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Brug bibliotekernes netmedier. Har du lyst til at se en god 
film, høre musik eller læse en ny bog – uanset tid og sted? 
Lovligt og gratis giver Århus Kommunes Biblioteker adgang 
til et bredt udvalg af spillefilm, musik og litteratur, som du kan 
hente ned på din computer og få glæde af med det samme …

Lige i øjet, lige i øret,  
lige nu, lige her !

www.aakb.dk/netmedier
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BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8693 6519 . bederbibliotek@aarhus.dk

El Camino de Santiago - den gamle pilgrimsvej
Mange har gået turen - og mange har lyst til 
at prøve. Journalist Eric Andresen har gået tre 
gange på den gamle nordspanske pilgrimsrute, 
som ender i Santiago de Compostela - alene 
eller sammen med familien. Det er en vandring, 
som for nogle har en religiøs dimension. Andre, 
som Eric Andresen, nyder turen for oplevelsens 
skyld eller som et spændende familie-projekt. 
Det bliver en aften med historier og billeder fra 
turen. 
Deltagelse er gratis, men det er nødvendigt at 
tilmelde sig fra den 11. februar. 

Strikkecafe
Har du lyst til at strikke og udveksle tips med 
andre strikkere? Vi fortsætter successen fra sid-
ste år, og holder strikkecafe den første torsdag 
i hver måned. Vi starter 7. januar og slutter 6. 
maj. 
Der er dømt hygge, samvær, kaffe og kage.
Hør nærmere på biblioteket.

25. februar 
kl. 19.00 - ca. 21.00

Den første torsdag 
i hver måned
kl. 19.00

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

Udstilling med Susanne Thormann og 
Grete Djervad
Strik er en dejlig vintersyssel, til gavn og glæde 
både for den der producerer, og den der skal 
bruge det færdige resultat.
Kom og se et lille udvalg af Susanne Thormann 
og Grete Djervads forskellige strikkearbejder i 
bibliotekets udstillingsmontrer, som oplæg til 
strikkecaféerne 28. januar og 25. februar her på 
biblioteket.

Strikkecafé
Tag strikketøjet med på Egå Kombi-bibliotek
Kan du slå masker op og strikke ret og vrang 
og ikke ret meget andet, så mød op på Egå 
Kombi-bibliotek, hvor de erfarne strikkere 
Susanne Thormann og Grete Djervad vil 
komme med idéer til små og større strikke-
projekter. Der bliver også mulighed for at blive 
klogere på dominostrik som Vibeke Høxbro 
har skrevet bøger om.
Caféen lægger op til strik og snak over en kop 
kaffe eller te. Gratis, men gerne tilmelding på 
tlf. 8713 6390 senest 21. januar.

Udstilling med Mette Halling
Mine blomster er udspunget gennem års leg 
og fascination af genbrugsmaterialers an-
vendelighed i en æstetisk proces. Legen og 
glæden ved at finde kasserede dimser og ma-
terialer og puste liv i dem på ny med snirkler, 
farver og gode lyde. Tid, sirlighed og holdbar 
formgivning er vigtigt i mit arbejde.

4. - 29. januar

28. januar og 
25. februar
kl. 14.00 - 16.00

1. - 30. marts 

Voksne



3. - 31. maj Udstilling med glaskunstner Sussi Stoumann
Jeg har arbejdet med glaskunst i ca. 10 år, og 
er med i et arbejdsfællesskab, der holder til i 
Risskov og hedder Glasværk.
Jeg laver mange forskellige ting, men især 
skåle, fade, glastallerkener og smykker, i såvel 
farvet som klart glas.
Desuden eksperimenterer jeg ofte med metal-
lerne guld, sølv og kobber, og opnår derved 
overraskende og unikke resultater.
Metallerne tilfører det skrøbelige glas en råhed, 
som jeg holder meget af.

Årets første udsalg af kasserede bøger 
Gør et godt køb til sommerferien 
Så er der igen gjort ”forårsrent” i bibliotekets 
materialer. Kom og gør et kup blandt et bredt 
udvalg af bøger til sommerferien.

20. maj - 3. juni 
kl. 14.00 - 19.00

Brugerundersøgelser
Vi undersøger hvert år brugernes til-
fredshed med deres lokale bibliotek. 
I 2009 var det brugerne af Hovedbib-
lioteket og bibliotekerne i Egå, Trige 
og Solbjerg, der gav deres mening 
til kende. Af de godt 700, vi spurgte, 
angav 93%, at de var enten tilfredse 
eller meget tilfredse med biblioteket. 
En stor del af de adspurgte - omkring 
en fjerdedel - benytter lejligheden til 
at komme med gode råd og meget 
konkret og konstruktiv kritik af deres bibliotek. De input forsøger bib-
liotekerne såvidt muligt at imødekomme. Resultaterne af undersøgel-
serne kan ses på de enkelte bibliotekers hjemmeside.

1111
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GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk

Gellerup Bibliotek i 2010 
med fokus på Demokratisk Medborgerskab 
og Kulturmødet

Aktiviteter på Gellerup Bibliotek arrangeres 
i samarbejde med bibliotekets brugere og 
beboere og frivillige i området. Første halvdel 
af 2010 vil bl.a. tilbyde:

Danskundervisning på trin 3 i samarbejde 
med oplysningsforbundet FO.

Information om Helhedsplanen i Gellerup.

Fokus på Integrationsrådsvalget.

Oplysningsaktiviteter om selvangivelse, 
pladsanvisning mm.

Kom med forslag
Derfor opfordres alle i området til at henvende 
sig på biblioteket med forslag og ideer til ak-
tiviteter - enten ved at møde op på biblioteket 
- eller via bibliotekets hjemmeside på
www.aakb.dk/gellerup

Bogstart 
Gratis bogpakker til børn når de fylder hen-
holdsvis 6, 12, 18 måneder samt 3 år. Hver 
bogpakke består af fire bøger eller evt. musik- 
cd’er. Når barnet fylder 6 og 12 måneder får 
familien besøg af en bibliotekar, der vil aflevere 
de første to bogpakker og fortælle om højt-
læsning og sprogstimulering og de ugentlige 
arrangementer på biblioteket.

Voksne

>

>

>

>
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Folkeinformation på Gellerup Bibliotek
Anonym vejledning om muligheder, rettigheder 
og pligter i det danske samfund, som kan ydes 
på forskellige sprog herunder dansk, arabisk, 
tyrkisk, somalisk, engelsk, fransk, persisk og 
kurdisk.
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 til 16.00 
torsdag   kl. 10.00 til 17.30 
og fredag   kl. 12.00 til 15.00

Lektiehjælp 
For børn og unge - uden tilmelding,
bare mød op:
Mandag   kl. 17.00 til 19.00
tirsdag   kl. 14.00 til 17.00 
og torsdag  kl. 17.00 til 19.00
Lektiehjælp på andre biblioteker, 
se www.aakb.dk/lektier
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Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Undtagelsen af Christian 
Jungersen. Bogen kan hentes på biblioteket 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.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner 

Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Mærkedage af Jens Smærup 
Sørensen. Bogen kan hentes på biblioteket 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.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner

21. januar
kl. 19.00 - 21.00

25. februar
kl. 19.00 - 21.00

Voksne

HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 . 8462 Harlev . Tlf. 8694 1202 . harlevbibliotek@aarhus.dk

Læs om vores IT-værksted på side 51

Bibliotekets Venner
Omkring en række biblioteker er der de seneste år opstået foreninger, 
hvor frivillige i bibliotekets lokalområde arbejder sammen om at udnyt-
te bibliotekernes faciliteter optimalt. De deltager aktivt i f.eks. at tilret-
telægge og afvikle arrangementer på eller omkring biblioteket - og altid 
i et tæt og frugtbart samarbejde med bibliotekernes personale. Lige nu 
er der etableret Venneforeninger ved bibliotekerne i Åby, Harlev, Skød-
strup og Sabro.
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HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 . 8210 Århus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk 

Forårssæsonens tilbud på Hasle Bibliotek 
arrangeres for og med områdets beboere. I 
december 2009 afholdt biblioteket en række 
møder med områdets beboere - opgang for op-
gang. Resultatetet er en lang række aktiviteter, 
som annonceres løbende i 2010. Aktiviteterne 
kan bl.a. være:

Danskundervisning

IT-kurser

Rådgivningstilbud på en række områder

Fokus på Integrationsrådsvalget

Oplysningsaktiviteter om selvangivelse, 
pladsanvisning mm.

I foråret 2010 undersøges beboernes ønsker 
til aktiviteter desuden via kontakt til grupper 
af frivillige og via spørgeskema og fokusgrup-
peinterviews.

Kom med forslag
Derfor opfordres alle beboere til at henvende 
sig på biblioteket med forslag og ideer til akti-
viteter i bibliotek og Kulturhus - enten ved at 
møde op på biblioteket - eller via bibliotekets 
hjemmeside på www.aakb.dk/hasle.

Voksne

>

>

>

>

>
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Bogstart 
Gratis bogpakker til børn når de fylder hen-
holdsvis 6, 12, 18 måneder samt 3 år. Hver 
bogpakke består af fire bøger eller evt. musik- 
cd’er. Når barnet fylder 6 og 12 måneder får 
familien besøg af en bibliotekar, der vil aflevere 
de første to bogpakker og fortælle om højt-
læsning og sprogstimulering og de ugentlige 
arrangementer på biblioteket.

Folkeinformation på Hasle Bibliotek
Anonym vejledning om muligheder, rettigheder 
og pligter i det danske samfund, som kan ydes 
på forskellige sprog herunder dansk, arabisk, 
tyrkisk, somalisk, engelsk, fransk, persisk og 
kurdisk.
Mandag kl.12.00 til 15.00 
tirsdag kl.10.00 til 15.00
onsdag kl.10.00 til 15.00 
og torsdag kl.12.00 til 15.00

Lektiehjælp 
for børn og unge - uden tilmelding, 
bare mød op:
mandag kl.17.00 til 19.00
tirsdag kl.14.00 til 17.00
og torsdag kl.17.00 til 19.00
Lektiehjælp på andre biblioteker, 
se www.aakb.dk/lektier



Læs om vores IT-værksted på side 51
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Voksne

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

Babyrytmik
For børn på 3 - 12 måneder og deres forældre.
Kom og få ideer til samvær med dit barn gen-
nem sang, rytme, udforskning af instrumenter 
og bevægelege i en tryg, varm og sjov atmos-
fære. Da der er begrænset plads anbefales 
tilmelding senest 14. januar. 

Gyserhistorier fra tekstilernes verden 
Du klæder dig i historier - men klæ’r de dig? 
Aftenen starter med grufulde, giftige historier 
hvor hovedpersonerne har navne som DDT, 
Dioxin, Cadmium og Chrom - og hvor hand-
lingen rykker ind i din krop på hormon- og 
celleplan. Til sidst opbyggelige historier hvor 
Hør, Hamp og Bambus har hovedrollerne. 
Fortælleren er skrædder Anja Dalby, importør 
af bæredygtigt, økologisk tøj. 
Tilmelding senest 21. januar.

Flugten fra regnskoven til storbyens slum
Foredrag v/ Jakob B. Melbye
Etniske colombianere er truet på liv og eksi-
stensgrundlag af guerilla-bevægelsen, som vil 
bruge dem som soldater eller til dyrkning og 
fremstilling af narko. Nogle ender i storbyernes 
slum - uden uddannelse, uden arbejde, uden 
eksistensgrundlag. Foredraget er en personlig 
fortælling i ord og billeder om mødet i regn-
skoven og gensynet i storbyens slum - 22 år 
efter - med en gruppe Nonama’s. 

Bogsalg 
Kom til bogsalg på biblioteket og få garanteret 
bødefri materialer med hjem. Materialerne er 
kasseret på grund af slitage, nye udgaver eller 
faldende efterspørgsel. Bøger, cd’er og tegne-
serier koster 10 kroner og blade koster 1,- pr stk.

20. januar 
kl. 10.00 - 11.00

21. april
kl. 19.00 - 21.00

Fra 3. maj

27. januar
kl. 19.00 - 20.30
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Århus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Læseklub
Er det noget for dig?
Hovedbiblioteket giver interesserede chancen 
for at møde andre, der gerne vil være med i en 
læseklub. Vi giver tips og idéer til, hvordan I 
kommer i gang.

Jane Austen
Toni Liversage om Jane Austens liv 
og forfatterskab
Forfatteren Toni Liversage udgav i 2009 Et lille 
stykke elfenben om Jane Austens forfatterskab. 
I foredraget fortæller Toni Liversage om 
Jane Austens liv, forfatterskab og forsøger at 
besvare spørgsmålet - hvorfor hun stadig er 
så populær både på film og på tryk her et par 
hundrede år efter sin død. Fri entré.

Klimaændringer i Danmark
Foredrag med Michael Rothenborg,
Michael Rothenborg er en af Danmarks førende 
klima- og miljøjournalister. I foredraget vil han 
fortælle om, hvordan vi i Danmark kommer til 
at mærke de konkrete følger af klimaændring-
erne. Kom og hør om en mulig fremtid.
Fri entré.

Bogsalg 
I løbet af året sorteres der løbende materia-
ler fra vores samling. Det bedste tager vi fra 
til salg. Langt de fleste materialer (bøger, 
tidsskrifter, tegneserier, billedbøger og cd’er) 
koster 10 kr. stykket. Større værker sælges til 
særpris.

14. januar
kl. 17.00 - 18.30

27. januar
kl. 17.00 - 18.30

9. februar
kl. 17.00 - 18.30

26. og 27. februar 

Voksne
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Robert Zola Christensen 
Tema: Mænd
Mød forfatteren Robert Zola Christensen, hvis 
nyeste roman Aldrig så jeg så dejligt et bjerg er 
indstillet til DR Romanklubbens pris i år. Den 
handler blandt andet om identitet, rødder og 
roller - og MÆND!
Fri entré.

Indra
Musikalsk rejse gennem Amerika
Et anderledes foredrag, der blander levende 
musik med amerikansk kulturhistorie. Trioen 
Indra tager udgangspunkt i den amerikanske 
sangskat og tager os på en musikalsk rejse 
med spirituals, gospel, folkemusik og jazz-
standards. Fri entré.

Bogcafé med spansk tema
Smagsprøver på litteraturen, musikken 
og maden
Vi præsenterer et spændende mix af smags-
prøver på litteratur, musik og mad fra Spanien 
på denne første temabogcafé på Hovedbiblio-
teket. Fri entré.

Bogsalg 
I løbet af året sorteres der løbende materialer 
fra vores samling. Det bedste tager vi fra til 
salg. Langt de fleste materialer (bøger, tids-
skrifter, tegneserier,  billedbøger og cd’er) 
koster 10 kr. stykket. Større værker sælges til 
særpris.

Åben Scene
Kan du spille, synge, fortælle en historie? 
Så er scenen din. Kontakt personalet i Litte-
ratur & Musik for at høre mere, eller send en 
mail til hblitmus@mkb.aarhus.dk

26. februar
kl. 16.00 - 17.30

11. marts
kl. 17.00 - 18.30

18. og 19. juni 

23. marts kl. 17.00

Læs om vores 
IT-værksted på
side 53
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Dit klimacenter - din virkelighed
I foråret 2010 vil klimaet få en central plads på Hovedbiblioteket. 
Her vil forhallen blive omdannet til et klimacenter, der vil fungere som 
Hovedbibliotekets og brugernes klimascene i hele foråret.
Klimacentret er tegnet af Arkitema i et oplevelsesrigt formsprog, hvor 
de bæredygtige materialer og den dynamiske form kombinerer frem-

tidens arkitektur med genbrug og omtanke. Kom og oplev centret 
og giv dit forslag til, hvad scenen skal præsentere. Vi leverer 

rammerne for dine gode ideer. For mere information, kontakt 
Lisbeth Overgaard Nielsen: loniel@aarhus.dk
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MINDSPOT
Møllegade 1 . 8000 Århus C . Tlf. 8940 9200 . www.mindspot.dk

Spot On
Har du et talent eller en passion, som du 
drømmer om at vise frem for verden? Så har 
du chancen nu!
Den første tirsdag i hver måned lægger Mind-
spot gulv til dig, og det du brænder for. Du 
har mulighed for at lave dit eget arrangement 
indenfor tidsrummet 20 - 22.
Det kan f.eks. være at du skriver din egen mu-
sik, elsker at fortælle gyserhistorier eller gerne 
vil vise din nyeste opfindelse frem. 
Vi hjælper dig med at stable arrangementet på 
benene og sørger for PR, udstyr mm.
Send en mail til info@mindspot.dk eller ring til 
8940 9256 og fortæl os om din idé!

Månedens SPOT 
Drømmer dit band om succes? Mindspot kan 
give jer et lift på vejen. 
Skriv til info@mindspot.dk og gør jer klar til 
billeder og artikel om jeres band.
Tidligere bands kan ses på www.mindspot.dk 
 
artSPOT
Har du en kunstner i maven og kunne tænke 
dig at få det vist frem for andre, så har du nu 
muligheden i Mindspot. Mindspot lægger væg-
ge og gulv til at vise din kunst i to måneder, 
samt få det vist på www.mindspot.dk.
Det kan være alt fra foto til maleri, digital kunst 
eller skulpturer - det er kun dig, som sætter 
grænserne.
Har du noget, du gerne vil have udstillet, så 
kontakt Mindspot på info@mindspot.dk

SPOT on
DIN MULIGHED

Unge
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Lars Løkke - manden og magten
Foredrag med Niels Krause-Kjær
Journalist, debattør, forfatter m.m. Niels 
Krause-Kjær fortæller om sin nye bog:
Lars Løkke - et portræt af Danmarks statsmini-
ster. Det er beretningen om idealistens kamp 
mod kynikeren og statsmandens kamp mod 
levemanden. Spørgsmålet er, hvem der vandt 
og hvad han vil med magten.
Du kan tilmelde dig fra 4. januar 
på biblioteket, på tlf. 8940 9581 eller 
på mail: hoejbjergbibliotek@aarhus. 
Det er gratis at deltage 

Man jager et bæst og fanger et menneske
Bent Isager-Nielsens foredrag bygger på bogen 
af samme navn, nemlig den veldokumente-
rede påstand, at selv den mest brutale morder 
inderst inde er et menneske.
I sin tid som chef for rejseholdets drabssektion 
har han set nok død og mødt tilpas mange 
drabsmænd til at underbygge denne påstand. 
Kun i tv-krimien opklarer en enkelt politimand 
forbrydelsen på egen hånd. Virkeligheden er 
anderledes, men ikke mindre spændende.
Billetter á 25,- kr. kan købes på Viby Bibliotek 
fra 11. januar.

3. februar kl. 19.30
Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170, 
8260 Viby J.
Tlf. 8940 9540

1. februar kl. 19.30
Højbjerg Bibliotek
Oddervej 74
8270 Højbjerg 
Tlf. 8940 9580

LITTERATUREN I ÅRHUS

Voksne

I februar måned står der MÆND på programmet i Århus Kom-
munes Biblioteker. Udstillinger, foredrag og arrangementer om 
mænd, af mænd og/eller til mænd. Fiktive mænd og virkelige 
mænd, små mænd og store mænd, skurke og helte. Alle sam-
men hentes de ud af kriminalgåderne, musikken, teknikken og 
bøgerne og bydes inden for på biblioteket. Kvinderne er natur-
ligvis velkomne til at kigge med.

26

På www.littaros.dk finder du mere om litteraturarrangementer i Århus
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Goddag mand-økseKraft
En aften med Jens Blendstrup
Jens Blendstrup er forfatter, dramatiker og 
forsanger og cand.mag. i historie og litteratur.
Mød ham på Tranbjerg Bibliotek, hvor han vil 
komme med sit bidrag til Århus Kommunes 
Bibliotekers februar-tema om mænd. Her er 
nogle af hans forslag til oplæg: Den mystiske 
mand - i modlys, Farfar syndromet! (det var en 
mand). Jeg mand/du kvinde - hvorfor manden 
står på et ben og lyder som en ko. Forklædt som 
mandig type. 
Det bliver med garanti ikke en kedelig aften!
Gratis billetter kan bestilles/afhentes på 
Tranbjerg Bibliotek fra 26. januar.

