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Bibliotekerne i NORD 

 

Musik i haven på Risskov Bibliotek 

Fredag d. 2. juni kl. 15.00-16.30, Risskov, gratis, kræver ikke tilmelding 

Fredag den 2. juni kan Risskov Bibliotek og Den Kreative Skole Aarhus igen byde velkommen 

til Musik i haven. Det foregår på Risskov Bibliotek i haven fra kl. 15.00 - 16.30. Eleverne fra 

Den Kreative Skole optræder med musik, og alle er velkomne. Der er fri entré og vi serverer 

te, kaffe og kage. Vel mødt til en kreativ forårskoncert i haven. 

 

Strik Sammen Lystrup 

Søndag d. 4. juni kl. 13.00-15.00, Lystrup, gratis, kræver ikke tilmelding 

Strik Sammen er for alle kreative sjæle, der bare gerne vil hygge et par timer. Alle kan være 

med både nye (og dem der ikke er startet endnu) og de øvede. Vi giver gode råd og hjælper 

hinanden, hvis det er nødvendigt. Mangler du lidt garn og/eller pinde, så har vi materialer du 

kan låne til at komme i gang. Husk kaffe/the og lidt snacks, hvis du er til den slags. 

 

 

Tilbagevendende 

 

Sprogcafé på Risskov Bibliotek 

Tirsdag d. 30. maj kl. 14.00-16.00, Risskov, gratis, kræver ikke tilmelding 

Vil du være med til at glæde andre ved at tale om stort og småt på dansk? En god samtale om 

hverdagsting som vejret, børn, forældre, venner osv. kan være til stor nytte for udlændinge, 

der er i gang med at lære dansk. Leili og Saeideh fra Iran vil fx meget gerne blive bedre til 

dansk og især udtalen, men kender ikke selv nogle danskere. De går begge på sprogskole og 

har nu taget initiativ til sprogcaféen, som de håber, at du vil komme til. Sprogcaféen holder til 

ved langbordet i biblioteket. 

https://www.aakb.dk/arrangementer/musik/musik-i-haven-paa-risskov-bibliotek
https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/strik-sammen-lystrup-5
https://www.aakb.dk/arrangementer/blandet-godt/sprogcafe-paa-risskov-bibliotek-19


 

StrikkeHækleSyKlub 

Torsdag d. 1. juni kl. 15.00-17.30, Risskov, gratis, kræver ikke tilmelding 

StrikkeHækleSyKlub. Klubben er for ALLE uanset niveau. Tag gerne dine venner, dine børn, din 

nabo eller kollega med. 

 

Garnglad 

Torsdag d. 1. juni kl. 19.30-22.00, Lystrup, gratis, kræver ikke tilmelding 

Garnglad er en åben gruppe, der mødes på Lystrup Bibliotek torsdag aften i lige uger. 

Så hvis du er glad for at arbejde med garn eller har brug for lidt hjælp og inspiration, kan du 

mødes med andre garnglade den aften. Følg også gruppen på facebook: 

 https://www.facebook.com/groups/1422492734640699 

 

 

 

Bibliotekerne i SYD 

 

Strik-In 

Torsdag d. 1. juni kl. 17.00-19.30, Tranbjerg, gratis, kræver ikke tilmelding 

Strik-In er Tranbjerg Biblioteks strikkecafé, der mødes den første torsdag i hver måned. 

Strikkecaféen er for dig, der har lyst til at mødes over strikketøj og hæklerier. Du er 

velkommen uanset erfaring. Vi udveksler tips og tricks og hjælper hinanden med at komme 

videre i vores forskellige projekter. Vi lærer også meget gerne fra os. Det er uforpligtende at 

deltage. Du møder bare op de dage, du har mulighed for at deltage. Hos os er der også plads 

til snak og at nyde en kop te eller kaffe sammen. 

