisering: Vildskud. Fejl, mangler m.m. Højbjerg Bibliotek 40
28.  kl. 11.00 - 14.00 Poesibrunch Løve’s Bog- og VinCafé 37
30. kl. 17.00 - 17.30 Koncert med Vivo-koret Hovedbiblioteket 16
    

September  Tid Arrangement Sted Side

September  Skrot-udstilling Solbjerg Bibliotek 57
September  Udstilling af oliemalerier fra et andet univers Tranbjerg Bibliotek 60
September  Udstilling Slaskedukker Tranbjerg Bibliotek 106
September-oktober Udstilling med malergruppen Lobijane Harlev Bibliotek 12
  1.  Børnenes Bogdag Ridehuset 79
  1. september - 30. november Konkurrence: Vinterbogen  36
  3. kl. 10.30 Teatret Aspendos opfører Oles nye autobil Hovedbiblioteket 86
  5. kl. 15.00 - 16.30 Læsekreds: Et sted i Danmark Åby Bibliotek, 69
  6. kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 50
  6.  kl. 16.30 - 18.00 Netværksrække om spilmedier og spilkultur Hovedbiblioteket 16
  6. kl. 18.00 - 19.30 Kreativt værksted Trige Kombi-bibliotek 108
  6. - 29.   Udstilling: Eva Tind Kristensen og hendes værker Åby Bibliotek 31
  7. kl. 9.30 Film for 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
  7. kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 50
  7. kl. 10.15 - 10.45 Mægtige maskiner. Film for 4-6 årige. Lystrup Bibliotek 94
  7. kl. 19.00 - 21.00 Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds! Lystrup Bibliotek 46
  7. - 30.  Fairtrade. Århus. Kolt Kolt-Hasselager Bibliotek 44
  8. kl. 16.00 Spørgsmål i forhold til offentlige ydelser Gellerup Bibliotek 10
  8. kl. 16.00 - 18.30 Den interkulturelle udfordring – oplæsning og debat Hovedbiblioteket 16
12. kl. 19.00 - 21.30 Skoler og skoleliv i Ormslev-Kolt og i Danmark Kolt-Hasselager Bibliotek 44
13. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
13. kl. 19.00 - 21.00 Læsekreds: Løve’s favoritter Løve’s Bog- og VinCafé 26
13. kl. 19.00 - 21.00 Mød krimiforfatter Inger Gammelgaard Madsen Risskov Bibliotek 50
14. kl.   9.30 Film for 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
14. kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 88
14. kl. 10.15 - 10.45 Mægtige maskiner. Film for 4-6 årige. Lystrup Bibliotek 94

ARRANGEMENTSOVERSIGT
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August  Tid Arrangement Sted Side

August  Udstilling af decoupage Tranbjerg Bibliotek 60
August  Sonia Luna Zuñiga udstiller malerier Harlev Bibliotek 12
August - oktober Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde. Solbjerg Bibliotek 102
August - oktober Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde.  Tranbjerg Bibliotek 106
9. - 25.   Udstilling: Sommerferie-ting Kolt-Hasselager Bibliotek 92
22.  kl. 16.00 - 17.00 Vivo-Koret gennem 100 år – udstilling og koncert Hovedbiblioteket 16
23. kl. 19.00 - 21.00 Tang i hverdagsmad Risskov Bibliotek 50
25. kl. 17.00 - 19.00 Vild med ORD med Louis Jensen Åby Bibliotek 68
26. august - 25. september Udstilling. Vildskud. Fejl, mangler m.m. Højbjerg Bibliotek 40
27. kl. 16.00 -18.00 Fernisering: Vildskud. Fejl, mangler m.m. Højbjerg Bibliotek 40
28.  kl. 11.00 - 14.00 Poesibrunch Løve’s Bog- og VinCafé 37
30. kl. 17.00 - 17.30 Koncert med Vivo-koret Hovedbiblioteket 16
    