Århus i øjet
Foredrag ved Jens Dalsgård
Århus i øjet er et foredrag suppleret med lysbil-
leder baseret på bogen af samme navn. Her 
præsenteres med et glimt i øjet en lystvandring 
gennem byen ved bugten. En billedkavalkade 
over, hvad Århus gemmer af oversete visuelle 
glæder, og hvor fokus er rettet mod det lidt 
skæve og finurlige.
Jens Dalsgård indleder med et lille historisk 
rids, der skildrer foredragsholderens oplevelser 
som dreng under besættelsestiden i Århus.
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes fra 
3. februar.

Grauballemanden - en jernalderkrimi om et 
moselig?
Grauballemanden fik en voldsom død - blev 
henrettet og ofret til de højere magter. Dødsår-
sagen var en dyb snitlæsion i halsen. Desuden 
havde han brud på højre skinneben. Muse-
umsinspektør Pauline Asingh præsenterer den 
allernyeste viden om Grauballemanden, hans 
liv, og tolkningen af ham og hans tid. 
Gratis adgang. Tilmelding senest 8. februar.

10. februar
kl. 15.30 - 17.30
Risskov Bibliotek
Fortebakken 1, 
8240 Risskov
Tlf. 8940 9600

9. februar kl. 19.00
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J. 
Tlf. 8629 0478

10. februar kl. 19.30
Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170, 
8260 Viby J.
Tlf. 8940 9540
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24. februar
kl. 17.00 - 18.30
Hovedbiblioteket,
Møllegade 1,
8000 Århus C
Tlf. 8940 9200

Robert Zola Christensen
Robert Zola Christensens nyeste roman 
Aldrig så jeg så dejligt et bjerg er indstillet til DR 
Roman- klubbens pris i år. Den handler bla. a. 
om identitet, rødder og roller. Og det er også 
temaet for denne bogcafé. Fri entré.

Snak med om en bog
Ud og stjæle heste af Per Petterson
Med en afstand på 50 år fortælles historien 
om en skæbnesvanger sommer, der med ét 
slag forandrer alt for den 15-årige Trond. Som 
enkemand og pensionist har han slået sig 
ned langt fra byliv og civilisation for at få fred, 
men tvinges til konfrontation med sin fortid. 
Læseren føres med på en rejse, en søgen mod 
det fortrængte, der altid vender tilbage. Roma-
nen foregår i en sansemættet norsk natur, der 
glider i ét med den tragiske historie.
Lektor Susanne Richardt Kall peger på temaer 
og litterære referencer.
Tilmelding ved personlig henvendelse lørdag 
30. januar. Derefter også på telefon 8940 9581 
eller mail: hoejbjergbibliotek@aarhus. Du kan 
få et eksemplar af bogen udleveret ved tilmel-
ding. Det er gratis at deltage.

25. februar kl. 19.30
Højbjerg Bibliotek
Oddervej 74
8270 Højbjerg 
Tlf. 8940 9580

Jeg - en litteraturkonsulent 
Min opgave er at formidle litteraturen på alle mu-
lige og umulige måder og meget gerne i samspil 
med bibliotekets brugere og det litterære miljø 
i Århus. Skriv til mig, hvis du gerne vil føre dine 
litterære projekter ud i livet sammen med biblio-
teket. Her sætter ikke en gang fantasien grænser. 
Litterære forslag, fiktive idéer og poetiske kom-
mentarer af enhver art modtages altid gerne på 
lkg@aarhus.dk. Mit navn er Lise Kloster Gram 

og jeg ”bor” på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170 og kan kontaktes 
dér - eller på tlf. 8940 9564 og på mobil 5123 1454.
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Oplæsning på LYNfabrikken
Tre forfattere læser op på LYNfabrikken.
Se hvem, på www.lips.dk.
LYNfabrikken, Vestergade 49, 8000 Århus

Oplæsning på LYNfabrikken
Tre forfattere læser op på LYNfabrikken.
Se hvem, på www.lips.dk.
LYNfabrikken, Vestergade 49, 8000 Århus 

Vild med ORD
Århus Litteraturfestival Vild med ORD bringer 
den besøgende bag om bogen og tættere på 
værk, forfatter og den litterære verden. Se mere 
på www.vildmedord.dk
Toldboden, Nordhavnsgade 1, 8000 Århus C

Oplæsning på LYNfabrikken
Tre forfattere læser op på LYNfabrikken. 
Se hvem, på www.lips.dk.
LYNfabrikken, Vestergade 49, 8000 Århus 

Lyd+litteratur-festival 
Lyd+Litteratur-festivalen byder på både danske 
og udenlandske forfattere og musikere. 
På festivalen sættes musik og litteratur sam-
men på nye, overraskende måder. Festivalen 
arrangeres af Geiger og Litteraturen på Scenen 
i samarbejde med bibliotekerne i Århus. 
Læs mere på www.lydpluslitteratur.dk,
www.geiger.dk og www.lips.dk

Oplæsning på LYNfabrikken
Tre forfattere læser op på LYNfabrikken. 
Se hvem, på www.lips.dk.
LYNfabrikken, Vestergade 49, 8000 Århus

Oplæsning på LYNfabrikken
Tre forfattere læser op på LYNfabrikken. 
Se hvem, på www.lips.dk.
LYNfabrikken, Vestergade 49, 8000 Århus

23. - 26. april

29. april kl. 19.30

27. maj kl. 19.30

13. - 16. maj

24. juni kl. 19.30

25. februar kl. 19.30

25. marts kl. 19.30

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

Montanas litteraturpris 2009
Prisen gives hvert år til et dansk værk, som 
indenfor sin genre er fornyende eller som 
formår at fremstille virkeligheden på en ny og 
overraskende måde. Prisoverrækkelsen finder 
sted i forbindelse med seminaret Tag og læs! 
på Testrup Højskole - se www.testrup.dk.
I den nye LÆSESALON på biblioteket præsen-
teres værkerne af de nominerede forfattere.

Sund mad mod kræft 
Foredrag med Lene Juul Bruun 
Journalist, tv- og radiovært Lene Juul Bruun har 
på baggrund af personlig erfaring med kræft 
skrevet en kogebog sammen med tv-kok og 
kogebogsforfatter Anne Hjernøe. Bogens for-
mål er at øge fokus på sundheden via kosten 
og derved mindske risikoen for at få en kræft-
sygdom ind på livet. 
Du kan tilmelde dig fra 14. december på tlf. 
8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@aarhus.
dk. Det er gratis at deltage.

Springet ind i bogverdenen
Foredrag med forlægger og oversætter
Nanna Birch
Kom og mød Nanna Birch, der fortæller sin 
historie om springet til forlægger og oversæt-
ter. Hvordan hun under en rejse fandt en bog, 
der bare skulle udgives og hvordan det blev 
startskuddet til et helt nyt liv. Nanna Birch har 
bl.a. oversat og udgivet månedens bog hos 
Gyldendals Bogklub for november, Shantaram 
af Gregory David Roberts. 
Læs mere på www.nbbooks.dk.
Du kan tilmelde dig fra 14. december på tlf. 
8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@aarhus.
dk. Det er gratis at deltage.

7. - 26. januar

14. januar kl. 19.30

21. januar kl. 19.30

Voksne
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Snak med om en bog
Børnene af Ida Jessen
I begyndelsen af 1990’erne ødelægger sund-
hedsplejersken Solvej Hartmann sit ægteskab 
for en forelskelse. Bunden er nået. Hun har 
intet job, ingen penge, og hun bliver mødt med 
mistro i den lille by, hun er flyttet til. 
Romanen belyser hvilke vidtrækkende konse-
kvenser ens handlinger kan få, og hvor svært 
det er at forstå omfanget af dem. Sammen 
med lektor Susanne Richardt Kall undersøger 
vi forfatterens generationsportræt af mødre, 
elskerinder og døtre anno 2000. 
Tilmelding ved personlig henvendelse lørdag 2. 
januar. Derefter også på telefon 8940 9581 eller 
på hoejbjergbibliotek@aarhus.dk. Du kan få et 
eksemplar af bogen udleveret ved tilmelding. 
Det er gratis at deltage.

Februar - vi stiller skarpt på mænd, magt og 
modelbiler

Udstilling af mini-modelbiler
Modelbilernes miniverden er stor. Man kan 
få alt fra Ferrari til Folkevogn - fra fødslen 
af de første modeller til fagre nye bilverden. 
Bilnørderne kan forsvinde ind i detaljernes 
fascinerende verden. Gå på opdagelse mellem 
de mange modeller på biblioteket. Se mere på 
www.beatly.com.

Lars Løkke - manden og magten
Foredrag med Niels Krause-Kjær
Journalist, debattør, forfatter m.m. Niels 
Krause-Kjær fortæller om sin nye bog:
Lars Løkke - et portræt af Danmarks statsmini-
ster. Det er beretningen om idealistens kamp 
mod kynikeren og statsmandens kamp mod 
levemanden. Spørgsmålet er, hvem der vandt 
og hvad han vil med magten.
Du kan tilmelde dig fra 4. januar 
på biblioteket, på tlf. 8940 9581 eller 
på hoejbjergbibliotek@aarhus.dk. 
Det er gratis at deltage.

28. januar kl. 19.30

27. januar - 
27. februar

1. februar kl. 19.30
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Snak med om en bog
Ud og stjæle heste af Per Petterson
Med en afstand på 50 år fortælles historien 
om en skæbnesvanger sommer, der med ét 
slag forandrer alt for den 15-årige Trond. Som 
enkemand og pensionist har han slået sig ned 
langt fra byliv og civilisation for at få fred, men 
tvinges til konfrontation med sin fortid. Læse-
ren føres med på en rejse, en søgen mod det 
fortrængte, der altid vender tilbage. Romanen 
foregår i en sansemættet norsk natur, der gli-
der i ét med den tragiske historie.
Lektor Susanne Richardt Kall peger på temaer 
og litterære referencer.
Tilmelding ved personlig henvendelse lørdag 
30. januar. Derefter også på telefon 8940 9581 
eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk. Du kan få 
et eksemplar af bogen udleveret ved tilmel-
ding. Det er gratis at deltage.

Maleriudstilling med Herdis Jensen-Berg
Billedkunstner Herdis Jensen-Berg debuterede 
på Kunstnernes Påskeudstilling i Århus 2008. 
Motiverne i malerierne tager ofte udgangs-
punkt i samfundets bagside: Hjemløse, affalds-
spande, kanylebokse, halvtomme banegårde 
og byrum. Billederne rummer en fortættet 
stemning af forladthed og ensomhed. 
Se mere om kunstneren på www.herdis.net

Mad der gør dig glad
Foredrag med Anette Harbech Olesen
Vidste du, at den mad du vælger, kan påvirke 
dine tanker, dit humør og også din hukom-
melse? Kom og få redskaber til et gladere liv.
Forfatter og ernæringsekspert Anette Harbech 
Olesen byder på masser af historier og eksem-
pler fra dagligdagen til hvordan du kan berige 
dit liv – uden ekstra stress.
Du kan tilmelde dig fra 1. februar på biblioteket, 
på tlf. 8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@
aarhus.dk. Det er gratis at deltage.

25. februar kl. 19.30

4. - 30. marts

4. marts kl. 19.30
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17. marts kl. 19.30

15. april kl. 19.30

6. maj - 5. juni

25. marts kl. 19.30

Mød kunstneren bag marts måneds udstilling
Herdis Jensen-Berg
Herdis Jensen-Bergs motivvalg er samfundets 
bagside. Hun har lige været omtalt i et af Dan-
marks mest læste tidsskrifter Hus forbi udgivet 
af hjemløse - se www.husforbi.dk

Snak med om en bog
Komplottet mod Amerika af Philip Roth
Hvad var der sket i Amerika, hvis flyverhelten, 
den antisemitiske nazisympatisør Charles 
Lindbergh, var blevet præsident i 1940 i stedet 
for Roosevelt? Forfatter og hovedperson Philip 
Roth beskriver hvordan snæversynethed og 
racisme forvrænger menneskelige værdier, når 
han kobler den store historie med individets 
historie. Vær med, når vi sammen med lektor 
Susanne Richardt Kall bevæger os ind i den 
komplekse historie.
Tilmelding ved personlig henvendelse lørdag 
27. februar. Derefter også på telefon 8940 9581 
eller på hoejbjergbibliotek@aarhus.dk. Du kan 
få et eksemplar af bogen udleveret ved tilmel-
ding. Det er gratis at deltage.

Litteraturanalyse for begyndere og let øvede
Holder du af at læse? Og vil du gerne endnu 
dybere ned i litteraturens mange lag? 
Litteraturkonsulenten for Århus Kommunes 
biblioteker, Lise Kloster Gram, introducerer til 

litteraturanalysens grundlæggende 
værktøjer og viser hvordan man 

med enkle teknikker kan åbne op 
for nye litterære oplevelser. Du kan tilmelde 
dig fra 15. marts på biblioteket, på tlf. 8940 
9581 eller på hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.
Det er gratis at deltage.

Tag et billede med hjem
Udstilling af nye billeder til hjemlån
Højbjerg Bibliotek tilbyder som det eneste bib-
liotek i Århus udlån af kunst. Samlingen består 
af ca. 100 værker. De skiftes jævnligt ud og nye 
kommer til. Lånetiden er to måneder.



Keramikudstilling af Ginette Wien
Ginette Wien skal sammen med børn fra Kolt 
Skole i foråret lave en indgangsportal til skolen. 
I anledning af projektet kan man møde Ginette 
Wiens fantasifulde keramikdyr på biblioteket. 
De fantasifulde navne er også med til at give 
dem liv. Ginette Wien har deltaget i mange 
udsmykningsprojekter sammen med børn.
Læs mere på www.ginettewien.dk/temauge.htm.

Vinterbogsalg
Du kan købe masser af kasserede bøger, blade 
og cd’er til billige penge - både til børn og 
voksne.

Moderne husflid - udstilling af Pia Jepsen
Pia Jepsen er medlem af Hasselager Husflid, 
en af landets mest aktive husflidsforeninger. 
Hun viser bl.a. eksempler på perlearbejder, 
smykker af gummi og fri broderi.

Husflidsværksted med Pia Jepsen
Vi lærer at lave smykker af genbrugsgummi. 
Tilmelding til biblioteket senest 25. februar. 
Arrangementet er gratis.

Smag på påskens øl
Foredrag med Leo Thinesen
Hør om de gamle traditioner med godt øl og 
god mad i påsken. Øl-entusiasten Leo Thinesen 
fører os igennem alt dette med et par indlagte 
overraskelser. 
Tilmelding til biblioteket fra 15. februar. 
Billetter koster 60 kr. 
Læs mere på www.ale.dk.

6. - 29. januar

11. januar -
11. februar

2. februar - 4. marts

4. marts kl. 19.00

15. marts kl. 19.30

Voksne

KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8628 3488 . koltbibliotek@aarhus.dk
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15. - 25. marts

8. - 30. juni

13. april - 20. maj
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Påskeøl - udstilling
Leo Thinesen har sammensat en udstilling 
med historiske påskeøl.

Vævede træskulpturer
Udstilling af Inger Margrethe Frislev
Kan man væve med træ? Ja, når man som 
Inger Margrethe Frislev finder træstykker på 
stranden og kæder dem sammen i en vævning. 
Mød en af de gamle og meget inspirerende 
husflids-kunstnere.

Sommerbogsalg
Salg af bøger, blade og cd’er - både til voksne 
og børn. Find en god og billig bog til hænge-
køjen.

Læs om vores IT-værksted på side 57

Alle Århus Kommunes biblioteker har hotspots til trådløs netadgang på 
selve biblioteket - og i bibliotekets nærmeste omkreds. Du kan derfor 
tage din egen bærbare computer med hen til biblioteket og logge på 
nettet med lånerkortnummer og pinkode - ganske gratis. 

Når du på den måde logger på bibliote-
kernes trådløse net får du samtidig fri 
adgang til en lang række betalingsda-
tabaser, hvor bibliotekerne på forhånd 
har betalt licensen. Desuden kan elever 
i Århus Kommunes skoler logge sig på 
bibliotekernes trådløse net med deres 
skolelogin - ligesom f.eks. tilrejsende 
og turister kan få et gratis gæstelogin 
ved henvendelse til personalet.
 Se mere på: www.aakb.dk/hotspot

Gratis trådløst internet på alle 
bibliotekerne
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Nogle biblioteker yder også Bor-
gerservice efter samme recept, 
som Borgerservice på Århus 
Rådhus (ved Tårnindgangen). 
På bibliotekerne i Åby, Viby og 
Risskov findes således lokale 
afdelinger af Borgerservice. Her 
kan du få klaret stort set alt, 
hvad der har med dig og din 
kommune at gøre. 

På Harlev Bibliotek - og på bib-
liotekerne i Lystrup og Tilst - kan 
bibliotekets personale klare en 
stor del af de mest almindelige 
’forretninger’ borger og kom-
mune imellem, nemlig: flytning, 
sundhedskort, yde hjælp til 
skemaer og ansøgninger samt 

vejledning i offentlig selvbetjening. På bibliotekerne i Lystrup og Tilst 
kan personalet desuden ekspedere nye pas til brugerne. Det er dét, vi 
kalder ’Borgerservice Light’. 

Se mere på
www.aarhuskommune.dk/Borgerservice

Borgerservice - og Borgerservice 
Light - på bibliotekerne
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LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8622 1423 . lystrupbibliotek@aarhus.dk 

Sæsonens bøger
Kom og få inspiration til læsning, når Nina Weg-
ner og Suzanne Bang fra Horsens Bibliotek præ-
senterer et udvalg af sæsonens bøger - krimi- og 
spændingsbøger, gode romaner og biografier, 
de godt kan lide. Tilmelding nødvendig.

Hæklecafe med Sys Fredens
Sys Fredens, der har udgivet en del strikke- og 
hæklebøger, besøger Lystrup Bibliotek. Her vil 
hun fortælle om sine bøger og om udvikling 
af modeller. Der bliver også mulighed for at 
lære at hækle de forskellige typer masker, så 
medbring hæklenål og garn eller køb det af  
Sys Fredens. Tilmelding nødvendig.

Foredrag om kost, motion og en sund livsstil 
Mød sundheds-og ernæringsvejleder Vibeke 
Oehlers og få svar på, hvad sund kost og be-
vægelse i hverdagen betyder for dig. Der tages 
udgangspunkt i de 8 kostråd med mulighed for 
at stille spørgsmål undervejs. 
Tilmelding nødvendig.

Litteraturanalyse - for begyndere og let øvede
Holder du af at læse? Og vil du gerne endnu 
dybere ned i litteraturens mange lag? Littera-
turkonsulent for Århus Kommunes Biblioteker 
viser, hvordan man med enkle teknikker kan 
åbne op for nye litterære oplevelser. 
Tilmelding nødvendig.

Bogsalg
Så er det igen tid til det halvårlige bogsalg.
Der er kasseret romaner, fagbøger, tidsskrifter 
og børnebøger. Priserne er på 2, 5 og 10 kr.

14. januar
kl. 19.30-21.30

28. januar 
kl. 19.30-21.30

9. februar
kl. 19.30-21

23. februar
kl. 19.30-21.30

17. april - 24. april

Voksne

Læs om vores IT-værksted på side 57
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RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 . 8240 Risskov . Tlf. 8940 9600 . risskovbibliotek@aarhus.dk

Ida Tin
Eventyrer, direktøs, kaospilot og forfatter.
Direktøs er et foredrag om, hvordan man også 
kan leve sit liv. Om at bytte sikkerhed for fri-
hed, og om hvilke omkostninger byttehandlen 
har. Om kærlighed, seksualitet, materialisme 
og om drømmen om det ideelle familieliv. På 
baggrund af sin bog Direktøs, fortæller Ida Tin 
om sine oplevelser med skæve eksistenser, 
iskolde nætter i telt, trailerparkromantik, ør-
kenvind og kriblen i gashåndtaget - et foredrag 
i selskab med en dybt inspirerende ung kvinde.
Billetter á 25 kr. kan bestilles eller afhentes fra 
11. januar.

Århus i øjet
Foredrag ved Jens Dalsgård
Århus i øjet er et foredrag suppleret med lys- 
billeder baseret på bogen af samme navn. Her 
præsenteres med et glimt i øjet en lystvandring 
gennem byen ved bugten. Jens Dalsgård 
indleder med et lille historisk rids, der skildrer 
foredragsholderens oplevelser som dreng 
under besættelsestiden i Århus.
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes fra 
3. februar.

Lær din mobil at kende - for seniorer
Har du brug for at blive lidt mere dus med din 
mobil, tilbyder Risskov Bibliotek et formiddags-
arrangement i samarbejde med Egå Produk-
tionshøjskole. Elever fra skolen vil undervise 
i mobiltelefonens mange muligheder, så vil 
du gerne blive bedre til at ”sms´se” med dine 
børn og børnebørn, er denne formiddag lige 
noget for dig. Tilmelding senest 19. februar, da 
der er et begrænset antal pladser. 

18. januar 
kl. 19.00 - 21.00

10. februar 
kl. 15.30 - 17.30

Voksne

22. februar og
23. februar, 
kl. 10.00 - 11.30.
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Guitaren som historiefortæller 
Den elektriske guitar er i centrum i romanen 
Guitarsamleren, hvor rockhistorie krydser spor 
med skæbnesvanger guitarfascination. Bogens 
forfatter, journalist og musiker Martin Blom 
Hansen, fortæller om guitarens kolossale 
betydning i mere end 50 års musikhistorie, og 
hvorfor en Fender Stratocaster eller Gibson Les 
Paul kan ændre dit liv. Foredraget er krydret 
med levende guitarlyd! Billetter á 25, kr. kan 
bestilles eller afhentes fra 22. marts. 

Lev et langt liv i sundhed
Foredrag ved forfatter og ernæringsekspert 
Anette Harbech Olesen
Kom og hør Anette Harbech Olesen tale om, 
hvad der sundt og godt for os - og hvad der er 
mindre sundt, og hvad det usunde kan erstat-
tes med. Der vil blive taget udgangspunkt i 
almindelige familier, og de valg disse familier 
befinder sig i hver eneste dag. Foredraget vil 
byde på gode og ”levende” historier fra det 
virkelige liv. Gratis billetter kan bestilles eller 
afhentes fra onsdag 17 marts.

Hjemmekompostering for begyndere
Der er mange gode grunde til at lave kompost 
af det grønne affald fra hus og have. Næsten 
1/3 af affaldet fra køkkenet kan omsættes til 
kompost i et hjørne af haven. Hjemmekompo-
stering giver fornyet liv i havejorden og bedre 
plads i skraldespanden.
Aftenens underviser er Grøn Guide Erik Stryhn 
Rasmussen. Gratis billetter kan bestilles eller 
afhentes fra13. april.
Et samarbejde mellem Grøn Guide Århus Nord og Risskov 
Bibliotek 

24 marts 
kl.19.00 - 21.00

20. april
kl.19.00 - 21.00

1. marts 
kl. 19.00 - 21.00

Bogsalg
Hold øje med Risskov Biblioteks hjemme-
side for de nøjagtige datoer for bogsalg i 
foråret 2009

Læs om vores 
IT-værksted på
side 58
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SABRO BIBLIOTEK
Sabro Skolevej . 8471 Sabro . Tlf. 8694 8480 . sabrobibliotek@aarhus.dk

Sæsonens bøger
Ved Nina Wegner og Suzanne Bang 
fra Horsens Bibliotek
Duoen præsenterer et udvalg af de nye 
romaner, krimier og biografier, bøger som de 
selv kan lide og gerne vil anbefale. Og de gør 
det med engagement og humor, så der er en 
underholdende aften at glæde sig til.
Tilmelding senest 8. februar.

Chopin 200 år
Ved tidligere docent ved Det jyske 
Musikkonservatorium Claus Jørgensen
I anledning af at Chopin fylder 200 år i 2010, 
inviterer vi til foredrag om Chopins liv i Wars-
zawa, i Paris og på Mallorca indrammet af en 
perlerække af hans mest iørefaldende klaver-
stykker.
Tilmelding senest 22. marts.

10. februar kl. 19.00

24. marts kl. 19.00

Voksne

Nyhedslisten - bibliotekernes 
nyindkøb uge for uge
Tilmeld dig med din email og få en ugentlig oversigt over bib-
liotekernes nyindkøb de foregående syv dage. Listen omfatter 
både nye titler og genudgivelser fordelt på emneområder. Du 
kan bestille den samlede liste over nye materialer eller du kan 
skræddersy din personlige nyhedsliste, så du kun får en liste 
over nye materialer på de områder du interesserer dig for. Til-
meld dig på www.aakb.dk/nyhedslisten. Du kan også modtage 
nyhedslisten på din mobiltelefon. Tilmeld dig via bibliotekernes 
mobilportal på m.aakb.dk.
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KOMFORBI - SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 

5. januar -
28. januar

2. februar -
26. februar

1. marts
Kl. 19.30 - 21.30

21. januar
kl. 15.30 - 17.15

Voksne

Udstilling
Susanne Strandby Andersen udstiller filtede 
tørklæder i uld og silke.

Danske humorister
Bogcafé ved skuespiller Jens Pedersen.
Skuespiller Jens Pedersen læser op af danske 
humoristiske forfattere bl.a. Gustav Wied, 
Robert Storm Petersen, Finn Søeborg og 
Ludvig Holberg. Arrangementet er gratis. 
Tilmelding til Skødstrup Kombi-bibliotek 
senest 20. januar på tlf. 8713 9860.

Otaku Batus Aarhus udstiller 
manga.
Otaku Batus Aarhus er en 
forening for anime, manga 
og japansk popkultur med 
tilhørsforhold på Trøjborg. 
Udstillingen omfatter manga, 
plakater og figurer. Udstil-
lingen henvender sig til både 
børn og voksne.

Inspiration til læsning.
To læseglade biblioteksansatte fra Horsens 
Bibliotek - Nina Wegner og Suzanne Bang - 
giver inspiration til læsning. De vil præsentere 
en række gode bøger, som de selv sætter stor 
pris på. Der vil være fokus på nyere titler - 
krimi- og spændingsbøger, gode romaner og 
biografier. 
Arrangementet er gratis. Tilmelding til bibliote-
ket senest 26. februar på tlf. 8713 9860.

KOMFORBI - SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg . Tlf. 8629 0478  . tranbjergbibliotek@aarhus.dk 

UDSTILLINGER

Januar
Fatemeh Rahimi udstiller fotografier.

Februar
Amalie Østersø udstiller abstrakte
akrylmalerier

Marts
Mounir Souaci udstiller surrealistiske 
oliemalerier.

April
Søren Fisker udstiller abstrakte akrylmalerier.

Maj
Marianne Larsen udstiller abstrakte 
akrylmalerier.

Juni
Mette Haar udstiller abstrakte akrylmalerier.

Juli
Eline Søndergaard udstiller abstrakte akryl- 
og oliemalerier.

Voksne

Læs om vores IT-værksted på side 59
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15. marts kl. 19.00

9. februar kl. 19.00 Goddag mand-økseKraft
En aften med Jens Blendstrup
Jens Blendstrup er forfatter, dramatiker og 
forsanger og cand.mag. i historie og litteratur.
Mød ham på Tranbjerg Bibliotek, hvor han vil 
komme med sit bidrag til Århus Kommunes 
Bibliotekers februar-tema om mænd. Her er 
nogle af hans forslag til oplæg: Den mystiske 
mand - i modlys, Farfar syndromet! (det var en 
mand). Jeg mand/du kvinde - hvorfor manden 
står på et ben og lyder som en ko. Forklædt som 
mandig type. 
Det bliver med garanti ikke en kedelig aften!
Gratis billetter kan bestilles/afhentes fra tirs-
dag 26. januar. 

Koncert med Klezmerduo
Klezmer er musik der går lige til hjertet!
Man får lyst til at klappe, synge og danse med 
og det er præcis, hvad folk ofte gør, når Klez-
merduo præsenterer den jødiske festmusik fra 
Østeuropa. Musikken er vital og livsglad, nært 
beslægtet med balkan og sigøjnertraditionen.
Klezmerduo består af: Henrik Bredholt på 
sopransax, dulcimer & sang og Ann-Mai-Britt 
Fjord på harmonika & sang. Dansk verdens-
musik af høj klasse! 
Billetpris: 50 kr. Forsalg fra 1. marts.
Arrangør: Kulturcirklen i Tranbjerg.

45

www.littaros.dk - om litterære
arrangementer i Århus
En nem og samlet indgang til arrangementer med og om litteratur i 
byen. Fra foredrag med etablerede forfattere, over tema- og oplæsnings-
aftener til undergrundslitteratur og litterære happenings i byrummet og 
byens café- og musikmiljøer.
Meld dig på hjemmesiden, foreslå eller anmeld arrangementer, upload 
billeder fra dem, diskutér dem med andre og følg med i, hvad andre 
laver på litteraturområdet i Århus. 
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Voksne

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 . 8380 Trige . Tlf. 8713 6313 . trigebibliotek@aarhus.dk 

Driller mobiltelefonen?
Lær din mobil bedre at kende - for seniorer
Har du brug for at blive lidt mere dus med din 
mobiltelefon, så tilbyder Trige Kombi-bibliotek 
et formiddagsarrangement i samarbejde med 
Egå Produktionshøjskole. Elever fra skolen vil 
undervise i mobiltelefonens mange mulighe-
der, så hvis du vil blive bedre til at sms’se med 
dine børn og børnebørn, og se de billeder, de 
sender, er denne formiddag lige noget for dig.
Vi slutter af med kaffe og kage.
Tilmelding senest 21. januar, da der er begræn-
set antal pladser.

Foredrag om livskvalitet 
Kradser krisen stadig og synes du den mørke 
tid er alt for lang, så kom og få batterierne 
ladet op. Foredraget med psykolog Ulla de 
Blanck handler om de forhold, der har betyd-
ning for glæden og tilfredsheden i vores liv, og 
om hvordan vi kan fremme vores livskvalitet.
Gratis adgang.

Bogsalg
Kom og gør et kup
Vi har igen været i gang med at kassere i vores 
bogsamling. Denne gang er der især krimier, 
romaner for børn og voksne, letlæsningsbøger 
og billedbøger til salg.

Så er det havetid igen!
Fotoforedrag med havearkitekt Hanne Nippin
Vil du have gode idéer til hvordan du udnytter 
din have optimalt - så kig forbi denne aften. 
Samtidig kan du få gode idéer til at gøre din 
have dejlig ”spiselig”. Billetter á 25 kr. kan 
købes på biblioteket fra 6. april. 

4. februar kl. 19.00

22. april kl. 19.00

15. februar -
26. februar

25. januar kl. 10.30
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Man jager et bæst og fanger et menneske
Bent Isager-Nielsens foredrag bygger på bogen 
af samme navn.
I sin tid som chef for rejseholdets drabssektion 
har han set nok død og mødt tilpas mange 
drabsmænd til at underbygge denne påstand. 
Kun i tv-krimien opklarer en enkelt politimand 
forbrydelsen på egen hånd. Virkeligheden er 
anderledes, men ikke mindre spændende.
Billetter á 25,- kr. kan købes på Viby Bibliotek 
fra 11. januar.

Grauballemanden - en jernalderkrimi om et 
moselig?
Grauballemanden fik en voldsom død - blev 
henrettet og ofret til de højere magter. Dødsår-
sagen var en dyb snitlæsion i halsen. Grau-
ballemanden var ved sin død omkring 34 år 
gammel og han er vor bedst bevarede moselig 
fra jernalderen. 
Museumsinspektør Pauline Asingh præsen-
terer den allernyeste viden om Grauballe-
manden, hans liv, hans efterliv, hans mose og 
tolkningen af ham og hans tid. 
Gratis adgang. Tilmelding på tlf. 8940 9540 
eller vibybibliotek@aarhus.dk senest 8. februar.

Snak om en bog
Din næstes hus af Jette A. Kaarsbøl
Åben læsekredsaften med diskussion af  Jette 
A. Kaarsbøls  nye roman ”Din næstes hus”. 
For at sikre en god samtale og aktiv medvirken 
er deltagerantallet begrænset. Viby Bibliotek 
har anskaffet ekstra eksemplarer af bogen, 
så deltagerne er sikre på at kunne låne den i 
god tid inden arrangementet. Gratis adgang. 
Tilmelding senest 25. februar.

3. februar kl. 19.30

10. februar kl. 19.30

4. marts kl. 19.30

Voksne

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk
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Til alle hundeinteresserede
Foredrag med hundepsykolog Lone Greva.
Lone Greva driver Hundecentret i Galten, 
hvor der bl.a. er mulighed for hvalpetræ-
ning, hjælp til problemhunde eller ønske 
om råd og vejledning i hundeopdragelse. 
Centret tilbyder også hjælp med henblik 
på vejledning og støtte til kommende hun-
deejere vedrørende valg af race eller hvalp.
Lone Greva har skrevet bøgerne Familie-
hunden og Hvalpen.
Kom og bliv klogere på din hund.
Tilmelding på tlf. 8940 9540 eller 
vibybibliotek@aarhus.dk. Gratis adgang.

Mød forfatteren Jette A. Kaarsbøl
Forfatteraften med Jette A. Kaarsbøl som 
fortæller om sin nye roman Din næstes 
hus – en samtidsroman om det moderne 
menneskes søgen efter en mening med 
tilværelsen.
Jette A. Kaarsbøl debuterede i 2003 med 
succesromanen Den lukkede bog som bl.a. 
indbragte hende De Gyldne Laurbær.
Billetter á 25 kr. kan købes på 
Viby Bibliotek fra 8. februar. 

Sygeplejerske i Det Tredje Rige – 
en danskers historie
Med udgangspunkt i sin bog Sygeplejerske 
i Det Tredje Rige fortæller forfatteren og 
filosoffen Peter Tudvad historien om Ebba 
Nielsen der i 1943 melder sig som frivillig 
til tjeneste i Tysk Røde Kors. Hun ender 
i Berlin og bliver efter Det Tredje Riges 
sammenbrud taget til fange af russerne.
I 2007 møder hun Peter Tudvad i Berlin 
og går sammen med ham i gang med at 
rekonstruere sin historie.
Billetter á 25 kr. kan købes på
Viby Bibliotek fra 8. februar.

6. marts kl. 12.30

8. marts kl. 19.30

28.april kl. 19.30

Læs om vores IT-værksted på side 60
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ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 

Sæsonens bøger
Læsehestene Suzanne Bang og Nina Wegner 
fra Horsens Bibliotek vil præsentere et udvalg 
af de nye romaner, krimier og biografier, bøger, 
som de to kan lide og gerne vil anbefale.  
Her kan hentes mange gode ideer til læsning. 
Deltagelse er gratis
Arrangement i samarbejde med Åby Biblioteks Venner

Kongeriger af guld og jade ved bibliotekar 
Dorthe Salamander
I 1492 gik Christoffer Columbus i land på De 
Vestindiske Øer.
Det blev startskuddet til spaniernes erobring 
af Latinamerika, ødelæggelsen af den nye 
verdens kulturer og nedslagtningen af dens 
indianske befolkning. 
Spanierne optrådte med en - selv for europæ-
ere - enorm arrogance og intolerance over for 
alt fremmed...
Bogcaféen anbefaler romaner fra 1500-tallets 
Amerika - med skelen til andre kulturer uden 
for Europa på samme tid.

Forfatteraften med Helle Helle 
Helle Helle er kendt som en mester i at skrive 
minimalistisk. Med få, men uhyre præcise ord 
får hun dramaet frem i hverdagen. Hun har 
fået et stort publikum med sine seneste roma-
ner Ned til hundene og Rødby-Puttgarten.
Entre 40 kr.
Arrangement i samarbejde med Åby Biblioteks Venner

Foredrag med plejehjemsleder Thyra Frank
Thyra Frank fortæller om livsglæde og 
stjernestunder.
Arrangement i samarbejde med Åby Biblioteks Venner

 

2. februar kl.19.00

27. april kl.19.00

4. marts kl. 19.00

16. marts kl. 19.00

Voksne
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Oversigt over samtlige it-kurser 
på Århus Kommunes Biblioteker
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Oversigt over samtlige it-kurser 
på Århus Kommunes Biblioteker

Introduktion til internettet for begyndere.
Find en www-adresse på internettet, lær at 
søge i Google og at bestille bøger i bibliotekets 
base. Forudsætninger: Du skal kunne bruge 
mus og tastatur. Tilmelding senest dagen før.

IT-værksted
Sociale møderum på Internettet 
Præsentation af Facebook og LinkedIn. Hvad 
kan de bruges til? Hvor går grænsen mellem 
udstilling, eget privatliv og ”salget” af sig selv 
som arbejdskraft? Hvilke risici ligger der i at 
lægge personlige oplysninger ud på nettet og 
kan man egentlig slette dem igen? 
Computerbøvl 
Den sidste del af aftenen kan du få gode råd til 
løsning af dine konkrete computer-problemer. 
Oplægsholder, It-konsulent Jakob B. Melbye 
Tilmelding senest to dage før.

IT-værksted
Chat - populær måde at kommunikere på 
Chat er en måde at ”snakke sammen på”, 
hvor vi hver især sidder foran computeren og 
skriver til hinanden. Yahoo Messenger, MS 
Messenger Live og Skype er blot enkelte blandt 
mange. Har man mikrofon og web-kamera 
kan man oven i købet både tale sammen og se 
hinanden på direkte video, mens man skriver 
sammen. Er ”chat” en erstatning for vores 
sociale samvær eller et supplement? 
Computerbøvl
Den sidste del af aftenen kan du få gode råd til 
løsning af dine konkrete computer-problemer. 
Oplægsholder, It-konsulent Jakob B. Melbye 
Tilmelding senest to dage før.

5. februar kl. 9 - 11
8. februar kl. 19 - 21

HARLEV BIBLIOTEK

HJORTSHØJ BIBLIOTEK

3. marts 
kl. 17.30 - 20.30 

24. marts 
17.30 - 20.30 
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14. april 
17.30 - 20.30

IT-værksted
Handel på Internettet - Fordele og ulemper 
Det er let at handle på Internettet. Der er 
mange valgmuligheder, og man er uafhængig 
af butikkernes åbningstider. Men hvad er mine 
rettigheder? Har jeg nogen fortrydelsesret? 
Hvordan skelner jeg seriøse firmaer/ butikker 
fra useriøse? Hvad koster det i ”toldbehand-
lingsgebyr”? 
Computerbøvl
Den sidste del af aftenen kan du få gode råd til 
løsning af dine konkrete computer-problemer. 
Oplægsholder, It-konsulent Jakob B. Melbye 
Tilmelding senest 2 dage før.

Inspiration og nyheder - 
via storskærme

På alle bibliotekerne har vi 
gennem flere år arbejdet med 
at præsentere bibliotekets til-
bud via storskærme - de så-
kaldte InfoGallerier. En del at 
skærmene er interaktive. Det 
betyder, at brugerne selv kan 
bladre gennem indholdet, og 
at de kan sende det de finder 
interessant til deres email, 
direkte fra skærmen. Eller de 
kan kommentere indholdet, 
f.eks. via deres mobiltele-
fon. Under klimatopmødet i 
december oprettede bibliotekerne en Klimakanal, som sendte nyheder, 
information og baggrund om klima og miljø ud på bibliotekernes stor-
skærme - og ikke kun på Århus Kommunes Biblioteker, men på biblio-
teker over hele landet. Det skete via det landsdækkende samarbejde 
omkring Indholdskanalen, hvor danske folkebiblioteker kan dele deres 
indhold - på tværs af kommunegrænser.
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IT-intro for foråret 2010 på Hovedbiblioteket
hver mandag kl. 16-17.30 i foråret tilbyder 
Hovedbiblioteket en række gratis it-introduktio-
ner inden for forskellige emner.
Introduktionerne er grundlæggende med oplæg 
og øvelser. En introduktion varer ca. 1½ time 
og foregår i Undervisningslokalet. Tilmelding 
er ikke nødvendig, men i tilfælde af for mange 
fremmødte gælder først-til-mølle princippet. 
Der er plads til 12 pr. gang.