September  Tid Arrangement Sted Side

September  Skrot-udstilling Solbjerg Bibliotek 57
September  Udstilling af oliemalerier fra et andet univers Tranbjerg Bibliotek 60
September  Udstilling Slaskedukker Tranbjerg Bibliotek 106
September-oktober Udstilling med malergruppen Lobijane Harlev Bibliotek 12
  1.  Børnenes Bogdag Ridehuset 79
  1. september - 30. november Konkurrence: Vinterbogen  36
  3. kl. 10.30 Teatret Aspendos opfører Oles nye autobil Hovedbiblioteket 86
  5. kl. 15.00 - 16.30 Læsekreds: Et sted i Danmark Åby Bibliotek, 69
  6. kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 50
  6.  kl. 16.30 - 18.00 Netværksrække om spilmedier og spilkultur Hovedbiblioteket 16
  6. kl. 18.00 - 19.30 Kreativt værksted Trige Kombi-bibliotek 108
  6. - 29.   Udstilling: Eva Tind Kristensen og hendes værker Åby Bibliotek 31
  7. kl. 9.30 Film for 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
  7. kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 50
  7. kl. 10.15 - 10.45 Mægtige maskiner. Film for 4-6 årige. Lystrup Bibliotek 94
  7. kl. 19.00 - 21.00 Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds! Lystrup Bibliotek 46
  7. - 30.  Fairtrade. Århus. Kolt Kolt-Hasselager Bibliotek 44
  8. kl. 16.00 Spørgsmål i forhold til offentlige ydelser Gellerup Bibliotek 10
  8. kl. 16.00 - 18.30 Den interkulturelle udfordring – oplæsning og debat Hovedbiblioteket 16
12. kl. 19.00 - 21.30 Skoler og skoleliv i Ormslev-Kolt og i Danmark Kolt-Hasselager Bibliotek 44
13. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
13. kl. 19.00 - 21.00 Læsekreds: Løve’s favoritter Løve’s Bog- og VinCafé 26
13. kl. 19.00 - 21.00 Mød krimiforfatter Inger Gammelgaard Madsen Risskov Bibliotek 50
14. kl.   9.30 Film for 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
14. kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 88
14. kl. 10.15 - 10.45 Mægtige maskiner. Film for 4-6 årige. Lystrup Bibliotek 94
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14. kl. 15.00 - 17.00 Find din slægt – og gør den levende Viby Bibliotek 64
14. kl. 19.00 - 21.00 Rigtige mænd bærer sværd og har hestehale Hovedbiblioteket 17
15. kl. 15.00 - 18.00 Sundhedsdag i og omkring biblioteket Tilst Bibliotek 58
15. kl. 16.30 - 18.00 Introduktion til læsekredse Hovedbiblioteket 17
15. kl. 19.00 Eva Tind Kristensen og hendes værker Åby Bibliotek 69
17. kl. 10.30 - 13.30 Legedage i Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbiblioteket 86
17. kl. 13.00 Fra et praktikophold i Uganda Viby Bibliotek 64
17. september - 1. oktober True i historisk perspektiv Gellerup Bibliotek 10
19. kl. 16.00 Tjekkisk udstilling af bogillustrationer Hovedbiblioteket 17
19. kl. 19.30 - 21.30 Læsekreds: Mødre og døtre Risskov Bibliotek 51
19. kl. 19.30 Moesgård Museums nye udstillingsbygninger Åby Bibliotek 69
20. kl.   9.30 Søren Jessen fortæller Dino-historier Hasle Bibliotek 84
20. kl. 16.00 Efterårssange Gellerup Bibliotek 82
20. kl. 16.30 - 17.30 Klassikerdagen – Rundt om Rifbjerg Hovedbiblioteket 18
20. kl. 19.00 - 20.30 Læsekreds: Danske noveller og lyrik fra 00’erne  Viby Bibliotek 64
21. kl.   9.30 Søren Jessen fortæller Dino-historier Gellerup Bibliotek 82
21. kl.   9.30 Film for 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
21. kl. 10.15 - 10.45 Mægtige maskiner. Film for 4-6 årige. Lystrup Bibliotek 94
22. kl. 17.00 - 19.00 Læsekreds: Ny amerikansk litteratur Hovedbiblioteket 18
23. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Skødstrup Kombi-bibliotek 55
26. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Risskov Bibliotek 51
26. kl. 16.30 - 18.00 Er vi alle ved at gå bankerot? Hovedbiblioteket 18
27. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
27. kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende – for seniorer Lystrup Bibliotek 46
27. kl. 10.00 - 10.35 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 92
27. kl. 16.30 - 18.00 Musik-snak Hovedbiblioteket 18
28. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
28. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 90
28. kl. 10.00 - 12.00 Førstehjælp til babyer og små børn Tilst Bibliotek 58
28. kl. 19.30 Ind i en bog – Journal 64 Højbjerg Bibliotek 40
28. kl. 19.30 Danske forstæders historie  Viby Bibliotek 65
28. kl. 19.30 - 21.30 Islandsk litteratur - læsekreds Risskov Bibliotek 51
29. kl. 10.00 - 12.00 Barselslæsekreds Hovedbiblioteket 19
29. kl. 15.00 Foredrag om Social Kapital i Gellerup Gellerup Bibliotek 10