Firefox 
Har du brug for tips til nogle af de alternative 
muligheder, der er i Firefox, når du går på net-
tet? Firefox er et alternativ til Microsofts Explo-
rer. Du vil blive introduceret til mulighederne i 
Firefox ved f.eks. søgefunktioner og zoom for 
svagtseende. 
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset kender du til nye funktionaliteter i 
Firefox. 

E-mail 
Har du brug for at have kontakt med venner 
og familie fra nær og fjern, så er det nemt at 
skrive dem en e-mail. I introduktionen lærer 
du at oprette en e-mail konto, at sende og 
modtage e-mails, at vedhæfte filer og oprette 
kontaktpersoner.
Introduktionen tager ikke udgangspunkt i et 
specifikt mail-program. Til sidst vil der være 
mulighed for at oprette en mail. 
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset kan du sende og modtage e-mails, 
vedhæfte filer og oprette kontaktpersoner.

HOVEDBIBLIOTEKET

18. januar 
kl. 16.00 - 17.30

25. januar 
kl. 16.00 - 17.30
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Internet for alle 
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger 
internettet? Introduktionen beskriver internet-
tets muligheder, hvordan det bruges og giver 
eksempler på spændende, gode og sjove ste-
der, du kan besøge på ’nettet’. Du vil også få 
mulighed for at gøre dine egne erfaringer med 
nettet gennem øvelser.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
kunne bruge tastatur og mus.
Efter kurset er du i stand til at ’surfe’ på inter-
nettet og lave basale søgninger efter hjemme-
sider mv.

Netmusik.dk
Træt af at de nyeste cd’er altid er udlånt? Så 
kom og hør hvordan du kan låne dem online 
med det samme. Netmusik.dk har over 
2.000.000 forskellige nummer, klar til udlån.
Introduktionen vil gennemgå netmusik.dk. Lån 
af nummer og album, lyt til musikken på com-
puter eller overfør til en bærbar afspiller.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset er du i stand til at hente nummer 
og albums fra netmusik.dk, lytte til musikken 
på computeren og overføre den til en bærbar 
afspiller.

Søgning i Google 
Google er den søgemaskine, som de fleste 
bruger til at søge informationer, men den kan 
være svær at søge i. Introduktionen gen-
nemgår Googles principper og giver tips til, 
hvordan man søger i den enkle og avancerede 
søgning. Der vil til sidst være tid til, at den 
enkelte kan få hjælp til søgninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset kan du søge enkelt og avanceret i 
Google.

1. februar
kl. 16.00-17.30

8. februar
kl. 16.00 - 17.30

22. februar
kl. 16.00 - 17.30
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Internet for alle 
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger 
internettet? Introduktionen beskriver internet-
tets muligheder, hvordan det bruges og giver 
eksempler på spændende, gode og sjove ste-
der, du kan besøge på ’nettet’. Du vil også få 
mulighed for at gøre dine egne erfaringer med 
nettet gennem øvelser.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
kunne bruge tastatur og mus.
Efter kurset er du i stand til at ’surfe’ på inter-
nettet og lave basale søgninger efter hjemme-
sider mv.

Borger.dk 
Borger.dk giver dig adgang til informationer 
om det offentlige Danmark. Her kan du finde 
alt om staten, regionerne og kommunerne. Du 
kan ændre din forskudsregistrering, melde flyt-
ning mv. Kurset er en introduktion til, hvordan 
du finder rundt på borger.dk, og der vil være 
indlagt små opgaver, så du selv kan prøve at 
arbejde med portalen.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset har du et lille overblik over borger.
dk’s muligheder, og redskaber til at komme i 
gang på egen hånd.

MinSide på Borger.dk 
På borger.dk, MinSide har du adgang til en 
lang række informationer, som det offentlige 
Danmark har registeret om dig. Her kan du 
finde oplysninger om din skat, din nemkonto, 
din pension og meget mere. Kurset er en in-
troduktion til, hvordan du kan bruge MinSide, 
og der vil være indlagt små opgaver, så du selv 
kan prøve at arbejde med siden.
Digital signatur er nødvendig for at få adgang 
til MinSide. Har du en digital signatur så med-
bring den på en USB. 
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 

1. marts 
kl. 16.00 - 17.30

8. marts 
kl. 16.00 - 17.30

15. marts 
kl. 16.00 - 17.30
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22. marts eller
19. april
kl. 16.00 - 17.30

29. marts 
kl. 16.00 - 17.30

12. april
kl. 16.00 - 17.30

være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset har du et lille overblik over Min-
Side på borger.dk, og redskaber til at komme i 
gang på egen hånd.

TING – sådan søger du i bibliotekets nye base 
Århus Kommunes Biblioteker har fået ny hjem-
meside med nye søgemuligheder, som noget 
nyt får man også vist resultater fra kilder på 
nettet. Kom og lær hvordan man søger i den 
nye biblioteksbase. Lær at afgrænse dit søgere-
sultat, så du får en mere præcis søgning.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset: vil du være i stand til at søge i 
den nye biblioteksbase og kende til dens nye 
muligheder.

Billedbehandling 
Introduktionen vil gennemgå elementer som 
overførsel af billeder fra kamera til pc, simpel 
redigering af billeder, herunder beskæring, æn-
dring af lys og farver. Googles gratis billedbe-
handlingsprogram Picasa vil blive brugt.
NB: Du må gerne medbringe egne billeder på 
cd-rom, usb-nøgle eller i kameraet. Ellers stiller 
kursusstedet billeder til rådighed til redigering.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset vil du være i stand til at lave en 
enkel redigering af billeder, herunder fjernelse 
af røde øjne, beskæring, ændringer af lys og 
farver.

Netlydbog.dk 
Netlydbog er dit lydbogsbibliotek på internet-
tet. Du kan hente lydbøger til gratis download. 
Der er ca. 200 titler for børn/voksne.
Introduktionen vil gennemgå Netlydbog.dk. 
Lån af en lydbog i streamingformat eller i 
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wma-format, lyt til bogen på computer eller 
overfør lydbogen til en bærbar afspiller. 
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset er du i stand til at hente en lydbog 
fra netlydbog.dk i de to formater, lytte til bogen 
på computeren og overføre den til en bærbar 
afspiller. 

Twitter
Tweet, mikro-blogging, Twitter. Siger det dig 
ikke noget, så kom og hør mere om et af de 
hurtigst voksende sociale netværk. På 140 tegn 
fortælles om stort og småt, fra dagens mor-
genmad til nyt fra demonstrationer i Teheran. 
Twitter er gratis og meget let at gå til. Men 
hvad kan det bruges til? Få noget af svaret i 
denne introduktion.
Forudsætninger for at deltage i kurset: Du skal 
være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
Efter kurset kan du oprette en twitter-konto og 
afsend tweets.

Internet for alle
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger
internettet? Introduktionen beskriver internet-
tets muligheder, hvordan det bruges og giver
eksempler på spændende, gode og sjove ste-
der, du kan besøge på ’nettet’. Du vil også få
mulighed for at gøre dine egne erfaringer med
nettet gennem øvelser.
Forudsætninger for at deltage i kurset: 
Du skal kunne bruge tastatur og mus.
Efter kurset er du i stand til at ’surfe’ på inter-
nettet og lave basale søgninger efter hjem-
mesider. Tilmelding inden 20. januar. Max 4 
deltagere pr. gang.

26. april
kl. 16.00 - 17.30

KOLT HASSELAGER BIBLIOTEK

26. januar eller
27. januar 
kl. 16.00 - 17.30
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Internet for voksne
Voksne nybegyndere tilbydes introduktion til 
internettet med gennemgang af browser og tip 
til, hvordan man kan søge informationer. 
Tilmelding nødvendig.

Internet for voksne
Kurset henvender sig til voksne, let øvede, 
der bruger internettet, men har svært ved at 
overskue og bruge nettets mange faciliteter.
På kurset vil vi også se på, hvordan du som 
borger i Århus Kommune kan betjene dig selv 
på nettet.
Tilmelding nødvendig.

Computerbøvl - hjælp til selvhjælp
ved it-konsulent Jakob B. Melbye
Få råd og tips til, hvordan du køber ny com-
puter, tager den i brug og vedligeholder den. 
Hvordan du tager sikkerhedskopier af dine 
dokumenter og billeder. Hvordan du installerer 
programmer og sikrer din computer mod virus 
og andet skidt fra nettet. Vi kigger også på, 
hvad man skal passe på: snyd og svindel via 
email, download, hjemmesider m.m. 
Tilmelding senest 15. marts.

Internettet - har du brug for hjælp?
Vil du kunne begå dig på Internettet, f.eks. 
søge i Google, få en e-mail-adresse, benytte 
dig af selvbetjeningsmulighederne på Århus 
Kommunes Bibliotekers hjemmeside eller 
borger.dk? Eller noget helt femte?
Bestil en times individuel vejledning i februar 
eller mød op i det åbne Internetværksted ud-
valgte dage i marts.
Hent en folder på biblioteket fra 20. januar og 
få mere at vide om tidspunkter og tilbuddene.

RISSKOV BIBLIOTEK

4. marts eller
8. marts eller
11. marts
kl. 10.00 - 12.00

1. marts 
kl. 10.00 - 12.00

16 marts 
kl. 17.30 - 19.00

LYSTRUP BIBLIOTEK
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TRANBJERG BIBLIOTEK

2. februar 
kl. 16.30-18.00

16. marts
kl. 16.30-18.00

4. maj 
kl. 16.30-18.00

Internet for begyndere
Vi starter helt fra bunden og gennemgår trin 
for trin, hvordan man kommer i gang på nettet 
og viser eksempler på, hvad man kan bruge 
det til. Kurset omfatter: søgning på Internettet, 
opsætning af startside, hurtig adgang til dine 
favoritsider på Internettet samt evt. at sende 
og modtage e-mails. 
Der er undervisning til kl. 17.30. Derefter kan 
man selv arbejde videre ved computeren. 
Der kræves ingen forudsætninger.
Tilmelding er nødvendig.

Billedbehandling med Picasa
Med udgangspunkt i Picasa, et gratisprogram 
fra Google, tager vi fat på billedbehandlingens 
kunst. Lær at gemme dine billeder, at billedbe-
handle samt oprette fotoalbums via Picasa.
Der er undervisning til kl. 17.30. Derefter kan 
man selv arbejde videre ved computeren.
Forudsætningerne for at deltage er, at man kan 
bruge en mus. Tilmelding er nødvendig.

Internetintroduktion
Se bibliotekets hjemmeside og Tranbjerg 
Tidende.
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VIBY BIBLIOTEK

ÅBY BIBLIOTEK

Kursus i borger.dk
Vil du spare turen til diverse offentlige konto-
rer? Så meld dig til et kursus på Viby Bibliotek. 
Her kan du få en introduktion til nogle af de 
mange selvbetjeningsmuligheder på hjemme-
siden www.borger.dk. Lær f.eks. om: 
Hvordan får man et nyt sundhedskort 
(sygesikringsbevis)?
Hvordan skifter man læge?
Hvordan tilføjer man noget i årsopgørelsen 
(selvangivelsen) til skattevæsenet?
Forudsætninger: kendskab til mus og tastatur.
Kurset er gratis. 
Tilmelding på telefon 8940 9555

Internetkursus for begyndere.
Internetkursus for begyndere. Gennemgang af 
browser, søgemuligheder og nyttige internet-
sider.Forudsætninger: kendskab til mus og 
tastatur. Kurset er gratis. Tilmelding nødvendig 
på telefon 8940 9555

Internet for begyndere
Vi starter helt fra bunden og gennemgår trin 
for trin, hvordan man åbner en internetside, 
og viser eksempler på hvad man kan bruge 
internettet til. 

E-mail for begyndere 
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra 
en hvilken som helst computer med inter-
netforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, 
hvordan du gratis kan oprette en webmail, og 
hvordan du bruger den.

21. januar
kl. 10.00 - 11.00

18., 20., 21., 25., 
27., og 28. januar 
kl. 15.00 - 17.00
9. og 12. februar
kl. 10.00 - 12.00

2. marts eller
4. marts
kl. 16.00 - 17.00

9. marts eller
11. marts
kl 16.00-17.00 
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12. marts
kl 15.00-16.00 

18. marts
kl 16.00-17.00 

23. marts
kl 16.00-17.00 

25. marts
kl 16.00-17.00 

Netlydbøger og e-bøger 
Lydbøger kan nu hentes på nettet og flere og 
flere bøger kan findes i deres fulde omfang på 
nettet som elektroniske bøger. Vi ser på 
bibliotekets tilbud af netlydbøger og E-bøger.

Bibliotekernes Netmusik 
Vælg blandt mere end 1.500.000 musiknumre 
på Bibliotekernes Netmusik. Download gratis 
og lovligt musik til din pc og lån det i syv dage. 

Billedbehandling med Picasa 
Prøv elementær billedbehandling, og gem 
fotos på nettet. Det gratis redigeringsprogram 
Picasa vil blive brugt. 

Sikker på nettet
Hør om begreber som virus, spam og spyware, 
og hvilke programmer du kan sikre dig med, så 
du kan færdes sikkert på nettet. Alle kurser er 
gratis men tilmelding senest dagen før. 
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FÅ ØJE PÅ KUNSTEN
- KUNST I BØRNEHØJDE
På Lokalbibliotekerne kan børn gå på opdagelse og finde genstande fra 
Kunstkammeret. Det er meget forskellige kunstgenstande, som kan 
skabe fryd, forfærdelse og forundring. Både lokale og internationale 
kendte kunstnere er repræsenteret. Børnebibliotekerne ønsker at skabe 
et rum for fortælling med mange kunstarter. 
Se mere på: www.aakb.dk/kunstkammer
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Børn

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8693 6519 . bederbibliotek@aarhus.dk

Teater for de 3 - 6 årige
Børneteater - Kludedukken
Randers Egnsteater kommer på besøg og spil-
ler teater for de mindste. En munter og gæv 
kone kommer kørende med en trillebør. Hun 
er ude for at samle klude. Dem er der masser 
af og hun har dem i alle farver og størrelser. En 
dag kommer hun forbi et hus. Her bor der en 
dreng, som har smidt sin kludedukke i skral-
despanden. Den er kasseret til fordel for det 
flotteste mekaniske legetøj, som drengen har 
set i en legetøjsbutik. Konen finder i sin søgen 
efter klude den lille kasserede dukke. Den ser 
sølle ud. Men hurtigt forvandles den til en fin 
og herlig lille fyr…
Forestillingen er en fri bearbejdning af Michael 
Endes fortælling Den lille kludedukke. 
Tilmelding på biblioteket fra 12. januar. 

26. januar kl. 10.00

Bogbidder - få kapitler tilsendt
pr. mail

Tilmeld dig på www.bogbidder.dk. Så sender 
vi alle hverdage mandag til fredag en bid af en 
bog direkte til din mailboks, så du fredag har 
læst første kapitel af bogen. Det tager 5 - 10 
minutter at læse en bogbid. Mandag starter vi 
på en ny bog. De deltagende biblioteker og de 
medvirkende forlag har sammen udvalgt de 
bedste bøger til dig. En del bogbidder er indtalt 
som lydbøger. Dem kan du høre via dit abon-
nement på Bogbidder.
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Børn

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

9. marts
kl. 9.15 - 9.45

16. februar
kl. 14.00 - 16.00
og 8. marts
kl. 9.30 - 11.00

9. marts
kl. 10.15 - 10.45

Teater for de 3 - 6 årige 
Vinterferiesjov for børn og voksne på biblioteket
Kom og prøv Børnekulissens kostumer og spil 
en rolle i Børnekulissens Hatteteater.
Børn blandt publikum kommer på scenen, 
vælger en hat og er med i en historie, der 
improviseres frem af Børnekulissens historie-
fortæller. Arrangementet er gratis.

Workshop for de 1½ - 3 årige 
Kom og rør din krop 
Musikshow med masser af sanglege og danse.
Børnekulissen/Århus Musikskole.
Arrangementet er gratis, men gerne tilmelding 
2. marts på tlf. 8713 6390.

Workshop for de 3 - 6 årige 
Kom og rør din krop 
Musikshow med masser af sanglege og danse.
Børnekulissen/Århus Musikskole.
Arrangementet er gratis, men gerne tilmelding 
2. marts på tlf. 8713 6390

Teaterbus for de 1½ - 4 årige
Duft - en aromatisk dukketeaterforestilling.
I det hyggelige værksted er der mange finurlige 
ting at se på. Og der er dufte af kaffe og af 
blomster.
En teddybjørn mangler et øje…
Et badedyr har tabt pusten…
En dukke har mistet sit ben…
Hundehvalpen Bertram hjælper Møller 
i værkstedet. Nu dufter der af frikadeller. 
Det er spisetid! 
Børnekulissen. Arrangementet er gratis, men 
gerne tilmelding 4. marts på tlf. 8713 6390.

9. marts
kl. 9.30 - 10.00



Workshop for de 1½ - 3 årige
Kom og vær med hvis du har lyst til at synge, 
lege, hoppe, danse, spille på trommer og 
meget andet sjovt. 
Børnekulissen/Musikskolen Laura
Arrangementet er gratis, men gerne tilmelding 
8. marts på tlf. 8713 6390.

Workshop for de 3 - 6 årige 
Kom og vær med hvis du har lyst til at synge, 
lege, hoppe, danse, spille på trommer og 
meget andet sjovt. 
Børnekulissen/Musikskolen Laura
Arrangementet er gratis, men gerne tilmelding 
8. marts på tlf. 8713 6390.

Børnekulissen
Vil du med på besøg i kæmpemunden 
i Tandplejens værksted?
Her kan du opleve gigantmunden, se på dine 
egne tænder med spejl og lys, selv være en 
tandbørste og meget mere. Arrangementet er 
gratis, men gerne tilmelding 8. marts på 
tlf. 8713 6390.

15. marts 
kl. 9.15 - 9.45

15. marts 
kl. 10.15 - 10.45

16. marts 
kl. 9.30 - 11.00
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Teater for de 3 - 6 årige
Kom og prøv Børnekulissens kostumer og spil 
en rolle i Børnekulissens Hatteteater.
Børn blandt publikum kommer på scenen, 
vælger en hat og er med i en historie, der 
improviseres frem af Børnekulissens historie-
fortæller.
Gratis adgang men tilmelding nødvendig på 
tlf. 8940 9640.

For de 1½ - 4 årige . Teatret Molevitten
Lommedyret Oscar
Oscar er nysgerrig - og forsigtig! Rejsesangen 
lokker ham op af den store lomme i Gittes 
frakke. Han bor ellers nede i frakkelommen - 
og vil som regel helst opleve verden derfra. 
Silketørklædet ”Clara” bor også i frakken - men 
hun er ganske anderledes modig og eventyrly-
sten end Oscar. 
Sammen går de på opdagelse i frakkens land-
skaber og møder Oscars ”farligste” historie. 
Med publikum som hjælpere får Oscar set sin 
”farligste” historie i øjnene, og det viser sig, 
at med lidt hjælp, så er det slet ikke så farligt 
alligevel.
Gratis adgang men tilmelding nødvendig på 
tlf. 8940 9640.

8. maj
kl. 10.00 - 10.30

6. marts
kl. 11.00 - 13.00

Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk 

GELLERUP BIBLIOTEK
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BØRNEDAGE 
PÅ LOKALBIBLIOTEKET
Børn og deres familier har mulighed for at få en masse gode kulturop-
levelser og deltage i forskellige kulturværksteder på Lokalbibliotekerne. 
Børnekulturhuset, Børnekulissen og Lokalbibliotekerne har i samarbejde 
sørget for at sammensætte et program, så bibliotekerne får besøg af 
Musikskolen Laura, Tandplejerens værksted, Børnekulissens Hattetea-
ter, Århus Musikskole og Teater 83s forestilling Duft.
Se mere på: www.kulissen.dk/10/kk-bib.php.
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For de 1½ - 4 årige . Teatret Molevitten
Lommedyret Oscar
Oscar er nysgerrig - og forsigtig! Rejsesangen 
lokker ham op af den store lomme i Gittes 
frakke. Han bor ellers nede i frakkelommen - 
og vil som regel helst opleve verden derfra. 
Silketørklædet ”Clara” bor også i frakken - men 
hun er ganske anderledes modig og eventyr-
lysten end Oscar. 
Sammen går de på opdagelse i frakkens land-
skaber og møder Oscars ”farligste” historie. 
Med publikum som hjælpere får Oscar set sin 
”farligste” historie i øjnene, og det viser sig, 
at med lidt hjælp, så er det slet ikke så farligt 
alligevel.
Gratis adgang men tilmelding nødvendig på 
tlf. 8940 9630.