Oktober  Tid Arrangement Sted Side

Oktober  Udstillng af patchworktæpper Solbjerg Bibliotek 57
Oktober  Udstilling af stenkunst Tranbjerg Bibliotek 60
  3. kl. 19.00 PH – en moderne Grundtvig? Tranbjerg Bibliotek 60
  3. kl. 19.30 - 21.30 Japan – billeder fra en fremmedartet kultur Risskov Bibliotek 52
  3. - 29.   Papirkunst af Gurli Maagaard Højbjerg Bibliotek 41
  3. - 29.   La Vida på Ækvator Tilst Bibliotek 58
  3. - 31.   Anette Tolstrup Wetlesen udstiller glasarbejder Egå Kombi-Bibliotek 8
  4. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Lystrup Bibliotek 46
  4. kl. 16.30 - 18.00 Netværksrække om spilmedier og spilkultur Hovedbiblioteket 19
  4. kl. 18.00 -19.00 Højtlæsning for voksne – kom og få en god historie Trige Kombi-bibliotek 62
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14. kl. 15.00 - 17.00 Find din slægt – og gør den levende Viby Bibliotek 64
14. kl. 19.00 - 21.00 Rigtige mænd bærer sværd og har hestehale Hovedbiblioteket 17
15. kl. 15.00 - 18.00 Sundhedsdag i og omkring biblioteket Tilst Bibliotek 58
15. kl. 16.30 - 18.00 Introduktion til læsekredse Hovedbiblioteket 17
15. kl. 19.00 Eva Tind Kristensen og hendes værker Åby Bibliotek 69
17. kl. 10.30 - 13.30 Legedage i Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbiblioteket 86
17. kl. 13.00 Fra et praktikophold i Uganda Viby Bibliotek 64
17. september - 1. oktober True i historisk perspektiv Gellerup Bibliotek 10
19. kl. 16.00 Tjekkisk udstilling af bogillustrationer Hovedbiblioteket 17
19. kl. 19.30 - 21.30 Læsekreds: Mødre og døtre Risskov Bibliotek 51
19. kl. 19.30 Moesgård Museums nye udstillingsbygninger Åby Bibliotek 69
20. kl.   9.30 Søren Jessen fortæller Dino-historier Hasle Bibliotek 84
20. kl. 16.00 Efterårssange Gellerup Bibliotek 82
20. kl. 16.30 - 17.30 Klassikerdagen – Rundt om Rifbjerg Hovedbiblioteket 18
20. kl. 19.00 - 20.30 Læsekreds: Danske noveller og lyrik fra 00’erne  Viby Bibliotek 64
21. kl.   9.30 Søren Jessen fortæller Dino-historier Gellerup Bibliotek 82
21. kl.   9.30 Film for 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
21. kl. 10.15 - 10.45 Mægtige maskiner. Film for 4-6 årige. Lystrup Bibliotek 94
22. kl. 17.00 - 19.00 Læsekreds: Ny amerikansk litteratur Hovedbiblioteket 18
23. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Skødstrup Kombi-bibliotek 55
26. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Risskov Bibliotek 51
26. kl. 16.30 - 18.00 Er vi alle ved at gå bankerot? Hovedbiblioteket 18
27. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
27. kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende – for seniorer Lystrup Bibliotek 46
27. kl. 10.00 - 10.35 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 92
27. kl. 16.30 - 18.00 Musik-snak Hovedbiblioteket 18
28. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
28. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 90
28. kl. 10.00 - 12.00 Førstehjælp til babyer og små børn Tilst Bibliotek 58
28. kl. 19.30 Ind i en bog – Journal 64 Højbjerg Bibliotek 40
28. kl. 19.30 Danske forstæders historie  Viby Bibliotek 65
28. kl. 19.30 - 21.30 Islandsk litteratur - læsekreds Risskov Bibliotek 51
29. kl. 10.00 - 12.00 Barselslæsekreds Hovedbiblioteket 19
29. kl. 15.00 Foredrag om Social Kapital i Gellerup Gellerup Bibliotek 10