Teater for de 3 - 6 årige
Prøv Børnekulissens kostumer og spil en rolle
i Børnekulissens Hatteteater.
Børn blandt publikum kommer på scenen, 
vælger en hat og er med i en historie, der 
improviseres frem af Børnekulissens historie-
fortæller.
Gratis adgang men tilmelding nødvendig på 
tlf. 8940 9630.

24. april
kl. 11.00 - 13.00

6. februar
kl. 10.00 - 10.30

Kappelvænget 2 . 8210 Århus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk

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

Familiedag
For de 3 - 7 årige . Interaktivt Hatteteater 
Prøv Børnekulissens kostumer og spil en rolle 
i Børnekulissens Hatteteater. Børn blandt 
publikum kommer på scenen, vælger en hat og 
er med i en historie, der improviseres frem af 
Børnekulissens historiefortæller. 
Ingen tilmelding.

Workshop for de 1½ - 3 årige 
Kom og syng og rør jer, når Århus Musikskole 
laver musikshow med masser af sanglege og 
danse. Tilmelding senest en uge før.

Workshop for de 3 - 6 årige 
Kom og syng og rør jer, når Århus Musikskole 
laver musikshow med masser af sanglege og 
danse. Tilmelding senest en uge før.

Teater for de 3 - 6 årige
Prøv Børnekulissens kostumer og spil en rolle i 
Børnekulissens Hatteteater.
Børn blandt publikum kommer på scenen, 
vælger en hat og er med i en historie, der 
improviseres frem af Børnekulissens historie-
fortæller. Tilmelding senest en uge før.

Teaterbus for de 1½ - 4 årige
Duft - en aromatisk dukketeaterforestilling.
I det hyggelige værksted er der mange finurlige 
ting at se på. Og der er dufte af kaffe og af 
blomster. 
Dukketeateret foregår fra teaterbussen.

17. februar 
kl. 14.00 -16.00

8. marts
kl. 9.15 - 9.45

8. marts
kl. 10.15 - 10.45

10. marts
kl. 9.30 - 11.00

11. marts
kl. 9.30 - 10.00
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15. marts 
kl. 9.30 - 11.00

18. marts 
kl. 9.15 - 9.45

18. marts 
Kl. 10.15 - 10.45

Tandplejens værksted 
Kom og kravl ind i gigantmunden! 
Når Tandplejens værksted er på besøg kan bør-
nene opleve hvordan en mund ser ud indefra, 
når de kravler ind i gigantmunden. De kan se 
på deres egne tænder med spejl og lys, selv 
være en tandbørste og meget mere. 
Ingen tilmelding. 

Workshop for de 1½ - 3 årige
Musikskolen Laura.
Kom og vær med hvis du har lyst til at synge, 
lege, hoppe, danse, spille på trommer og 
meget andet sjovt. 

Workshop for de 3 - 6 årige
Musikskolen Laura.
Kom og vær med hvis du har lyst til at synge, 
lege, hoppe, danse, spille på trommer og 
meget andet sjovt. 
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20. januar 
kl. 10.00

30. januar 
kl. 10.30

24. februar 
kl. 10.00

Børn

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

- kalder Katrine
Søren forsøger at komme i kontakt med na-
bopigen Katrine ved hjælp af en rød tøjelefant 
med en walkie-talkie i ryggen.
Den lille gris flyver
En lille gris drømmer om at kunne flyve.
Min onkel og min onkels nye hund
En mand køber en lidt anderledes hund, der 
helst vil opføre sig som et menneske.
Tegnefilm og realfilm. Varighed 36 minutter.

For de 1½ - 4 årige . Teatret Molevitten
Lommedyret Oscar
Oscar er nysgerrig - og forsigtig! Rejsesangen 
lokker ham op af den store lomme i Gittes 
frakke. Han bor ellers nede i frakkelommen - 
og vil som regel helst opleve verden derfra. 
Silketørklædet ”Clara” bor også i frakken - men 
hun er ganske anderledes modig. Sammen 
går de på opdagelse i frakkens landskaber og 
møder Oscars ”farligste” historie. Med publi-
kum som hjælpere får Oscar set sin ”farligste” 
historie i øjnene, og det viser sig, at med lidt 
hjælp, så er det slet ikke så farligt alligevel. 
Gratis. Billetter kan hentes fra 23. januar i 
Hovedbibliotekets børneafdeling.

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 rid-
der, 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.
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Jytte Abildstrøms Teater spiller 
Sikken en sæk for de 1½ - 4 årige 
Historien foregår i et skovbryn, hvor vi møder 
en mand, en hest, en hare, et egern, et pindsvin 
og en fuglemor med unge. En sød historie med 
musik, sang og underfundigheder. Også for 
de voksne! Gratis. Billetter kan hentes fra 20. 
februar i Hovedbibliotekets børneafdeling

For de 9-14 årige.
Mød fantasyforfatteren Lise Bidstrup
Lise Bidstrup, forfatter til fantasy-serierne 
Spiralen, Shinobi og Regnbuefolket, fortæller om, 
sit arbejde med at skrive. 
Foredraget er gratis men tilmelding nødvendig. 
Billetter kan afhentes og bestilles på Hovedbib-
liotekets børneafdeling fra 6. marts.
Forfattereftermiddagen er arrangeret af
Børnelæseklubberne i Århus: 
Hjortshøj Kombi-bibliotek: Fyldt med ORD
Hovedbiblioteket: Den orange loge 
Højbjerg Bibliotek: 8270bogchat
Risskov Bibliotek: 8240Læs!
Tilst Bibliotek: LæseKIDZ

Mis med de blå øjne
Mis med de blå øjne går ud i verden for at 
finde landet med de mange mus.
Hund & Fisk
En historie om det umulige venskab mellem en 
hund og en fisk.
Karla Kanin på stranden
En kaninpige med lange ører og storprikkede 
bukser møder en mariehøne på stranden.
Tegnefilm. Varighed 32 minutter.

Røde ører
Herman synes Britta er sød, men hvordan skal 
han få det sagt?
Pigen der huskede det hele
I en lille by glemmer folk alt - kun én husker 
det hele.
Huset ved verdens ende
Et hus på spidsen af et bjerg og en ko, en kat, 
en kælling og andre underholdende væsner.
Tegnefilm. Varighed 30 minutter.

27. februar 
kl. 10.30

17. marts
kl. 15.00

24. marts
kl. 10.00

24. april
kl. 10.00
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Børn

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

Babyrytmik for de 0 - 1 årige
første gang 25. januar 2010 kl. 9.30
Lene Kieldsen fra Rytmetoget, som gæstede 
os sidste år, kommer igen her i foråret 2010 og 
synger, danser og leger med de mindste.
Hun laver et forløb over flere mandage med 
babyrytmik for de 0 - 1 årige og deres voksne.

Hold nr. 1
25. januar kl. 9.30 - ca. 10.30
1. februar kl. 9.30 - ca. 10.30

Hold nr. 2 
8. marts kl. 9.30 - ca. 10.30
15. marts kl. 9.30 - ca. 10.30
22. marts kl. 9.30 - ca. 10.30
Man kan kun tilmelde sig ét hold, og det er 
efter ”først til mølle”.
Tilmelding kan ske fra 18. januar 2010 på 
tlf. 8940 9584 eller på biblioteket.
 
Film for de 3 - 6 årige
Ernst
Fire morsomme tegnefilm om 5-årige Ernst. 
Hans mor er lettere fraværende, hvilket giver 
Ernst en hel del frihed til at udforske verden. 
Selvom han roder sig ud i besværlige situatio-
ner ender det alligevel altid godt.
Varighed: 30 min. Gratis billetter kan bestilles 
fra 21. januar.

26. januar og 
27. januar kl.10.00
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For de 3 - 8 årige
Børnekoncert med Mek Pek & søn
Kom til et brag af en koncert med Mek Pek og 
sønnen Emil på 21.
Koncerten er bygget op omkring Meks sange 
fra Åh Abe, men også sange om Sassabassa, 
kærester fra børnehaven og fodbold.
Varighed: 40 min. Gratis billetter kan bestilles 
fra 3. februar.

Koncerten finder sted i ”Det Blå Hus”, Oddervej 80,

lige ved siden af biblioteket.

Film for de 3 - 6 årige
Cirkeline
Vi viser 3 film med Cirkeline i den mariehøne-
prikkede kjole. Åh sik´en dejlig fødselsdag, Sofus 
på flyvetur og Klodsmus.
Varighed: 30 min. 
Gratis billetter kan bestilles fra 16. februar.

Børneteater for de 3 - 7 årige
Eventyrværkstedet opfører
Eventyret om elpæren og vandhanen
Glæd jer til at møde vandhanen Vandfred, 
elpæren Elly og radiatoren Randy. De vil lære 
os at spare på energien.
Børnene inddrages i teaterforestillingen, som 
skildres med fantasifulde hånddukker og iøre-
faldende sang og musik. 
Varighed: 30 min. 
Gratis billetter kan bestilles fra 30. januar.

Forfatterarrangement for børn fra 9 år
Mød forfatteren Jacob Weinreich
Jacob Weinreich er mest kendt for gyserserien 
Monsterjægerne, som også findes på film. Hans 
nyeste bog hedder Krybet, og det er også en 
rigtig gyser. Kom og mød forfatteren og hør 
ham fortælle om sine bøger. Der bliver også rig 
lejlighed til at stille spørgsmål.
Varighed: 1 time. 
Gratis billetter kan bestilles fra 1. marts.

10. februar kl.10.00

23. februar og
24. februar kl. 10.00

6. marts kl. 10.00

8. marts kl. 15.00
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Børneteater for de 2 - 4 årige
Børnekulissen opfører Tasketuren
Flora skal i skoven, men først skal hun have 
pakket sin taske. Og hun skal også have noget 
varmt tøj på. Og hun kunne jo også blive 
sulten. Så Flora må finde alle de ting, hun 
skal have med og derfor leder hun både oppe 
og nede, over og under, imellem og bagved. 
Til sidst har hun samlet alle sine skovting i 
tasken, og så er hun klar til at gå en triske, 
traske tasketur.
Den enkle handling i forestillingen smykkes 
med rim, rytmer og remser.
Varighed: 30 min. 
Gratis billetter kan bestilles fra 10. marts.

Forestillingen finder sted i ”Det Blå Hus”, Oddervej 80,

lige ved siden af biblioteket.

Film for de 3 - 6 årige
Orla Frøsnapper, Bertram og hunden Pølse
Film om bøllen over alle bøller Orla Frøsnap-
per, der er på jagt efter den efterlyste pølsetyv - 
hunden Pølse.
Ken-Allen og friheden
Orangutangen Ken-Allen bryder hele tiden ud 
af sit bur.
Varighed: 25 min. 
Gratis billetter kan bestilles fra 16. marts.

Film for de 3 - 6 årige
Schhhh!
Det er en tidlig morgen. Far og mor er trætte, 
men Louis og hans bedste ven, Dynen, er helt 
friske til at gå på opdagelse...
Uhyret
Novellefilm om 6 årige Jonathan, der er ked af 
at familien skal flytte. For i det nye værelse bor 
der måske et uhyre under sengen...
Varighed: 25 min. 
Gratis billetter kan bestilles fra 20. april.
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24. marts kl. 10.00

27. april og 
28. april kl. 10.00



Arrangementer i ”klubberne”

Tumlingetræf
Går du hjemme med en baby eller en tumling? 
Trænger du til at tale med andre småbørnsfor-
ældre? Og trænger dit barn til at træffe andre 
børn?
Vi giver en kop kaffe/te. Tilmelding er ikke nød-
vendig. Det er helt uforpligtende at komme, 
og der er ingen dagsorden. Har du spørgsmål, 
kan du ringe på tlf. 8940 9584, spørg efter 
Irene, eller send en mail til iaa@aarhus.dk.

”Gæt et dyr”
For institutioner med børn fra 4 - 6 år.
Gæt et dyr sammen med børnebibliotekaren. 
Der vises plancher med forskellige dyrelem-
mer, samtidig med at der fortælles og læses 
højt. Børnene inddrages med forskellige 
spørgsmål. Til sidst skal de gætte, hvilket dyr, 
der er tale om. Max. 10-12 børn.
Varighed ca. ½ time.

80

Hver mandag
fra kl. 10.00 - 11.00

Tirsdag formiddage 
Aftal tid på
8940 9584
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Mandage i lige uger
kl. 15.00 - 15.45

Torsdage i lige uger
kl. 15.00 - 16.00

8270bogchat
8270bogchat er et åbent tilbud til alle læse-
glade drenge og piger fra 10-14 år. Chatrum-
met finder du i det sorte sofahjørne i børne-
biblioteket. Her får du de nyeste børnebøger, 
nye bogvenner, masser af læsetips, bogsnak, 
samvær og hygge.
Tilmelding ikke nødvendig - mød blot op, når 
du har tid og lyst!
Du bestemmer selv, hvilke bøger du vil læse 
og fortælle om. En børnebibliotekar er guide, 
men du skal selv være med til at bestemme 
indholdet. Har du spørgsmål, kan du ringe på 
tlf. 8940 9584, spørg efter Margit, eller send en 
mail til mbry@aarhus.dk.

For de 8 - 13 årige
Vild med Wii?
Wii er en spændende og anderledes måde at 
spille konsolspil på. Du bruger hele kroppen 
og får tit sved på panden. Så det er ikke kun 
sjovt at spille selv - det er også grineren at 
kigge på de andres krumspring.
Det er gratis at være med. Tilmelding ikke nød-
vendig. Har du spørgsmål, kan du ringe på 
tlf. 8940 9584, spørg efter Per, eller send en 
mail til phe@aarhus.dk.



Børn

Keramikudstilling
Ginette Wien
Ginette Wien skal sammen med børn fra 
Kolt Skole i foråret lave en indgangsportal til 
skolen. I anledning af projektet kan man møde 
Ginette Wiens fantasifulde keramikdyr på 
biblioteket. De fantasifulde navne er også med 
til at give dem liv. Ginette Wien har deltaget i 
mange udsmykningsprojekter sammen med 
børn. Læs mere på www.ginettewien.dk/
temauge.htm.

Film for de 3 - 6 årige
Ernst
Fire morsomme tegnefilm om 5-årige Ernst. 
Hans mor er lettere fraværende, hvilket giver 
Ernst en hel del frihed til at udforske verden. 
Selvom han roder sig ud i besværlige situatio-
ner ender det alligevel altid godt.
Varighed: 30 min. Gratis billetter kan bestilles 
fra 11. januar.

Duft - en aromatisk dukketeaterforestilling.
For de 1½ - 4 årige
Forestillingen spilles inde i Teater 83’s fine og 
flotte udsmykkede teaterbus, som holder par-
keret på parkeringspladsen foran biblioteket. 
Der er plads til 35 børn.
Varighed: 30 min. Tilmelding fra 25. januar på 
biblioteket, på tlf. 8628 3488 eller på mail:
koltbibliotek@aarhus.dk. Det er gratis at del-
tage. OBS! Max 10 børn pr. institution.

6. - 29. januar

20. januar kl. 10.00

23. februar kl. 10.00

KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8628 3488 . koltbibliotek@aarhus.dk
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Musikworkshop for de 3 - 6 årige
Med Musikskolen Laura
Vi skal synge, lege, hoppe, danse, spille på 
trommer og meget andet sjovt. Kom og vær 
med. Der er plads til 30 børn.
Varighed ca. 35 min. Tilmelding fra 25. januar 
på biblioteket, på tlf. 8628 3488 eller på mail: 
koltbibliotek@aarhus.dk Det er gratis at del-
tage. OBS! Max 10 børn pr. institution.

Børnekulissens hatteteater. For de 3 - 7 årige
Familiedag på biblioteket
Biblioteket holder lørdagsåbent og børnene 
har mulighed for at være med i Børnekulis-
sens hatteteater. Vælg en hat og vær med i en 
forestilling, der improviseres frem af Børneku-
lissens historiefortæller. Det er ikke nødvendigt 
at tilmelde sig. Arrangementet er gratis.

Børnekulissens hatteteater 
For de 6 - 8 årige
Vælg en hat og vær med i en forestilling, der 
improviseres frem af Børnekulissens historie-
fortæller. Det er ikke nødvendigt at tilmelde 
sig. Varighed ca. 45 min. Arrangementet er 
gratis.

Film for de 3 - 6 årige
Helmuth Olsens mave 
En dejlig sang illustrerer med flotte tegninger 
syv små vidunderlige historier om Helmuth 
Olsen og hans bidrag til det økologiske forløb. 
En tegnefilmserie for de yngste om de nære 
ting i det store kredsløb.
Hvordan muldvarpen fik bukser med lommer
Tegnefilm om den lille muldvarp, som har brug 
for et par bukser med store lommer hvor alting 
kan være i - men den har brug for hjælp.
Varighed: 30 min. Gratis billetter kan bestilles 
fra 8. marts.

24. februar kl. 10.00

27. februar 
kl. 10.00 - 12.00

1. marts kl. 14.00

17. marts kl. 10.00
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21. april kl. 10.00 

19. maj kl. 10.00

Film for de 3 - 6 årige
Fluesuppen
Frøfamilien er ved at koge fluesuppe, men de 
mangler myreæg til at komme i. Lille Frødrik 
sendes over til naboen for at låne myreæg. På 
hjemvejen bliver det uvejr, og Frødrik må gen-
nem mange farer, inden filmen ender godt.
Varighed: 28 min. Gratis billetter kan bestilles 
fra 12. april.

Film for de 3 - 6 årige
Den lille ridder
Dukkefilmen Den lille ridder er et charmerende 
eventyr om den opvakte køkkenknægt, som 
drager ud i verden for at lære at slås med 
drager.
Varighed: 25 min. Gratis billetter kan bestilles 
fra 10. maj.

www.litteratursiden.dk
Litteratursiden er de danske fol-
kebibliotekers netmagasin om 
litteratur. Her bliver du præsen-
teret for nye og gamle forfattere, 
du kan læse anbefalinger - og 
kommentere dem, læse analyser 
af dansk litteratur - årti for årti, 
quizze om litteratur - og meget 
andet. Litteratursiden er sam-
tidig en netværksside, hvor du 
kan melde dig ind, lave læseklub-

ber og diskutere med andre litteraturinteresserede. Med over 1,2 mio 
unikke besøgende om året er Litteratursiden måske det mest læste lit-
teraturmagasin i Danmark.



Børn

LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8622 1423 . lystrupbibliotek@aarhus.dk

16. februar 
kl. 10.00 og 
kl. 11.00

2. marts kl. 9.00

2. marts kl. 10.00

17. maj kl. 10.00

Quiz/lege-dag
Holder du af at gætte gåder, eller er du måske 
mere til banko eller brætspil, så kom og hyg 
dig tirsdag i vinterferien på Lystrup Bibliotek. 
Eleverne fra Egå Produktionshøjskole giver dig 
kamp til stregen. 
Varighed ca. 1 time.
Tilmelding fra 9. februar.

For de 1 - 4 årige 
Min allerførste sang
Frank M spiller koncert der består af klassiske 
børnesange og små lege tilsat lidt sjov og den 
mimik som kun Frank M kan lave.
Varighed ca. 30 min.
Tilmelding fra 23. februar.

For de 4 - 6 årige
Peddersen og Findus
Frank M fortæller søde og sjove historier om 
Peddersen og hans kat Findus, som mange 
børn kender. Frank M synger også nogle af de 
sange, han har skrevet om den gamle mand og 
hans kat.
Varighed ca. 40 min.
Tilmelding fra 23. februar.