Oktober  Tid Arrangement Sted Side

Oktober  Udstillng af patchworktæpper Solbjerg Bibliotek 57
Oktober  Udstilling af stenkunst Tranbjerg Bibliotek 60
  3. kl. 19.00 PH – en moderne Grundtvig? Tranbjerg Bibliotek 60
  3. kl. 19.30 - 21.30 Japan – billeder fra en fremmedartet kultur Risskov Bibliotek 52
  3. - 29.   Papirkunst af Gurli Maagaard Højbjerg Bibliotek 41
  3. - 29.   La Vida på Ækvator Tilst Bibliotek 58
  3. - 31.   Anette Tolstrup Wetlesen udstiller glasarbejder Egå Kombi-Bibliotek 8
  4. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Lystrup Bibliotek 46
  4. kl. 16.30 - 18.00 Netværksrække om spilmedier og spilkultur Hovedbiblioteket 19
  4. kl. 18.00 -19.00 Højtlæsning for voksne – kom og få en god historie Trige Kombi-bibliotek 62
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  4. kl. 19.00 - 21.00 Læsekreds: 1700-tallet genfortalt  Viby Bibliotek 65
  4. - 27.   Kæledyr - Skulpturer af Bjørn Terkel Lerberg Kolt-Hasselager Bibliotek 44
  4. - 29.  Papirkunst af Jytte Rasmussen Viby Bibliotek 65
  5. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
  5. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 110
  5. kl. 17.00 - 18.30 Læsekreds: Vi danskere – til internationals og danskere Åby Bibliotek 70
  5. kl. 19.00 Vinsmagning – en smagsrejse på den Iberiske halvø Trige Kombi-bibliotek 62
  5. kl. 19.30 Gotham City – fortællinger af Niels Lillelund Viby Bibliotek 66
  6. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 110
  6. kl. 16.30 Library Introductions Hovedbiblioteket 19
  7. kl. 14.00 - 17.00 Æblepresning for hele familien Beder-Malling Bibliotek 7
  8. kl. 12.00 Rollespil: Eventyret mellem bøgerne Hovedbiblioteket 86
  9. kl. 11.00 - 14.00 Poesibrunch Løve’s Bog- og VinCafé 37
10. - 27.   Udstilling: Aarhus i Hjertet Hovedbiblioteket 20
10.  kl. 10.00 Bogsalg Beder-Malling Bibliotek 7
10. kl. 10.00 Bogsalg – kom og gør et kup! Trige Kombi-bibliotek 62
10. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Hjortshøj Kombi-Bibliotek 15
10.  kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 12
10. kl. 19.00 - 21.00 Læsekreds – Nordiske prisvindere Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 44
10. kl. 19.30 - 21.30 Forfatteraften med Erik Juul Clausen Lystrup Bibliotek 32
11. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
11. kl. 19.00 - 21.00 Forfatteraften med Lone Hørslev Risskov Bibliotek 52
12. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
12. kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 88
13. kl.   9.30 Lyt – en dukketeaterforestilling for de mindste Tilst Bibliotek 104
13. kl.   9.30 - 10.00 Mægtige maskiner. Film for de 4-6 årige. Skødstrup Kombi-bibliotek 100
13. kl. 10.00 - 11.30 Lær at skrive sms’er på din mobiltelefon Egå Kombi-Bibliotek 8
14. kl. 10.00 Filmhygge for de mindste Harlev Bibliotek 83
14. kl. 18.30 - 22.00 Kulturnat på Hovedbiblioteket  Hovedbiblioteket 87
15. kl. 10.00 - 15.00 Store mostdag – 25 kg æbler = 20 liter most Risskov Bibliotek 52
17. kl. 10.30 - 12.00 Børnedyrskue Højbjerg Bibliotek 74
17. kl. 10.30 - 12.00 Mød en kvælerslange live Trige Kombi-bibliotek 77
17. kl. 14.00 - 15.30 Børnedyrskue Beder-Malling Bibliotek 73
17. kl. 14.00 - 15.30 Mød en kvælerslange live Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 75
17. kl. 19.30 Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds! Højbjerg Bibliotek 41
18. kl. 10.00 - 10.30 Tre film om dyr Viby Bibliotek 110
18. kl. 14.00 - 16.00 Den ekstraordinære kæledyrsbutik Åby Bibliotek 78
18. kl. 14.00 - 15.00 Kæledyrskørekort Lystrup Bibliotek 75
19. kl. 10.00 - 11.30 Børnedyrskue Viby Bibliotek 78
19. kl. 11.00 - 12.00 Kæledyrskørekort Højbjerg Bibliotek 75
19. kl. 14.00 - 15.00 Kæledyrskørekort Hjortshøj Bibliotek 73
19. kl. 14.00 - 16.00 Den ekstraordinære kæledyrsbutik Skødstrup Kombi-bibliotek 76
19. kl. 14.00 - ca. 15.30 Børnedyrskue Tranbjerg Bibliotek 77
19. kl. 19.00 - 21.00. Svend Åge Madsens univers Åby Bibliotek 32
19. kl. 19.00 - 21.00 Nouvelle Vague Hovedbiblioteket 20
20. kl. 10.30 - 12.00 Mød en kvælerslange live Hovedbiblioteket 74
20. kl. 14.00 - 15.30 Børnedyrskue Solbjerg Bibliotek 76
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  4. kl. 19.00 - 21.00 Læsekreds: 1700-tallet genfortalt  Viby Bibliotek 65
  4. - 27.   Kæledyr - Skulpturer af Bjørn Terkel Lerberg Kolt-Hasselager Bibliotek 44
  4. - 29.  Papirkunst af Jytte Rasmussen Viby Bibliotek 65
  5. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
  5. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 110
  5. kl. 17.00 - 18.30 Læsekreds: Vi danskere – til internationals og danskere Åby Bibliotek 70
  5. kl. 19.00 Vinsmagning – en smagsrejse på den Iberiske halvø Trige Kombi-bibliotek 62
  5. kl. 19.30 Gotham City – fortællinger af Niels Lillelund Viby Bibliotek 66
  6. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 110
  6. kl. 16.30 Library Introductions Hovedbiblioteket 19
  7. kl. 14.00 - 17.00 Æblepresning for hele familien Beder-Malling Bibliotek 7
  8. kl. 12.00 Rollespil: Eventyret mellem bøgerne Hovedbiblioteket 86
  9. kl. 11.00 - 14.00 Poesibrunch Løve’s Bog- og VinCafé 37
10. - 27.   Udstilling: Aarhus i Hjertet Hovedbiblioteket 20
10.  kl. 10.00 Bogsalg Beder-Malling Bibliotek 7
10. kl. 10.00 Bogsalg – kom og gør et kup! Trige Kombi-bibliotek 62
10. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Hjortshøj Kombi-Bibliotek 15
10.  kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 12
10. kl. 19.00 - 21.00 Læsekreds – Nordiske prisvindere Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 44
10. kl. 19.30 - 21.30 Forfatteraften med Erik Juul Clausen Lystrup Bibliotek 32
11. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
11. kl. 19.00 - 21.00 Forfatteraften med Lone Hørslev Risskov Bibliotek 52
12. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
12. kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 88
13. kl.   9.30 Lyt – en dukketeaterforestilling for de mindste Tilst Bibliotek 104
13. kl.   9.30 - 10.00 Mægtige maskiner. Film for de 4-6 årige. Skødstrup Kombi-bibliotek 100
13. kl. 10.00 - 11.30 Lær at skrive sms’er på din mobiltelefon Egå Kombi-Bibliotek 8
14. kl. 10.00 Filmhygge for de mindste Harlev Bibliotek 83
14. kl. 18.30 - 22.00 Kulturnat på Hovedbiblioteket  Hovedbiblioteket 87
15. kl. 10.00 - 15.00 Store mostdag – 25 kg æbler = 20 liter most Risskov Bibliotek 52
17. kl. 10.30 - 12.00 Børnedyrskue Højbjerg Bibliotek 74
17. kl. 10.30 - 12.00 Mød en kvælerslange live Trige Kombi-bibliotek 77
17. kl. 14.00 - 15.30 Børnedyrskue Beder-Malling Bibliotek 73
17. kl. 14.00 - 15.30 Mød en kvælerslange live Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 75
17. kl. 19.30 Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds! Højbjerg Bibliotek 41
18. kl. 10.00 - 10.30 Tre film om dyr Viby Bibliotek 110
18. kl. 14.00 - 16.00 Den ekstraordinære kæledyrsbutik Åby Bibliotek 78
18. kl. 14.00 - 15.00 Kæledyrskørekort Lystrup Bibliotek 75
19. kl. 10.00 - 11.30 Børnedyrskue Viby Bibliotek 78
19. kl. 11.00 - 12.00 Kæledyrskørekort Højbjerg Bibliotek 75
19. kl. 14.00 - 15.00 Kæledyrskørekort Hjortshøj Bibliotek 73
19. kl. 14.00 - 16.00 Den ekstraordinære kæledyrsbutik Skødstrup Kombi-bibliotek 76
19. kl. 14.00 - ca. 15.30 Børnedyrskue Tranbjerg Bibliotek 77
19. kl. 19.00 - 21.00. Svend Åge Madsens univers Åby Bibliotek 32
19. kl. 19.00 - 21.00 Nouvelle Vague Hovedbiblioteket 20
20. kl. 10.30 - 12.00 Mød en kvælerslange live Hovedbiblioteket 74
20. kl. 14.00 - 15.30 Børnedyrskue Solbjerg Bibliotek 76
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20. kl. 14.00 - 15.30 Mød en kvælerslange live Tilst Bibliotek 77
21. kl. 10.30 - 12.00 Mød en kvælerslange live Hasle Bibliotek 73
21. kl. 14.00 - 15.30 Mød en kvælerslange live Risskov Bibliotek 76
24. kl. 10.00 Guldlok og de tre bjørne Lystrup Bibliotek 95
24. kl. 13.00 - 19.00 Bamsedage Lystrup Bibliotek 96
24. kl. 19.00 - 20.30 Forfatteraften med Kristina Stoltz Harlev Bibliotek 13
24. kl. 19.30 Slægtsforskning på nettet Tilst Bibliotek 58
25. kl.   9.30 - 10.15 Bamser er bare bedst Solbjerg Bibliotek 103
25. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
25. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 93
25. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Egå Kombi-Bibliotek 8
25. kl. 13.00 - 19.00 Bamsedage Lystrup Bibliotek 96
25. kl. 16.30 - 18.00 Musik-snak Hovedbiblioteket 20
25. kl. 18.30 - 20.00 Halloween(u)hygge på biblioteket Trige Kombi-bibliotek 108
26. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 91
26. kl. 10.00 - 11.30 Guldlok og de tre bjørne Risskov Bibliotek 99
26. kl. 19.00 - 22.00 Det Litterære Marked Hovedbiblioteket 21
26. kl. 19.30 Ind i en bog – Gudfar Højbjerg Bibliotek 41
27. kl.   9.30 - 10.00 Mægtige maskiner. Film for de 4-6 årige. Skødstrup Kombi-bibliotek 101
27. kl.   9.30 - 10.15 Bamsernes Festdag Tranbjerg Bibliotek 107
27. kl. 10.00 Den Internationale Bamsedag  Højbjerg Bibliotek 91
27. kl. 10.00 Den Internationale Bamsedag Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 92
27. kl. 13.00 - 17.00 Bamseinvasion på biblioteket Trige Kombi-bibliotek 109
27. kl. 16.30 - 17.30 Spil Dansk Dagen Hovedbiblioteket 21
27. kl. 10.00 International Bamsedag Viby Bibliotek 111
28. kl. 10.00 - 18.00 Bogsalg Hovedbiblioteket 21
29. kl. 10.00 Efterårsbogsalg på Lystrup Bibliotek Lystrup Bibliotek 47
29. kl. 10.00 - 15.00 Bogsalg Hovedbiblioteket 21