For de 1½ - 4 årige 
Sofus og Marie
Teater Molevitten ved Gitte Korsholm Sloth 
spiller en varm historie om at være alene og 
finde venner. Historien handler om sneglen 
Sofus og edderkoppen Marie, der møder hin-
anden og bliver gode venner. 
Varighed ca. 30 min.
Tilmelding fra 10. maj.
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Børn

13. januar
27. januar
10. marts
24. marts
 7. april
21. april
 5. maj
19. maj
 2. juni
16. juni

10. februar kl. 10.00 

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

8240Læs!
8240Læs! er Risskov Biblioteks læseklub for 
børn mellem 9 -13 år. I 8240Læs! snakker vi 
om bøger, anmelder bøger, læser bogen bag 
filmen, besøger forskellige ”bogtårne”, giver 
hinanden gode læsetips og spiser kage til.
8240Læs! mødes hver anden onsdag i måne-
den (lige uger) kl. 15 til 16.
I 8240Læs! er alle pladser fyldt op, men det er 
muligt at komme på venteliste.
Se også Læseklubbernes forfatterarrangement 
med Lise Bidstrup på Hovedbiblioteket den 17. 
marts. 

For de 3 - 6 årige
Koncert med hop, dans og vrid
Med sin glade udstråling synger og danser 
Tine Mynster sig igennem sine største hits.
Der skal hoppes, drejes og vrikkes når musik-
ken går i gang - og gang i den er der fra første 
takt.
Koncerten foregår i børnehøjde og tager 
udgangspunkt i børnenes musikalske univers. 
Musikken er skrevet og fremført, så den er 
nem at lære for alle. Koncerten er for både 
børn og voksne og varer ca. 40 minutter.
Tilmelding fra 3. februar.
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23. marts
kl. 10.00 - 12.00

10 april
kl. 10.00 - 10.45
kl. 11.30 - 12.15

Påskeaktivitet på biblioteket for børn fra 3 år
Kom i påskestemning på Risskov Bibliotek, 
hvor elever fra Egå Produktionshøjskole vil 
hjælpe med at male påskeæg.
Vi maler både på rigtige æg og på plastikæg 
og bagefter leger vi en af de ældste påskelege, 
nemlig at trante æg.
”At trante betyder at trille, og oprindelig gik le-
gen ud på, hvem der kunne trille sit æg længst 
uden at det gik i stykker.”
Tilmelding senest 19 marts.

Børneteater for de 3 - 9 årige 
Askefis
Teaterkompagniet opfører Askefis, en even-
tyrlig og musikalsk dukkeforestilling frit efter 
Asbjørns og Moes eventyr. Kongen udlover 
prinsessen og det halve kongerige til den, der 
kan løse en meget svær opgave. Askefis bryder 
op fra sin plads foran kaminen, drager ud i ver-
den og løser opgaven. Men da han når frem til 
slottet, holder kongen alligevel ikke, hvad han 
har lovet. Hvordan får Askefis så prinsessen og 
det halve kongerige? 
Varighed ca. 45 min. Bemærk to forestillinger. 
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes fra 
3. april.

Spil Wii på Risskov Bibliotek!
Børn og barnlige sjæle kan spille Wii på Ris-
skov Bibliotek. 
Wii er en spændende og anderledes måde at 
spille konsolspil på.
Du bruger hele kroppen og kan få sved på pan-
den. Hold øje med opslag og hjemmesiden for
arrangementer.
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Børn

Otaku Batus Aarhus udstiller manga.
Otaku Batus Aarhus er en forening for anime, 
manga og japansk popkultur med tilhørsfor-
hold på Trøjborg.
Udstillingen omfatter manga, plakater og figu-
rer. Udstillingen henvender sig til både børn og 
voksne.

Otaku Batus Aarhus
Otaku Batus Aarhus fortæller om deres inte-
resse for manga, anime og japansk popkultur.
Arrangementet er gratis - ingen tilmelding.

Rytmetoget
Tumlingerytmik for 1 ½ - 3 årige 
Rytmetoget ved Lene Kieldsen futter forbi. 
Her er der plads til leg, sang, musik og meget 
mere. Kom og vær med! Der er gratis adgang.
Tilmelding senest 15. marts på tlf. 8713 9860.

2. - 26. februar

8. februar
kl. 15.00 - 17.00

17. marts
kl. 10.00 - 10.45

Forsøg med åbningstider - 
uden personale

På Skødstrup Kombi-bibliotek kan bru-
gerne nu tilmelde sig en ordning, hvor de 
kan få adgang til biblioteket udenfor de 
normale åbningstider. Den enkelte låner 
får et adgangskort, som fungerer som 
nøgle til bibliotekets indgangsdør. Låne-
ren kan derefter betjene sig selv på bib-
lioteket og låne og aflevere materialer via 
selvbetjeningsautomaterne.

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



Børn

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

18. januar
kl. 9.30 og 
kl. 10.30 
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Film for de 3-6 årige
Mortens badebold
De andre børn har cykler og skateboard. Men 
Morten er for lille. Han har kun en badebold. 
Men den er ikke helt almindelig.
Manden der var akrobat
Sjov dukkefilm om akrobaten hr. Prokouk, der 
kan klare alt, når han optræder i cirkus, men 
udenfor manegen kommer han galt af sted.
Binke kan ikke flyve
Fugleungen Binke har ikke fået lært at flyve og 
efterlades derfor hos musen Oskar, da far og 
mor flyver sydpå om efteråret.
Varighed i alt ca. 35 minutter.
Gratis adgang. Tilmelding er nødvendig.

Kom ind og få et 

program om, hvad 

der foregår

på biblioteket i uge 7, 

eller se det på vores

hjemmeside.
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Teater for de 3-6 årige
Jytte Abildstrøms Teater opfører 
Bytte bytte købmand
Frit efter Hvad fatter gør, er altid det rigtige.
Om dit og mit og vort. Om at synge og gi’ 
bort. Om at låne eller dele det halve og det 
hele. Et stykke med remser og vers og glad 
musik på kryds og tværs. 
Gratis adgang. 
Tilmelding er nødvendig fra 1. marts.

Film for de 3-6 årige
Helmuth Olsens mave
En dejlig sang illustrerer med levende tegnin-
ger syv små historier om Helmuth Olsen og 
hans bidrag til og betydning for det økologiske 
forløb. Her får de yngste fortalt om de små, 
nære ting i det store kredsløb. De syv miljøfilm 
hedder: Helmuth Olsens have, Helmuth Olsens 
kage, Helmuth Olsens frokostbord, Helmuth 
Olsens gris, Helmuth Olsens fisk, Helmuth Olsens 
mave og Helmuth Olsens wc. 
Desmonds æbletræ
Tegnefilm om ræven Wille, som får skylden for, 
at alle æblerne er faldet ned fra Desmonds fine 
æbletræ. Men er det nu også Willes skyld? En 
fortælling om venskab og om kunsten at kunne 
give en undskyldning. 
Varighed i alt ca. 30 min.
Gratis adgang. Tilmelding er nødvendig.

Udstilling
En kænguru, en tjener og en sofa
Skabt af designeren Peter A. Hoffmann
Hoffmanns møbler og figurer i eksotiske farver 
provokerer og vækker opsigt verden over.

Sommerbogen
For børn mellem 8 og 14 år
Læs fem bøger i din sommerferie, skriv en 
enkelt anmeldelse og få en bog som præmie.
Få en folder på biblioteket.

Maj - oktober

Juni - september

12. april
kl. 9.30 og
kl. 10.30

8. marts kl. 10.00



Børn

Film for de 3-6 årige
Ih! siger den lille bamse
Om de daglige gøremål hos Bamsefamilien i 
det lille hus på bakken.
Et øjeblik
Et øjeblik varer 5 minutter, siger Nathalie. 
En poetisk dokumentarfilm i børnehøjde om 
tiden, uret og øjeblikkene. ”For min far er et 
øjeblik bare en halv time,” konkluderer Jesper, 
da filmen slutter.
Drengen i kufferten
Pindsvinet Morten får en lillebror og har plud-
selig svært ved at få mors og fars opmærksom-
hed. Derfor beslutter Morten sig for at skaffe 
sig af med sin lillebror, så alt kan blive ligesom 
før. 
Varighed i alt ca.30 min. 
Gratis adgang. Tilmelding er nødvendig.

Kom ind og få et program om, hvad der 
foregår på biblioteket i uge 7, eller se det på 
vores hjemmeside.

Teater for de 3-9 årige
Carlsen og Ko opfører Dig og mig
- en musikalsk fortælling om det at være barn 
og ha’ søskende.
Kender i det? Lige når man leger allerbedst, 
bliver man forstyrret af sin storebror…
Så er det godt at ha’ en hemmelig ven! Men 
kan store grønne frøer tale rigtigt? 
Og kan man blive venner med sin storebror?
Gratis adgang. Tilmelding fra 5. marts. 

1. februar 
kl. 9.30 og 10.30

12. marts
kl. 10.00 - 10.35

TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg J . Tlf. 8629 0478 . tranbjergbibliotek@aarhus.dk
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20. april 
kl. 9.30 og
kl. 10.30

Maj - oktober

Juni

Film for de 3-6 årige
Helmuth Olsens mave
En dejlig sang illustrerer med levende tegnin-
ger syv små historier om Helmuth Olsen og 
hans bidrag til og betydning for det økologiske 
forløb. Her får de yngste fortalt om de små, 
nære ting i det store kredsløb. De syv miljøfilm 
hedder: Helmuth Olsens have, Helmuth Olsens 
kage, Helmuth Olsens frokostbord, Helmuth 
Olsens gris, Helmuth Olsens fisk, Helmuth Olsens 
mave og Helmuth Olsens wc.  
Desmonds æbletræ
Tegnefilm om ræven Wille, som får skylden for, 
at alle æblerne er faldet ned fra Desmonds fine 
æbletræ. Men er det nu også Willes skyld? En 
fortælling om venskab og om kunsten at kunne 
give en undskyldning. 
Varighed i alt ca. 30 min.
Gratis adgang. Tilmelding er nødvendig.

Udstilling
Forvandlingsfigurer lavet af tekstilkunstner 
Rita Lambrecht
Ritas forvandlingsfigurer er lavet af tykt tov. 
Der er viklet ståltråd indeni, som gør det 
muligt at skifte form på figurerne. Du kan lege 
med og forme figurerne efter din egen fantasi. 
Du kan hænge ting og sager på - der er tusind-
vis af forskellige udtryk DU kan give figurerne.

Sommerbogen
For børn mellem 8 og 14 år
Læs fem bøger i din sommerferie, skriv en 
enkelt anmeldelse og få en bog som præmie.
Få en folder på biblioteket.
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For de 2-årige 
Sproget sprudler og spræller på biblioteket
Kom og få en god historie
Bibliotekaren præsenterer og læser højt fra 
nogle af de nye gode billedbøger og har også 
været i gemmerne efter en evigt ung klassiker.
Tilmelding fra 5. januar, da der er 
begrænset antal billetter.

Kom og bag pandekager
Igen i år fejrer vi Pandekagedagen om end 
nogle dage forsinket, så hvis du også elsker 
pandekager, så kom forbi til en hyggelig efter-
middag på biblioteket. Både børn, forældre og 
bedsteforældre er velkomne.
Vi har fundet alle de gode bøger med pande-
kagehistorier frem. Dem læser vi højt fra og 
sammen bager vi lækre pandekager. 

For de 3 - 6-årige (og deres forældre) 
Musik i børnehøjde
Vi får besøg af en 200 år gammel kontrabas - 
hvad har den mon ikke oplevet i sit lange liv!
Kontrabassens ejer Thomas Sejthen tager bør-
nene med på en musikhistorisk rejse. Under-
vejs præsenteres børnene for mange musi-
kalske genrer lige fra klassisk til rap. Børnene 
bliver inddraget i showet i form af sang, dans 
og bevægelse.
Tilmelding fra 1. marts, da der er 
begrænset antal billetter.

14. januar kl. 10.00

18. marts kl. 15.30

25. februar
kl. 15.00 - 16.30

Børn

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 . 8380 Trige . Tlf. 8713 6313 . trigebibliotek@aarhus.dk 
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For de 5 - 6 årige.
Gæt et eventyr
Hvad gemmer der sig mon i 
eventyrkufferten?
Bibliotekaren har eventyrkufferten med. I den 
gemmer der sig ting som stammer fra forskel-
lige eventyr. Når eventyret er gættet, fortæller 
vi det. 
Tilmelding fra den 26. april, da der er 
begrænset plads.

For de 3 - 4-årige 
Sproget sprudler og spræller på biblioteket
Kom og få en god historie
Bibliotekaren præsenterer og læser højt fra 
nogle af de nye gode billedbøger og har også 
været i gemmerne efter en evigt ung klassiker.
Tilmelding fra den 25. maj, da der er 
begrænset antal billetter.

7. juni kl. 10.00

10. maj kl. 10.00

Mobilportal
Få biblioteket i lommen
På m.aakb.dk finder du let og 
nemt en række af de services, 
som biblioteket tilbyder dig. 
Brug mobilsitet når du sidder 
i bussen, venter ved tandlægen 
eller lige, når det passer dig. Du 
kan søge, reservere og forny lå-
netiden. Og du kan også slette 
reserveringer, du ikke længere 
har brug for. Du kan læse an-
befalinger fra Litteratursiden.dk 
og musikanmeldelser fra Gaffa, 
følge med i nyheder og arrangementer. Send en sms til 1277 med be-
skeden 'aakb', så modtager du linket til mobilsiden (m.aakb.dk) pr. sms 
– helt gratis!
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VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Børn

Børnekulissen har igennem flere år arrangeret 
Børnedage i Musikhuset. Nu rykker Børnedagene 
ud til børnene på deres lokale bibliotek. 
På Viby Bibliotek sker det:

For de 3 - 6 årige 
Tandplejens værksted
Kom og oplev Gigantmunden. Se på dine egne 
tænder med spejl og lys, vær selv en tandbør-
ste og meget mere.
Gratis adgang. Tilmelding hos børnebiblioteka-
ren eller på tlf. 8940 9550.

For de 1 ½ - 3 årige kl. 9.30
For de 3 - 6 årige kl. 10.30
Workshop med Århus Musikskole
Musikshow med masser af sanglege og danse.
Gratis adgang. Tilmelding hos børnebiblioteka-
ren eller på tlf. 8940 9550.

For de 1 ½ - 3 årige kl. 9.30
For de 3 - 6 årige kl. 10.30
Workshop med Musikskolen Laura
Vi skal lege hoppe, danse, spille på trommer 
og meget mere. Gratis adgang. Tilmelding hos 
børnebibliotekaren eller på tlf. 8940 9550.

For de 3 - 6 årige
Prøv Børnekulissens kostumer og spil en rolle 
i Børnekulissens hatteteater. Gratis adgang. 
Tilmelding hos børnebibliotekaren eller 
på tlf. 8940 9550.

Børnedage på Viby Bibliotek

28. januar 
kl. 9.30 - 11.00

1. februar 
kl. 9.30 - 10.00 og
kl. 10.30 - 11.00

3. februar 
kl. 9.30 - 10.00 og
kl. 10.30 - 11.00

4. februar 
kl. 9.30 - 11.00
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For de 3 - 7 årige og deres voksne
Familiedag i børnenes vinterferie
Prøv Børnekulissens kostumer og spil en rolle i 
Børnekulissens Hatteteater.
Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op.

For de 1 ½ - 4 årige 
Teater 83 Duft
En aromatisk dukketeaterforestilling for de 
mindste. Spilles i teaterbus på bibliotekets 
parkeringsplads.
Tilmelding fra 21. april hos børnebibliotekaren 
eller på tlf. 8940 9550.

For de 1 - 3 årige 
Tumlingerytmik
Rytmetoget ved Lene Kieldsen futter forbi med 
babyrytmik tre mandage. Kom og vær med til 
ca. 45 minutter med musik, dans, hop og leg. 
Gratis adgang. Tilmelding fra 1. februar kl. 10 
hos børnebibliotekaren eller på tlf. 8940 9550.
Du kan melde dig til et forløb over alle tre 
gange eller bare til en enkelt gang.

For de 3 - 6 årige
Pingu 2
Sjove dukkefilm om den lille pingvin, Pingu. 
Pingu bygger bl.a. en iglo og spiller på istapper.
Varighed ca. 30 minutter. Gratis adgang. 
Tilmelding hos børnebibliotekaren eller 
på tlf. 8940 9550.

For de 3 - 8 årige 
Mek Pek og søn
Mek Pek giver den gas med et show bygget 
over Åh abe cd’erne. Der er også sange om fod-
bold og kærester m.m. Mek Pek spiller gulvbas 
og sønnike, Emil på 21 år, fyrer den af på guitar.
Varighed ca. 45 minutter. Gratis adgang. 
Tilmelding hos børnebibliotekaren eller
på tlf. 8940 9550.

18. februar 
kl. 10.00 - 12.00

28. april 
kl. 9.30 - 10.00

8. februar,
22. februar og
1. marts
kl. 10.00

20. februar kl. 10.00

10. februar og
11. februar
kl. 9.30 og 10.30
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22. februar kl. 14.00

18. marts
kl. 9.30 og 10.30

25. februar 
kl. 9.30 og kl. 10.30

10. marts og
11. marts 
kl. 9.30 og 10.30

For de 6 -10 årige
Smykkeworkshop
Brug din fantasi sammen med Friendly Plastic 
og skab nogle fantastiske figurer, der kan 
bruges til halskæder, hårspænder, brocher, 
nøgleringe eller køleskabsmagneter. Lene 
Wardinghus er kreativ igangsætter og arbejder 
til dagligt i en juniorklub.
Gratis adgang. Tilmelding hos børnebiblioteka-
ren eller på tlf. 8940 9550. 

For de 2 - 4 årige
Pin Pon Dukketeater
Mens du sover
Gubbi er et nysgerrigt lille egern. En nat sniger 
han sig ud af reden og møder hunden, der hol-
der vagt, muldvarpen, der kommer med mel til 
bageren og mange flere.
Varighed ca. 30 minutter. Gratis adgang, 
Tilmelding 18. februar kl.10 hos børnebibliote-
karen eller på tlf. 8940 9550.

Film for de 3 - 6 årige
Schhhh og en overraskelse
Schhhh. Det er tidlig morgen. Mor og far er 
trætte. Men Louis og hans bedste ven, Dynen, 
er helt friske. Så de går på opdagelse.
Desuden viser vi et par film om en lille svensk 
dreng og hans far. Kendt fra mange bøger og 
populær hos alle børn.
Varighed ca. 30 minutter. Gratis adgang. 
Tilmelding hos børnebibliotekaren eller 
på tlf. 8940 9550.

For de 3 - 6 årige
Teaterværkstedet Madam Bach
En mærkelig have
Der var engang et ejendommeligt træ. Det 
kunne synge på 88 forskellige sprog, men kun 
om natten. 23 historier af Louis Jensen.
Varighed ca. 30 minutter. Gratis adgang. 
Tilmelding fra 11. marts hos børnebiblioteka-
ren eller på tlf. 8940 9550.
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Film for de 3 - 6 årige
Hund og fisk
Om den umulige kærlighed mellem en hund 
og en fisk.
Aben Osvald
Osvald og hans abevenner springer rundt i 
træerne og pludrer og sludrer. 
Karla Kanin på stranden
Kaninpigen med lange ører og storprikkede 
bukser møder en mariehøne.
Varighed ca. 30 minutter. Gratis adgang. 
Tilmelding hos børnebibliotekaren eller 
på tlf. 8940 9550.

14. april
kl. 9.30 og 10.30 og
15. april
kl. 9.30 og 10.30

Spar bødepenge - få reminder 
pr. mail eller SMS

Det er nu GRATIS at få SMS 
eller mailbesked tre dage 
før lånetidens udløb. Du 
skal blot logge dig ind i din 
lånerstatus med lånerkort 
og pinkode - og dér notere 
din mailadresse og/eller dit 
mobilnr. Så får du automa-
tisk besked tre dage inden 
du skal aflevere de lånte 
materialer. Den service har 
hidtil eksisteret som en be-
talingstjeneste, som kun 
ca. 4.000 lånere har tilmeldt 
sig, og nu har Århus Byråd 

besluttet, at servicen skal gøres gratis fra og med 2010. De allerede 
tilmeldte fortsætter selvfølgelig i ordningen, men nu altså gebyrfrit. 
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 5. januar
19. januar
 2. februar
16. februar
 2. marts og 
16. marts
kl. 10.00 - 10.30

6. februar
kl. 10.00 - 13.00

26. februar
kl. 10.00

Film for de 3 - 6 årige
Det er en overraskelse, hvad der vises
Der er saftevand efter forestillingen og 
mulighed for at spise madpakker.
Varighed ca. 30 min. Tilmelding er ikke 
nødvendig. 