November  Tid Arrangement Sted Side

November  Kunstudstilling af Søren Fisker Solbjerg Bibliotek 57
November  Sådan morede man sig i Tranbjerg i gamle dage Tranbjerg Bibliotek 61
November og december Billedkunstner Jette Sloth Vinding udstiller Harlev Bibliotek 14
November - april Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde.  Solbjerg Bibliotek 103
November - april Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde.  Viby Bibliotek 111
  1. kl. 16.30 - 18.00 Netværksrække om spilmedier og spilkultur Hovedbiblioteket 21
  1. kl. 19.00 - 21.00 Slægtsforskning og lokalhistorie Risskov Bibliotek 53
  1. kl. 19.30 Kinesisk film i dag. Foredrag ved Xubin Zhu Højbjerg Bibliotek 42
  1. - 30.   Udstilling: Passion for modelbygning  Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 45
  2. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
  2. kl. 10.00 Højtlæsning for børn – kom og hør en god julehistorie! Trige Kombi-bibliotek 109
  2. kl. 10.15 - 10.30 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Lystrup Bibliotek 96
  2.  kl. 17.00 Højtlæsning Åby Bibliotek 114
  2. - 27.   Night Vision Fotoudstilling Højbjerg Bibliotek 42
  3. kl.   9.30 Børneteateret Molevitten opfører Lommedyret Oscar Hasle Bibliotek 84
  3. kl.   9.30 - 10.00 Mægtige maskiner. Film for de 4-6 årige. Skødstrup Kombi-bibliotek 101
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20. kl. 14.00 - 15.30 Mød en kvælerslange live Tilst Bibliotek 77
21. kl. 10.30 - 12.00 Mød en kvælerslange live Hasle Bibliotek 73
21. kl. 14.00 - 15.30 Mød en kvælerslange live Risskov Bibliotek 76
24. kl. 10.00 Guldlok og de tre bjørne Lystrup Bibliotek 95
24. kl. 13.00 - 19.00 Bamsedage Lystrup Bibliotek 96
24. kl. 19.00 - 20.30 Forfatteraften med Kristina Stoltz Harlev Bibliotek 13
24. kl. 19.30 Slægtsforskning på nettet Tilst Bibliotek 58
25. kl.   9.30 - 10.15 Bamser er bare bedst Solbjerg Bibliotek 103
25. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
25. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 93
25. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Egå Kombi-Bibliotek 8
25. kl. 13.00 - 19.00 Bamsedage Lystrup Bibliotek 96
25. kl. 16.30 - 18.00 Musik-snak Hovedbiblioteket 20
25. kl. 18.30 - 20.00 Halloween(u)hygge på biblioteket Trige Kombi-bibliotek 108
26. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 91
26. kl. 10.00 - 11.30 Guldlok og de tre bjørne Risskov Bibliotek 99
26. kl. 19.00 - 22.00 Det Litterære Marked Hovedbiblioteket 21
26. kl. 19.30 Ind i en bog – Gudfar Højbjerg Bibliotek 41
27. kl.   9.30 - 10.00 Mægtige maskiner. Film for de 4-6 årige. Skødstrup Kombi-bibliotek 101
27. kl.   9.30 - 10.15 Bamsernes Festdag Tranbjerg Bibliotek 107
27. kl. 10.00 Den Internationale Bamsedag  Højbjerg Bibliotek 91
27. kl. 10.00 Den Internationale Bamsedag Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 92
27. kl. 13.00 - 17.00 Bamseinvasion på biblioteket Trige Kombi-bibliotek 109
27. kl. 16.30 - 17.30 Spil Dansk Dagen Hovedbiblioteket 21
27. kl. 10.00 International Bamsedag Viby Bibliotek 111
28. kl. 10.00 - 18.00 Bogsalg Hovedbiblioteket 21
29. kl. 10.00 Efterårsbogsalg på Lystrup Bibliotek Lystrup Bibliotek 47
29. kl. 10.00 - 15.00 Bogsalg Hovedbiblioteket 21

November  Tid Arrangement Sted Side

November  Kunstudstilling af Søren Fisker Solbjerg Bibliotek 57
November  Sådan morede man sig i Tranbjerg i gamle dage Tranbjerg Bibliotek 61
November og december Billedkunstner Jette Sloth Vinding udstiller Harlev Bibliotek 14
November - april Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde.  Solbjerg Bibliotek 103
November - april Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde.  Viby Bibliotek 111
  1. kl. 16.30 - 18.00 Netværksrække om spilmedier og spilkultur Hovedbiblioteket 21
  1. kl. 19.00 - 21.00 Slægtsforskning og lokalhistorie Risskov Bibliotek 53
  1. kl. 19.30 Kinesisk film i dag. Foredrag ved Xubin Zhu Højbjerg Bibliotek 42
  1. - 30.   Udstilling: Passion for modelbygning  Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 45
  2. kl.   9.30 Film for de 2-4 årige Risskov Bibliotek 98
  2. kl. 10.00 Højtlæsning for børn – kom og hør en god julehistorie! Trige Kombi-bibliotek 109
  2. kl. 10.15 - 10.30 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Lystrup Bibliotek 96
  2.  kl. 17.00 Højtlæsning Åby Bibliotek 114
  2. - 27.   Night Vision Fotoudstilling Højbjerg Bibliotek 42
  3. kl.   9.30 Børneteateret Molevitten opfører Lommedyret Oscar Hasle Bibliotek 84
  3. kl.   9.30 - 10.00 Mægtige maskiner. Film for de 4-6 årige. Skødstrup Kombi-bibliotek 101
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  3. kl. 16.30 - 18.30 Tysk bogcafé Hovedbiblioteket 22
  3. kl. 19.30 Mindfulness i teori og praksis Viby Bibliotek 66
  4. kl.   9.30 Børneteateret Molevitten opfører Lommedyret Oscar Gellerup Bibliotek 82
  7. kl. 10.00 - 12.00 Workshop i slægtsforskning Lystrup Bibliotek 48
  7. kl. 19.00 - 21.00 Inspirationsaften med boghandleren og bibliotekekaren Skødstrup Kombi-bibliotek 34
  7. kl. 19.00 - 21.00 Tysk film Hovedbiblioteket 22
  8. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
  8. kl. 17.00 - 19.00 Læsekreds: Aktuelle forfatterskaber i Norden Åby Bibliotek 70
  9. kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 88
  9. kl. 10.15 - 10.30 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Lystrup Bibliotek 96
  9. kl. 19.00 Bogcafé om Maria Stuart og jarlen af Bothwell Sabro Bibliotek 54
  9. kl. 19.30 Introduktion til AYUR-VEDA. Højbjerg Bibliotek 42
  9. kl. 19.30 Inspirationsaften med boghandleren og bibliotekekaren Tilst Bibliotek 34
10. kl. 13.00 Bogsalg Solbjerg Bibliotek 57
10. kl. 19.00 - 21.00 Inspirationsaften med boghandleren og bibliotekekaren Tranbjerg Bibliotek 34
10. kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13
10. kl. 19.00 - 21.00 Samtale mellem Dy Plambeck og Astrid Thorghauge Åby Bibliotek 71
11. kl. 10.00 Filmhygge for de mindste Harlev Bibliotek 83
11. kl. 10.00 - 10.30 En flyvende fortælling Tranbjerg Bibliotek 107
12. kl. 10.00 - 15.00 Nordisk spildag Hovedbiblioteket 22
12. kl. 10.30 Teatret Zebra-ze-ze præsenterer Den sambaglade zebra Hovedbiblioteket 87
14. kl.   9.00 Højtlæsning i morgengryet Viby Bibliotek 111
14. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Trige Kombi-bibliotek 62
14. kl. 19.00 Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær! Harlev Bibliotek 13
14. kl. 19.30 Foredrag: Tørklæder og kvindekamp Tilst Bibliotek 59
15. kl. 19.00 - 21.00 Roadtrip USA – at rejse med børn Trige Kombi-bibliotek 63
15. kl. 19.30 - 21.30 Slægtsforskning og lokalhistorie Lystrup Bibliotek 48
16. kl.   9.30 og 10.30 Nordiske film for de små Viby Bibliotek 112
16. kl. 10.15 - 10.30 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Lystrup Bibliotek 96
16.  kl. 17.00 Højtlæsning Åby Bibliotek 114
16. kl. 19.00 - 21.00 Uglerne er ikke, hvad de ser ud til at være… Hovedbiblioteket 22
17. kl.   9.30 og 10.30 Nordiske film for de små Viby Bibliotek 112
17. kl. 14.00 Bogsalg Egå Kombi-Bibliotek 8
17. kl. 17.00 - 18.30 Sæsonens nye bøger Hovedbiblioteket 23
18. kl.   9.30 - 10.00 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Skødstrup Kombi-bibliotek 101
19. kl. 10.00 - 14.00 BOGMESSE8270 Højbjerg Bibliotek 43
19. kl. 14.00 - 15.00 Kæledyrskørekort Hjortshøj Bibliotek 85
21.  Udstilling.Den Integrerede Institution Egmontgården Viby Bibliotek 112
21. kl. 19.00 - ca. 21.00 Lær modelbygning / Passion for modelbygning Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 45
22. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
22. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 93
22. kl. 16.30 - 18.00 Musik-snak Hovedbiblioteket 23
22. kl. 19.00 Bogcafé om Maria Stuart og jarlen af Bothwell Åby Bibliotek 71
23. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3-6 årige Højbjerg Bibliotek 91
25. kl.   9.30 - 10.00 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Skødstrup Kombi-bibliotek 101
26. kl. 10.00 Årets børnebøger Viby Bibliotek 112
26. kl. 10.30 - 13.30 Legedage i Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbiblioteket 87
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  3. kl. 16.30 - 18.30 Tysk bogcafé Hovedbiblioteket 22
  3. kl. 19.30 Mindfulness i teori og praksis Viby Bibliotek 66
  4. kl.   9.30 Børneteateret Molevitten opfører Lommedyret Oscar Gellerup Bibliotek 82
  7. kl. 10.00 - 12.00 Workshop i slægtsforskning Lystrup Bibliotek 48
  7. kl. 19.00 - 21.00 Inspirationsaften med boghandleren og bibliotekekaren Skødstrup Kombi-bibliotek 34
  7. kl. 19.00 - 21.00 Tysk film Hovedbiblioteket 22
  8. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
  8. kl. 17.00 - 19.00 Læsekreds: Aktuelle forfatterskaber i Norden Åby Bibliotek 70
  9. kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 88
  9. kl. 10.15 - 10.30 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Lystrup Bibliotek 96
  9. kl. 19.00 Bogcafé om Maria Stuart og jarlen af Bothwell Sabro Bibliotek 54
  9. kl. 19.30 Introduktion til AYUR-VEDA. Højbjerg Bibliotek 42
  9. kl. 19.30 Inspirationsaften med boghandleren og bibliotekekaren Tilst Bibliotek 34
10. kl. 13.00 Bogsalg Solbjerg Bibliotek 57
10. kl. 19.00 - 21.00 Inspirationsaften med boghandleren og bibliotekekaren Tranbjerg Bibliotek 34
10. kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13
10. kl. 19.00 - 21.00 Samtale mellem Dy Plambeck og Astrid Thorghauge Åby Bibliotek 71
11. kl. 10.00 Filmhygge for de mindste Harlev Bibliotek 83
11. kl. 10.00 - 10.30 En flyvende fortælling Tranbjerg Bibliotek 107
12. kl. 10.00 - 15.00 Nordisk spildag Hovedbiblioteket 22
12. kl. 10.30 Teatret Zebra-ze-ze præsenterer Den sambaglade zebra Hovedbiblioteket 87
14. kl.   9.00 Højtlæsning i morgengryet Viby Bibliotek 111
14. kl. 10.00 - 11.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Trige Kombi-bibliotek 62
14. kl. 19.00 Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær! Harlev Bibliotek 13
14. kl. 19.30 Foredrag: Tørklæder og kvindekamp Tilst Bibliotek 59
15. kl. 19.00 - 21.00 Roadtrip USA – at rejse med børn Trige Kombi-bibliotek 63
15. kl. 19.30 - 21.30 Slægtsforskning og lokalhistorie Lystrup Bibliotek 48
16. kl.   9.30 og 10.30 Nordiske film for de små Viby Bibliotek 112
16. kl. 10.15 - 10.30 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Lystrup Bibliotek 96
16.  kl. 17.00 Højtlæsning Åby Bibliotek 114
16. kl. 19.00 - 21.00 Uglerne er ikke, hvad de ser ud til at være… Hovedbiblioteket 22
17. kl.   9.30 og 10.30 Nordiske film for de små Viby Bibliotek 112
17. kl. 14.00 Bogsalg Egå Kombi-Bibliotek 8
17. kl. 17.00 - 18.30 Sæsonens nye bøger Hovedbiblioteket 23
18. kl.   9.30 - 10.00 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Skødstrup Kombi-bibliotek 101
19. kl. 10.00 - 14.00 BOGMESSE8270 Højbjerg Bibliotek 43
19. kl. 14.00 - 15.00 Kæledyrskørekort Hjortshøj Bibliotek 85
21.  Udstilling.Den Integrerede Institution Egmontgården Viby Bibliotek 112
21. kl. 19.00 - ca. 21.00 Lær modelbygning / Passion for modelbygning Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 45
22. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
22. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 93
22. kl. 16.30 - 18.00 Musik-snak Hovedbiblioteket 23
22. kl. 19.00 Bogcafé om Maria Stuart og jarlen af Bothwell Åby Bibliotek 71
23. kl. 10.00 - 10.45 Film for de 3-6 årige Højbjerg Bibliotek 91
25. kl.   9.30 - 10.00 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Skødstrup Kombi-bibliotek 101
26. kl. 10.00 Årets børnebøger Viby Bibliotek 112
26. kl. 10.30 - 13.30 Legedage i Hovedbibliotekets børneafdeling Hovedbiblioteket 87
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27. kl. 11.00 -14.00 Poesibrunch Løve’s Bog- og VinCafé 35
28. kl. 10.00 - 12.00 Workshop i slægtsforskning – start din egen slægtstavle Lystrup Bibliotek 48
28. kl. 19.00 - 22.00 Juleøl Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 45
28. kl. 14.00 - 16.00 Digital café Hovedbiblioteket 23
30. kl. 14.00 - 15.00 Digital cafe – hvad kan en iPad? Åby Bibliotek 71
30.  kl. 17.00 Højtlæsning Åby Bibliotek 114
30. kl. 19.30 Ind i en bog - Gengældelsens veje Højbjerg Bibliotek 43