Åbent Vinterværksted
Tag en ”kunstpause” på biblioteket
Brug en vinterformiddag på at lave smukke 
vinterbilleder.
Du får professionel hjælp fra ”Kunstpause”, så 
der vil være masser af ideer og inspiration til 
børn i alle aldre.

Babycafé
Kost til småbørn
Kostvejleder Bodil Christensen fra Fødevare-
styrelsen giver gode råd om den rigtige kost. 
Hun tager udgangspunkt i ”De 8 kostråd” fra 
Sundhedsstyrelsen. Tilmelding nødvendig.

Børn

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



Januar Tid Arrangement Bibliotek Side
   
   Januarudstilling, Fatemeh Rahimi Tranbjerg Bibliotek 42
 4.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 4. - 29.  Udstilling, Susanne Thormann og Grete Djervad Egå Kombi-bibliotek   8
 5.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 98
 5. - 28.  Udstilling, Susanne Strandby Andersen KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
 6. - 29.   Keramikudstilling, Ginette Wien Kolt-Hasselager Bibliotek 32
 7.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
 7. - 26.   Udstilling, MONTANA s Litteraturpris Højbjerg Bibliotek 28
11.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
11.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
11. - 11. februar  Vinterbogsalg Kolt-Hasselager Bibliotek 32
13.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
14.  kl. 10.00 For de 2-årige. Kom og få en god historie Trige Kombi-bibliotek 92
14.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige. Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
14.  kl. 17.00 - 18.30 Læseklub Hovedbiblioteket 18
14.  kl. 19.30 Foredrag: Sund mad mod kræft Højbjerg Bibliotek 28
14.  kl. 19.30 - 21.30 Sæsonens bøger Lystrup Bibliotek 35
18.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 88
18.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
18.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 88
18.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
18.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Firefox Hovedbiblioteket 53
18.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: Ida Tin Risskov Bibliotek 36
19.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
20.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 72
20.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 80
20.  kl. 10.00 - 11.00 Babyrytmik Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
20.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
21.  kl. 10.00 - 11.00 IT-intro: Kursus i borger.dk Viby Bibliotek 60
21.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
21.  kl. 15.30 - 17.15 Bogcafé ved skuespiller Jens Pedersen KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
21.  kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13
21.  kl. 19.30 Foredrag: Springet ind i bogverdenen Højbjerg Bibliotek 28
25.  kl.   9.30 - 10.30 Babyrytmik for de 0 - 1 årige (hold 1) Højbjerg Bibliotek 75
25.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
25.  kl. 10.30 Lær din mobil bedre at kende Trige Kombi-bibliotek 45
25.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
25.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
25.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: E-mail Hovedbiblioteket 53
26.  kl. 10.00 Teater for de 3 - 6 årige Beder-Malling Bibliotek 63
26.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Kolt-Hasselager Bibliotek 57
26.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 75

ARRANGEMENTSOVERSIGT
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Januar Tid Arrangement Bibliotek Side
   
   Januarudstilling, Fatemeh Rahimi Tranbjerg Bibliotek 42
 4.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 4. - 29.  Udstilling, Susanne Thormann og Grete Djervad Egå Kombi-bibliotek   8
 5.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 98
 5. - 28.  Udstilling, Susanne Strandby Andersen KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
 6. - 29.   Keramikudstilling, Ginette Wien Kolt-Hasselager Bibliotek 32
 7.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
 7. - 26.   Udstilling, MONTANA s Litteraturpris Højbjerg Bibliotek 28
11.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
11.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
11. - 11. februar  Vinterbogsalg Kolt-Hasselager Bibliotek 32
13.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
14.  kl. 10.00 For de 2-årige. Kom og få en god historie Trige Kombi-bibliotek 92
14.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige. Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
14.  kl. 17.00 - 18.30 Læseklub Hovedbiblioteket 18
14.  kl. 19.30 Foredrag: Sund mad mod kræft Højbjerg Bibliotek 28
14.  kl. 19.30 - 21.30 Sæsonens bøger Lystrup Bibliotek 35
18.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 88
18.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
18.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 88
18.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
18.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Firefox Hovedbiblioteket 53
18.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: Ida Tin Risskov Bibliotek 36
19.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
20.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 72
20.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 80
20.  kl. 10.00 - 11.00 Babyrytmik Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
20.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
21.  kl. 10.00 - 11.00 IT-intro: Kursus i borger.dk Viby Bibliotek 60
21.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
21.  kl. 15.30 - 17.15 Bogcafé ved skuespiller Jens Pedersen KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
21.  kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13
21.  kl. 19.30 Foredrag: Springet ind i bogverdenen Højbjerg Bibliotek 28
25.  kl.   9.30 - 10.30 Babyrytmik for de 0 - 1 årige (hold 1) Højbjerg Bibliotek 75
25.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
25.  kl. 10.30 Lær din mobil bedre at kende Trige Kombi-bibliotek 45
25.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
25.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
25.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: E-mail Hovedbiblioteket 53
26.  kl. 10.00 Teater for de 3 - 6 årige Beder-Malling Bibliotek 63
26.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Kolt-Hasselager Bibliotek 57
26.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 75



27.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 75
27.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
27.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
27.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Kolt-Hasselager Bibliotek 57
27. kl. 17.00 - 18.30 Foredrag: Jane Austens liv og forfatterskab Hovedbiblioteket 18
27.  kl. 19.00 - 20.30 Gyserhistorier fra tekstilernes verden Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
27. - 27. februar  Udstilling, Mini-modelbiler Højbjerg Bibliotek 29
28.  kl.   9.30 - 11.00 Tandplejeværksted for de 3-6 årige Viby Bibliotek 95
28. kl. 14.00 - 16.00 Strikkecafé Egå Kombi-bibliotek   8
28.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8-13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
28.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
28.  kl. 19.30 Snak med om en bog, Ida Jessen Højbjerg Bibliotek 29
28.  kl. 19.30 - 21.30 Hæklecafe med Sys Fredens Lystrup Bibliotek 35
30. kl. 10.30 Teater for de 1½-4 årige Hovedbiblioteket 72
 
 
Februar Tid Arrangement Bibliotek Side 
   

  Februarudstilling, Amalie Østersø Tranbjerg Bibliotek 42
 1.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 90
 1.  kl.   9.30 - 10.00 Workshop for de 1 ½ -3 årige Viby Bibliotek 95
 1.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 1. kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 90
 1.  kl. 10.30 - 11.00 Workshop for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 95
 1.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Hovedbiblioteket 53
 1.  kl. 19.30 Foredrag: Lars Løkke – manden og magten Højbjerg Bibliotek 29
 2.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
 2.  kl. 16.30 -18.00 IT-intro: Internet for begyndere Tranbjerg Bibliotek 59
 2.  kl. 19.00 Sæsonens bøger Åby Bibliotek 48
 2. -   4. marts  Udstilling, Pia Jepsen  Kolt-Hasselager Bibliotek 32
 2. - 26.  Udstilling, Otaku Batus Aarhus KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
 3.  kl. 9.30 - 10.00 Workshop for de 1 ½  - 3 årige Viby Bibliotek 95
 3.  kl. 10.30 - 11.00 Workshop for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 95
 3.  kl. 19.30 Foredrag: Man jager et bæst og fanger et menneske Viby Bibliotek 46
 4.  kl.  9.30 - 11.00 Børnekulissen, for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 95
 4.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
 4.  kl. 19.00 Foredrag: Livskvalitet Trige Kombi-bibliotek 45
 5.  kl.  9.00 - 11.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Harlev Bibliotek 51
 6.  kl. 10.00 - 10.30 Teater for de 1½ - 4 årige Hasle Bibliotek 69
 6.  kl. 10.00 - 13.00 Åbent Vinterværksted for børn i alle aldre Åby Bibliotek 99
 8.  kl. 10.00 Tumlingerytmik for 1 - 3 årige Viby Bibliotek 96
 8.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 8.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 8.  kl. 15.00 - 17.00 Otaku Batus Aarhus KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 87
 8.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Netmusik.dk Hovedbiblioteket 54
 8.  kl. 19.00 - 21.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Harlev Bibliotek 51
 9.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
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27.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 75
27.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
27.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
27.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Kolt-Hasselager Bibliotek 57
27. kl. 17.00 - 18.30 Foredrag: Jane Austens liv og forfatterskab Hovedbiblioteket 18
27.  kl. 19.00 - 20.30 Gyserhistorier fra tekstilernes verden Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
27. - 27. februar  Udstilling, Mini-modelbiler Højbjerg Bibliotek 29
28.  kl.   9.30 - 11.00 Tandplejeværksted for de 3-6 årige Viby Bibliotek 95
28. kl. 14.00 - 16.00 Strikkecafé Egå Kombi-bibliotek   8
28.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8-13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
28.  kl. 15.00 - 17.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
28.  kl. 19.30 Snak med om en bog, Ida Jessen Højbjerg Bibliotek 29
28.  kl. 19.30 - 21.30 Hæklecafe med Sys Fredens Lystrup Bibliotek 35
30. kl. 10.30 Teater for de 1½-4 årige Hovedbiblioteket 72
 
 
Februar Tid Arrangement Bibliotek Side 
   

  Februarudstilling, Amalie Østersø Tranbjerg Bibliotek 42
 1.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 90
 1.  kl.   9.30 - 10.00 Workshop for de 1 ½ -3 årige Viby Bibliotek 95
 1.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 1. kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 90
 1.  kl. 10.30 - 11.00 Workshop for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 95
 1.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Hovedbiblioteket 53
 1.  kl. 19.30 Foredrag: Lars Løkke – manden og magten Højbjerg Bibliotek 29
 2.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
 2.  kl. 16.30 -18.00 IT-intro: Internet for begyndere Tranbjerg Bibliotek 59
 2.  kl. 19.00 Sæsonens bøger Åby Bibliotek 48
 2. -   4. marts  Udstilling, Pia Jepsen  Kolt-Hasselager Bibliotek 32
 2. - 26.  Udstilling, Otaku Batus Aarhus KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
 3.  kl. 9.30 - 10.00 Workshop for de 1 ½  - 3 årige Viby Bibliotek 95
 3.  kl. 10.30 - 11.00 Workshop for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 95
 3.  kl. 19.30 Foredrag: Man jager et bæst og fanger et menneske Viby Bibliotek 46
 4.  kl.  9.30 - 11.00 Børnekulissen, for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 95
 4.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
 4.  kl. 19.00 Foredrag: Livskvalitet Trige Kombi-bibliotek 45
 5.  kl.  9.00 - 11.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Harlev Bibliotek 51
 6.  kl. 10.00 - 10.30 Teater for de 1½ - 4 årige Hasle Bibliotek 69
 6.  kl. 10.00 - 13.00 Åbent Vinterværksted for børn i alle aldre Åby Bibliotek 99
 8.  kl. 10.00 Tumlingerytmik for 1 - 3 årige Viby Bibliotek 96
 8.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 8.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 8.  kl. 15.00 - 17.00 Otaku Batus Aarhus KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 87
 8.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Netmusik.dk Hovedbiblioteket 54
 8.  kl. 19.00 - 21.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Harlev Bibliotek 51
 9.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60



9.  kl. 17.00 - 18.30 Foredrag: Klimaændringer i Danmark Hovedbiblioteket 18
 9.  kl. 19.00 En aften med Jens Blendstrup Tranbjerg Bibliotek 43
 9.  kl. 19.30 - 21.00 Foredrag: Sund kost og levevis Lystrup Bibliotek 35 
10.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
10.  kl. 10.00 Børnekoncert for de 3 - 8 årige Højbjerg Bibliotek 76
10. kl. 10.00 Hop og dans, for de 3 - 6 årige Risskov Bibliotek 85
10. kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
10.  kl. 15.30 - 17.30 Foredrag: Århus i øjet Risskov Bibliotek 36
10. kl. 19.00 Sæsonens bøger.  Sabro Bibliotek 39
10.  kl. 19.30 Foredrag: Grauballemanden Viby Bibliotek 46
11.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
11.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
11.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
12.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
15.  - 26.  Bogsalg Trige Kombi-bibliotek 45
16. kl. 10.00 Quiz/lege-dag Lystrup Bibliotek 83
16.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
16.  kl. 11.00 Quiz/lege-dag Lystrup Bibliotek 83
16.  kl. 14.00 - 16.00 Teater for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 64
17.  kl. 14.00 -16.00 Familiedag, for de 3 - 7 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
18.  kl. 10.00 - 12.00 Børnekulissen. For de 3 - 7 årige Viby Bibliotek 96
20. kl. 10.00 Børnekoncert for de 3 - 8 årige Viby Bibliotek 96
22. kl. 10.00 Yumlingerytmik for 1- 3 årige Viby Bibliotek 96
22.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
22.  kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende Risskov Bibliotek 36
22.  kl. 14.00 Smykkeworkshop, for de 6 - 10 årige Viby Bibliotek 97
22.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
22.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Søgning i Google Hovedbiblioteket 54
23.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 76
23.  kl. 10.00 Dukketeater for de 1½ - 4 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 80
23.  kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende Risskov Bibliotek 36
23.  kl. 19.30 - 21.30 Litteraturanalyse – for begyndere og let øvede Lystrup Bibliotek 35
24.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 72
24.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 76
24.  kl. 10.00 Musikworkshop for de 3 - 6 årige. Kolt-Hasselager Bibliotek 81
24.  kl. 17.00 - 18.30 Robert Zola Christensen. Tema: Mænd Hovedbiblioteket 19
25.  kl.   9.30 Dukketeater for de 2 - 4 årige Viby Bibliotek 97
25.  kl. 10.30 Dukketeater for de 2 - 4 årige Viby Bibliotek 97
25.  kl. 14.00 - 16.00 Strikkecafé Egå Kombi-bibliotek   8
25.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
25.  kl. 15.00 - 16.30 Kom og bag pandekager Trige Kombi-bibliotek 92
25.  kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13
25.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: El Camino de Santiago Beder-Malling Bibliotek   7
25.  kl. 19.30 Snak med om en bog, Per Petterson Højbjerg Bibliotek 30
26.  kl. 10.00 Babycafé Åby Bibliotek 99
26. - 27.   Bogsalg Hovedbiblioteket 18
27.  kl. 10.00 - 12.00 Familiedag for de 3 - 7 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 81
27. kl. 10.30 Teater for de 1½ - 4 årige Hovedbiblioteket 73
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9.  kl. 17.00 - 18.30 Foredrag: Klimaændringer i Danmark Hovedbiblioteket 18
 9.  kl. 19.00 En aften med Jens Blendstrup Tranbjerg Bibliotek 43
 9.  kl. 19.30 - 21.00 Foredrag: Sund kost og levevis Lystrup Bibliotek 35 
10.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
10.  kl. 10.00 Børnekoncert for de 3 - 8 årige Højbjerg Bibliotek 76
10. kl. 10.00 Hop og dans, for de 3 - 6 årige Risskov Bibliotek 85
10. kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
10.  kl. 15.30 - 17.30 Foredrag: Århus i øjet Risskov Bibliotek 36
10. kl. 19.00 Sæsonens bøger.  Sabro Bibliotek 39
10.  kl. 19.30 Foredrag: Grauballemanden Viby Bibliotek 46
11.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
11.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 96
11.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
12.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internetkursus for begyndere Viby Bibliotek 60
15.  - 26.  Bogsalg Trige Kombi-bibliotek 45
16. kl. 10.00 Quiz/lege-dag Lystrup Bibliotek 83
16.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
16.  kl. 11.00 Quiz/lege-dag Lystrup Bibliotek 83
16.  kl. 14.00 - 16.00 Teater for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 64
17.  kl. 14.00 -16.00 Familiedag, for de 3 - 7 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
18.  kl. 10.00 - 12.00 Børnekulissen. For de 3 - 7 årige Viby Bibliotek 96
20. kl. 10.00 Børnekoncert for de 3 - 8 årige Viby Bibliotek 96
22. kl. 10.00 Yumlingerytmik for 1- 3 årige Viby Bibliotek 96
22.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
22.  kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende Risskov Bibliotek 36
22.  kl. 14.00 Smykkeworkshop, for de 6 - 10 årige Viby Bibliotek 97
22.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
22.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Søgning i Google Hovedbiblioteket 54
23.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 76
23.  kl. 10.00 Dukketeater for de 1½ - 4 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 80
23.  kl. 10.00 - 11.30 Lær din mobil at kende Risskov Bibliotek 36
23.  kl. 19.30 - 21.30 Litteraturanalyse – for begyndere og let øvede Lystrup Bibliotek 35
24.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 72
24.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 76
24.  kl. 10.00 Musikworkshop for de 3 - 6 årige. Kolt-Hasselager Bibliotek 81
24.  kl. 17.00 - 18.30 Robert Zola Christensen. Tema: Mænd Hovedbiblioteket 19
25.  kl.   9.30 Dukketeater for de 2 - 4 årige Viby Bibliotek 97
25.  kl. 10.30 Dukketeater for de 2 - 4 årige Viby Bibliotek 97
25.  kl. 14.00 - 16.00 Strikkecafé Egå Kombi-bibliotek   8
25.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
25.  kl. 15.00 - 16.30 Kom og bag pandekager Trige Kombi-bibliotek 92
25.  kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13
25.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: El Camino de Santiago Beder-Malling Bibliotek   7
25.  kl. 19.30 Snak med om en bog, Per Petterson Højbjerg Bibliotek 30
26.  kl. 10.00 Babycafé Åby Bibliotek 99
26. - 27.   Bogsalg Hovedbiblioteket 18
27.  kl. 10.00 - 12.00 Familiedag for de 3 - 7 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 81
27. kl. 10.30 Teater for de 1½ - 4 årige Hovedbiblioteket 73
 



Marts Tid Arrangement Bibliotek Side

  Martsudstilling, Mounir Souaci Tranbjerg Bibliotek 42 
 1.  kl. 10.00 Babyrytmik for 0 - 2 årige Viby Bibliotek 96 
 1.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 1.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for begyndere Lystrup Bibliotek 58
 1.  kl. 14.00 Teater for de 6 - 8 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 81
 1.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Hovedbiblioteket 55
 1.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: Guitaren som historiefortæller Risskov Bibliotek 37
 1.  Kl. 19.30 - 21.30 Inspiration til læsning KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
 1. - 30.   Udstilling, Mette Halling Egå Kombi-bibliotek   8
 2.  kl.  9.00 Musik for de 1 - 4 årige Lystrup Bibliotek 83
 2.  kl. 10.00 Historie for de 4 - 6 årige Lystrup Bibliotek 83
 2.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
 2.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Internet for begyndere Åby Bibliotek 60
 3. kl. 17.30 - 20.30 IT-intro: Sociale møderum på Internettet Hjortshøj Kombi-bibliotek 51
 4.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for letøvede Lystrup Bibliotek 58
 4.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Internet for begyndere Åby Bibliotek 60
 4.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   8
 4.  kl. 19.00 Husflidsværksted med Pia Jepsen Kolt-Hasselager Bibliotek 32
 4.  kl. 19.00 Foredrag: Kongeriger af guld og jade Åby Bibliotek 48
 4.  kl. 19.30 Foredrag: Mad der gør dig glad Højbjerg Bibliotek 30
 4.  kl. 19.30 Snak om en bog, Jette A. Kaarsbøl Viby Bibliotek 47
 4. - 30.   Udstilling, Herdis Jensen-Berg Højbjerg Bibliotek 30
 6.  kl. 10.00 Børneteater for de 3 - 7 årige Højbjerg Bibliotek 76
 6.  kl. 11.00 - 13.00 Teater for de 3 - 6 årige Gellerup Bibliotek 66
 6.  kl. 12.30 Foredrag: Til alle hundeinteresserede Viby Bibliotek 47
 8.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
 8.  kl.   9.30 - 11.00 Teater for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 64
 8.  kl.   9.30 - 10.30 Babyrytmik for de 0 - 1 årige (hold 2) Højbjerg Bibliotek 75
 8.  kl. 10.00 Teater for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 89
 8.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 8.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for letøvede Lystrup Bibliotek 58
 8.  kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
 8.  kl. 15.00 Forfatterarrangement for børn fra 9 år Højbjerg Bibliotek 76
 8.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 8.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Borger.dk Hovedbiblioteket 55
 8.  kl. 19.30 Mød forfatteren Jette A. Kaarsbøl Viby Bibliotek 47
 9.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Egå Kombi-bibliotek 64
 9.  kl.   9.30 - 10.00 Teaterbus for de 1½ - 4 årige Egå Kombi-bibliotek 64
 9.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: E-mail for begyndere Åby Bibliotek 60
 9.  kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 64
10.  kl.   9.30   Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
10.  kl.   9.30 - 11.00 Teater for de 3 - 6 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
10.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
11.  kl.   9.30   Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
11.  kl.   9.30 - 10.00 Teaterbus for de 1½ - 4 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
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Marts Tid Arrangement Bibliotek Side