December  Tid Arrangement Sted Side

December  Tranbjerg Biblioteks juleudstilling Tranbjerg Bibliotek 61
December - januar Det eventyrlige Kunstkammer - H. C. Andersen Beder-Malling Bibliotek 81
  1. kl. 10.00 - 10.35 Eventyrværkstedet opfører Den magiske julekalender Viby Bibliotek 113
  1. kl. 14.00 - 15.00 Digital cafe – hvad kan en iPad? Viby Bibliotek 66
  1. kl. 17.00 - 18.00 Fernisering af Jette Sloth Vindings udstilling Harlev Bibliotek 14
  2. kl.   9.30 - 10.00 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Skødstrup Kombi-bibliotek 101
  2. kl. 10.00 Højtlæsning for børn – kom og hør en god julehistorie Trige Bibliotek 35
  5. - 22.  Send et godt gammeldags julekort Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 45
  6. kl. 10.00 - 10.30  Film for de små Åby Bibliotek 114
  7. kl.   9.30 og 10.30 Julefilm for de små Viby Bibliotek 113
  7. kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 88
  7. kl. 10.00 - 10.35 Juleteater for de 2 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 91
  8. kl.   9.30 og 10.30 Julefilm for de små Viby Bibliotek 113
  8. kl. 10.00 - 10.35 Den magiske julekalender Solbjerg Bibliotek 103
  9. kl.   9.30 - 10.00 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Skødstrup Kombi-bibliotek 101
  9. kl. 10.00 Filmhygge for de mindste Harlev Bibliotek 83
10. kl. 10.00 -10.35 Den magiske julekalender ved Eventyrværkstedet Risskov Bibliotek 99
16. kl.   9.30 - 10.00 Følelser og fantasi. Film for 2-4 årige Skødstrup Kombi-bibliotek 101
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