  Martsudstilling, Mounir Souaci Tranbjerg Bibliotek 42 
 1.  kl. 10.00 Babyrytmik for 0 - 2 årige Viby Bibliotek 96 
 1.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 1.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for begyndere Lystrup Bibliotek 58
 1.  kl. 14.00 Teater for de 6 - 8 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 81
 1.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Internet for alle Hovedbiblioteket 55
 1.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: Guitaren som historiefortæller Risskov Bibliotek 37
 1.  Kl. 19.30 - 21.30 Inspiration til læsning KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 41
 1. - 30.   Udstilling, Mette Halling Egå Kombi-bibliotek   8
 2.  kl.  9.00 Musik for de 1 - 4 årige Lystrup Bibliotek 83
 2.  kl. 10.00 Historie for de 4 - 6 årige Lystrup Bibliotek 83
 2.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
 2.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Internet for begyndere Åby Bibliotek 60
 3. kl. 17.30 - 20.30 IT-intro: Sociale møderum på Internettet Hjortshøj Kombi-bibliotek 51
 4.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for letøvede Lystrup Bibliotek 58
 4.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Internet for begyndere Åby Bibliotek 60
 4.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   8
 4.  kl. 19.00 Husflidsværksted med Pia Jepsen Kolt-Hasselager Bibliotek 32
 4.  kl. 19.00 Foredrag: Kongeriger af guld og jade Åby Bibliotek 48
 4.  kl. 19.30 Foredrag: Mad der gør dig glad Højbjerg Bibliotek 30
 4.  kl. 19.30 Snak om en bog, Jette A. Kaarsbøl Viby Bibliotek 47
 4. - 30.   Udstilling, Herdis Jensen-Berg Højbjerg Bibliotek 30
 6.  kl. 10.00 Børneteater for de 3 - 7 årige Højbjerg Bibliotek 76
 6.  kl. 11.00 - 13.00 Teater for de 3 - 6 årige Gellerup Bibliotek 66
 6.  kl. 12.30 Foredrag: Til alle hundeinteresserede Viby Bibliotek 47
 8.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
 8.  kl.   9.30 - 11.00 Teater for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 64
 8.  kl.   9.30 - 10.30 Babyrytmik for de 0 - 1 årige (hold 2) Højbjerg Bibliotek 75
 8.  kl. 10.00 Teater for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 89
 8.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 8.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for letøvede Lystrup Bibliotek 58
 8.  kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
 8.  kl. 15.00 Forfatterarrangement for børn fra 9 år Højbjerg Bibliotek 76
 8.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 8.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Borger.dk Hovedbiblioteket 55
 8.  kl. 19.30 Mød forfatteren Jette A. Kaarsbøl Viby Bibliotek 47
 9.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Egå Kombi-bibliotek 64
 9.  kl.   9.30 - 10.00 Teaterbus for de 1½ - 4 årige Egå Kombi-bibliotek 64
 9.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: E-mail for begyndere Åby Bibliotek 60
 9.  kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 64
10.  kl.   9.30   Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
10.  kl.   9.30 - 11.00 Teater for de 3 - 6 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70
10.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
11.  kl.   9.30   Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
11.  kl.   9.30 - 10.00 Teaterbus for de 1½ - 4 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 70



11.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for letøvede Lystrup Bibliotek 58
11.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
11.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
11.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: E-mail for begyndere Åby Bibliotek 60
11.  kl. 17.00 - 18.30 Foredrag: Musikalsk rejse gennem Amerika Hovedbiblioteket 19
12.  kl. 10.00 - 10.35 Teater for de 3 - 9 årige Tranbjerg Biblioteks. 90
12.  kl. 15.00 - 16.00 IT-intro: Netlydbøger og e-bøger Åby Bibliotek 61
15.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Egå Kombi-bibliotek 65
15.  kl.   9.30 - 11.00 Tandplejens værksted Hjortshøj Kombi-bibliotek 71
15.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
15.  kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 65
15.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: MinSide på Borger.dk Hovedbiblioteket 55
15.  kl. 19.00 Koncert: Klezmerduo Tranbjerg Bibliotek 43
15.  kl. 19.30 Foredrag: Smag på påskens øl Kolt-Hasselager Bibliotek 32
15. - 25.   Udstilling, Påskeøl Kolt-Hasselager Bibliotek 33
16.  kl.   9.30 - 11.00 Tandplejens værksted Egå Kombi-bibliotek 65
16.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
16.  kl. 16.30 - 18.00 IT-intro: Billedbehandling med Picasa Tranbjerg Bibliotek 59
16.  kl. 17.30 -19.00 Computerbøvl, Jakob B. Melbye Risskov Bibliotek 58
16.  kl. 19.00 Forfatteraften med Helle Helle Åby Bibliotek 48
17.  kl. 10.00 Børneteater for de 2 - 4 årige Højbjerg Bibliotek 77 
17.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 åriger Kolt-Hasselager Bibliotek 81
17.  kl. 10.00 - 10.45 Tumlingerytmik for 1 ½ - 3 årige KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 87
17.  kl. 15.00 Fantasyforfatter Lise Bidstrup, for de 9 - 14 årige Hovedbiblioteket 73
17.  kl. 19.30 Mød kunstneren Herdis Jensen-Berg Højbjerg Bibliotek 31
18.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 71
18.  kl.   9.30 Teaterværksted for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
18.  Kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 71
18.  kl. 10.30 Teaterværksted for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
18.  kl. 15.30 Musik i børnehøjde for de 3 - 6 årige  Trige Kombi-bibliotek 92
18.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Bibliotekernes Netmusik Åby Bibliotek 61
22.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
22.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
22.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: TING - bibliotekets nye base Hovedbiblioteket 56
23.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
23.  kl. 10.00 - 12.00 Påskeaktivitet for børn fra 3 år Risskov Bibliotek 86
23.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Billedbehandling med Picasa Åby Bibliotek 61
23.  kl. 17.00 Bogcafé, spansk tema Hovedbiblioteket 19
24.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 73
24.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
24.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
24.  kl. 17.30 - 20.30 IT-værksted: Chat  Hjortshøj Kombi-bibliotek 51
24.  kl. 19.00 Foredrag: Chopin 200 år.  Sabro Bibliotek 39
24.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: Lev et langt liv i sundhed Risskov Bibliotek 37
25.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
25.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Sikker på nettet Åby Bibliotek 61
25.  kl. 19.30 Snak med om en bog, Philip Roth Højbjerg Bibliotek 31
29.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Billedbehandling Hovedbiblioteket 56
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11.  kl. 10.00 - 12.00 IT-intro: Internet for letøvede Lystrup Bibliotek 58
11.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
11.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
11.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: E-mail for begyndere Åby Bibliotek 60
11.  kl. 17.00 - 18.30 Foredrag: Musikalsk rejse gennem Amerika Hovedbiblioteket 19
12.  kl. 10.00 - 10.35 Teater for de 3 - 9 årige Tranbjerg Biblioteks. 90
12.  kl. 15.00 - 16.00 IT-intro: Netlydbøger og e-bøger Åby Bibliotek 61
15.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Egå Kombi-bibliotek 65
15.  kl.   9.30 - 11.00 Tandplejens værksted Hjortshøj Kombi-bibliotek 71
15.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
15.  kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Egå Kombi-bibliotek 65
15.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: MinSide på Borger.dk Hovedbiblioteket 55
15.  kl. 19.00 Koncert: Klezmerduo Tranbjerg Bibliotek 43
15.  kl. 19.30 Foredrag: Smag på påskens øl Kolt-Hasselager Bibliotek 32
15. - 25.   Udstilling, Påskeøl Kolt-Hasselager Bibliotek 33
16.  kl.   9.30 - 11.00 Tandplejens værksted Egå Kombi-bibliotek 65
16.  kl. 10.00 - 10.30 Film for de 3 - 6 årige Åby Bibliotek 99
16.  kl. 16.30 - 18.00 IT-intro: Billedbehandling med Picasa Tranbjerg Bibliotek 59
16.  kl. 17.30 -19.00 Computerbøvl, Jakob B. Melbye Risskov Bibliotek 58
16.  kl. 19.00 Forfatteraften med Helle Helle Åby Bibliotek 48
17.  kl. 10.00 Børneteater for de 2 - 4 årige Højbjerg Bibliotek 77 
17.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 åriger Kolt-Hasselager Bibliotek 81
17.  kl. 10.00 - 10.45 Tumlingerytmik for 1 ½ - 3 årige KOMFORBI - Skødstrup Kombi-bibliotek 87
17.  kl. 15.00 Fantasyforfatter Lise Bidstrup, for de 9 - 14 årige Hovedbiblioteket 73
17.  kl. 19.30 Mød kunstneren Herdis Jensen-Berg Højbjerg Bibliotek 31
18.  kl.   9.15 -   9.45 Workshop for de 1½ - 3 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 71
18.  kl.   9.30 Teaterværksted for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
18.  Kl. 10.15 - 10.45 Workshop for de 3 - 6 årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 71
18.  kl. 10.30 Teaterværksted for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 97
18.  kl. 15.30 Musik i børnehøjde for de 3 - 6 årige  Trige Kombi-bibliotek 92
18.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Bibliotekernes Netmusik Åby Bibliotek 61
22.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
22.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
22.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: TING - bibliotekets nye base Hovedbiblioteket 56
23.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
23.  kl. 10.00 - 12.00 Påskeaktivitet for børn fra 3 år Risskov Bibliotek 86
23.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Billedbehandling med Picasa Åby Bibliotek 61
23.  kl. 17.00 Bogcafé, spansk tema Hovedbiblioteket 19
24.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 73
24.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
24.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
24.  kl. 17.30 - 20.30 IT-værksted: Chat  Hjortshøj Kombi-bibliotek 51
24.  kl. 19.00 Foredrag: Chopin 200 år.  Sabro Bibliotek 39
24.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag: Lev et langt liv i sundhed Risskov Bibliotek 37
25.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
25.  kl. 16.00 - 17.00 IT-intro: Sikker på nettet Åby Bibliotek 61
25.  kl. 19.30 Snak med om en bog, Philip Roth Højbjerg Bibliotek 31
29.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Billedbehandling Hovedbiblioteket 56



April Tid Arrangement Bibliotek Side 
   
   Apriludstilling, Søren Fisker Tranbjerg Bibliotek 42
 7.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub forbørn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
 8.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
 8.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
10.  kl. 10.00 - 10.45 Børneteater for de 3 - 9 årige Risskov Bibliotek 86
10.  kl. 11.30 - 12.15 Børneteater for de 3 - 9 årige Risskov Bibliotek 86
12.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 89
12.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
12.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 89
12.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Netlydbog.dk Hovedbiblioteket 56
13. - 20. maj  Udstilling, Inger Margrethe Frislev Kolt-Hasselager Bibliotek 33
14.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
14.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
14.  kl. 17.30 - 20.30 IT-værksted: Handel på Internettet Hjortshøj Kombi-bibliotek 51
15.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
15.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
15.  kl. 19.30 Litteraturanalyse for begyndere og let øvede Højbjerg Bibliotek 31
17. - 24.   Bogsalg Lystrup Bibliotek 35
19.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
19.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 -14 årige Højbjerg Bibliotek 79
19.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Bibliotekets nye base Hovedbiblioteket 56
20.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 91
20.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 91
20.  kl.19.00 - 21.00 Hjemmekompostering for begyndere Risskov Bibliotek 37
21.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 82
21.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
21.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag, Flugten fra regnskoven til storbyens slum.  Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
22.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 -13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
22.  kl. 19.00 Foredrag: Så er det havetid igen!  Trige Kombi-bibliotek 45
24.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 73
24.  kl. 11.00 - 13.00 Teater for de 3 - 6 årige Hasle Bibliotek 69
26.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Twitter Hovedbiblioteket 57
27.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
27.  kl. 19.00 Foredrag: Livsglæde og stjernestunder Åby Bibliotek 48
28.  kl.   9.30 - 10.00 Teater for de 1 ½ - 4 årige Viby Bibliotek 96
28.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
28. kl. 19.30 Foredrag: Sygeplejerske i Det Tredje Rige Viby Bibliotek 47



113

April Tid Arrangement Bibliotek Side 
   
   Apriludstilling, Søren Fisker Tranbjerg Bibliotek 42
 7.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub forbørn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
 8.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
 8.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
10.  kl. 10.00 - 10.45 Børneteater for de 3 - 9 årige Risskov Bibliotek 86
10.  kl. 11.30 - 12.15 Børneteater for de 3 - 9 årige Risskov Bibliotek 86
12.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 89
12.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
12.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Solbjerg Bibliotek 89
12.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Netlydbog.dk Hovedbiblioteket 56
13. - 20. maj  Udstilling, Inger Margrethe Frislev Kolt-Hasselager Bibliotek 33
14.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
14.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
14.  kl. 17.30 - 20.30 IT-værksted: Handel på Internettet Hjortshøj Kombi-bibliotek 51
15.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
15.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Viby Bibliotek 98
15.  kl. 19.30 Litteraturanalyse for begyndere og let øvede Højbjerg Bibliotek 31
17. - 24.   Bogsalg Lystrup Bibliotek 35
19.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
19.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 -14 årige Højbjerg Bibliotek 79
19.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Bibliotekets nye base Hovedbiblioteket 56
20.  kl.   9.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 91
20.  kl. 10.30 Film for de 3 - 6 årige Tranbjerg Bibliotek 91
20.  kl.19.00 - 21.00 Hjemmekompostering for begyndere Risskov Bibliotek 37
21.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 82
21.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
21.  kl. 19.00 - 21.00 Foredrag, Flugten fra regnskoven til storbyens slum.  Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
22.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 -13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
22.  kl. 19.00 Foredrag: Så er det havetid igen!  Trige Kombi-bibliotek 45
24.  kl. 10.00 Film for børn Hovedbiblioteket 73
24.  kl. 11.00 - 13.00 Teater for de 3 - 6 årige Hasle Bibliotek 69
26.  kl. 16.00 - 17.30 IT-intro: Twitter Hovedbiblioteket 57
27.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
27.  kl. 19.00 Foredrag: Livsglæde og stjernestunder Åby Bibliotek 48
28.  kl.   9.30 - 10.00 Teater for de 1 ½ - 4 årige Viby Bibliotek 96
28.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Højbjerg Bibliotek 77
28. kl. 19.30 Foredrag: Sygeplejerske i Det Tredje Rige Viby Bibliotek 47



Maj Tid Arrangement Bibliotek Side
   

   Majudstilling, Marianne Larsen Tranbjerg Bibliotek 42 
Maj - oktober  Udstilling, Rita Lambrecht Tranbjerg Bibliotek 91
Maj - oktober  Udstilling, Peter A. Hoffmann Solbjerg Bibliotek 89
 3. kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 3. kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 3. - 31.  Udstilling, Sussi Stoumann Egå Kombi-bibliotek   8
 3. maj og frem  Bogsalg Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
 4. kl. 16.30 - 18.00 It-intro: Internetintroduktion Tranbjerg Bibliotek 59
 5.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
 6.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
 6.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
 6. - 5. juni  Udstilling af nye billeder til hjemlån Højbjerg Bibliotek 31
 8.  kl. 10.00 - 10.30 Teater for de 1½ - 4 årige Gellerup Bibliotek 66
10.  kl. 10.00 Gæt et eventyr for de 5 - 6 årige Trige Kombi-bibliotek 93
10.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
17.  kl. 10.00 Teater for de 1½ - 4 årige Lystrup Bibliotek 83
17.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
17.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
19.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 82
19.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
20. - 3. juni kl. 14.00 - 19.00 Bogsalg Egå Kombi-bibliotek   8
20.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
31.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
31.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 -14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 

Juni Tid Arrangement Bibliotek Side
   

  Juni udstilling, Mette Haar Tranbjerg Bibliotek 42
   Sommerbogen. For børn mellem 8 og 14 år Tranbjerg Bibliotek 91
   Sommerbogen. For børn mellem 8 og 14 år Solbjerg Bibliotek 89
 1.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 2.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 og 13 år Risskov Bibliotek 85
 4.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
 7.  kl. 10.00 Kom og få en god historie. For de 3 - 4-årige Trige Kombi-bibliotek 93
 7.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 8. - 30.   Sommerbogsalg Kolt-Hasselager Bibliotek 33
14.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
14.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. For de 10 -14 årige Højbjerg Bibliotek 79
16.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub forbørn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
17.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
18. - 19.  Bogsalg Hovedbiblioteket 19
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Maj Tid Arrangement Bibliotek Side
   
   Majudstilling, Marianne Larsen Tranbjerg Bibliotek 42 

Maj - oktober  Udstilling, Rita Lambrecht Tranbjerg Bibliotek 91
Maj - oktober  Udstilling, Peter A. Hoffmann Solbjerg Bibliotek 89
 3. kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 3. kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 3. - 31.  Udstilling, Sussi Stoumann Egå Kombi-bibliotek   8
 3. maj og frem  Bogsalg Hjortshøj Kombi-bibliotek 17
 4. kl. 16.30 - 18.00 It-intro: Internetintroduktion Tranbjerg Bibliotek 59
 5.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
 6.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
 6.  kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek   7
 6. - 5. juni  Udstilling af nye billeder til hjemlån Højbjerg Bibliotek 31
 8.  kl. 10.00 - 10.30 Teater for de 1½ - 4 årige Gellerup Bibliotek 66
10.  kl. 10.00 Gæt et eventyr for de 5 - 6 årige Trige Kombi-bibliotek 93
10.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
17.  kl. 10.00 Teater for de 1½ - 4 årige Lystrup Bibliotek 83
17.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
17.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 - 14 årige Højbjerg Bibliotek 79
19.  kl. 10.00 Film for de 3 - 6 årige Kolt-Hasselager Bibliotek 82
19.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
20. - 3. juni kl. 14.00 - 19.00 Bogsalg Egå Kombi-bibliotek   8
20.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
31.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
31.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. for 10 -14 årige Højbjerg Bibliotek 79
 

Juni Tid Arrangement Bibliotek Side
   

  Juni udstilling, Mette Haar Tranbjerg Bibliotek 42
   Sommerbogen. For børn mellem 8 og 14 år Tranbjerg Bibliotek 91
   Sommerbogen. For børn mellem 8 og 14 år Solbjerg Bibliotek 89
 1.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 2.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub for børn mellem 9 og 13 år Risskov Bibliotek 85
 4.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
 7.  kl. 10.00 Kom og få en god historie. For de 3 - 4-årige Trige Kombi-bibliotek 93
 7.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
 8. - 30.   Sommerbogsalg Kolt-Hasselager Bibliotek 33
14.  kl. 10.00 - 11.00 Tumlingetræf Højbjerg Bibliotek 78
14.  kl. 15.00 - 15.45 8270bogchat. For de 10 -14 årige Højbjerg Bibliotek 79
16.  kl. 15.00 - 16.00 8240Læs! - læseklub forbørn mellem 9 -13 år Risskov Bibliotek 85
17.  kl. 15.00 - 16.00 For de 8 - 13 årige: Vild med Wii? Højbjerg Bibliotek 79
18. - 19.  Bogsalg Hovedbiblioteket 19
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