 

Bygge og hyggeaften i Folkehuset/BuildtheChange 

Torsdag d. 1. juni kl. 16.30-19.00, Bavnehøj, gratis, kræver tilmelding 

Folkehuset i Kolt/Hasselager og Bavnehøj bibliotek inviterer børn og forældre til LEGO®byg 

med gratis spisning efterfølgende. Præsentation af udfordring, som skal bygges i LEGO 

klodser. Temaet for denne aften bliver: Levesteder for insekter i byen/klimavenlig by. 

Program: 16:30-17:30: Introduktion til BuildtheChange og byg din idé med din familie. 

17:30-19:00: Fællesspisning og udstilling af LEGOopfindelser. Arrangementet er gratis, men 

billetter er nødvendige. Bestil én billet pr. deltager. Dvs. fire familiemedlemmer - fire billetter. 

Alder på børn ca. 5-15 år. Vi glæder os til en kreativ og hyggelig aften i byens Folkehus. 

 

 

Tilbagevendende 

 

Fritze Bastholm udstiller 

Torsdag d. 1. juni – fredag d. 28. juli i åbningstiden, Tranbjerg, gratis, kræver ikke 

tilmelding 

I juni og juli kan du opleve Fritze Bastholms malerier i Åndehullet på Tranbjerg Bibliotek 

https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/strikkehaeklesyklub-180
https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/garnglad-54
https://www.facebook.com/groups/1422492734640699
https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/strik-in-11
https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/bygge-og-hyggeaften-i-folkehuset/buildthechange
https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/fritze-bastholm-udstiller


Fritze skriver om sig selv og hendes kunst: ”Jeg maler dagligt og arbejder med farver der gør 

en glad. Jeg har tegnet og malet helt fra barnsben af, og har fulgt forskellige kurser, blandt 

andet kunstakademiet og har derved udviklet mig i forskellige retninger. 

Mest er jeg glad for at bruge akryl. 

Som I kan se, er der sket en udvikling i mine malerier igennem årene. Det fremgår af 

billederne at det naturalistiske og abstrakte sammen med farverne giver det i ser her.” 

 

Udstilling / akvarel 

Fredag d. 2. juni – torsdag d. 9. juni kl. 07.00-22.00, Højbjerg, gratis, kræver ikke 

tilmelding 

Cecilie Blichfeldt Jensen udstiller sine akvareller. Fascineret af vandets form – eller bare leg 

med vand på papir – det er svært at indkredse fascinationen for mediet. Akvarelmaleriet har 

fulgt mig i årtier og jeg holder af dets væsen, da det kan sætte en stemning i toner, man skal 

mestre på ny fra motiv til motiv. Jeg har arbejdet intenst med akvarelmaleriet siden 2014, 

men blev allerede som barn introduceret for teknikken og har gennem tiden forfinet metoden 

således jeg kan præsentere en bred vifte af motiver. Motiverne varierer fra natur og stillebener 

til mennesker i forskellige arbejdssituationer, udtryksformen den samme, klassisk akvarel med 

vådt i vådt-teknikken. Vandet blandes i farverne og der opstår forskellige nuancer af den 

enkelte farve. Teknikken gør det svært at forudsige farvepigmenternes retning i maleriet og 

det er ofte først undervejs i dets tilblivelse, at jeg kan se om motivet fremstår tilfredsstillende 

og hvorledes lys og skygge komplimenterer hinanden. Det er dette, som er det udfordrende 

ved akvarellens sprog. Den er svær at rette til og heri ligger dens udfordring. 

 

 

 

Bibliotekerne i VEST 

 

Åben læsekreds - Tre dage i april 

Onsdag d. 31. maj kl. 10.30-12.00, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding 

Denne gang taler vi om romanen "Tre dage i april" af Mich Vraa og Jesper Bugge Kold 

Der arrangeres Åben Læsekreds på Gellerup Bibliotek tre-fire gange pr. halvår. Bøgerne er 

udvalgt af biblioteket, men man må meget gerne komme med forslag til fremtidig læsning. 

Denne gang læser vi "Tre dage i april" af Mich Vraa og Jesper Bugge Kold. Bogen kan hentes 

på biblioteket omkring fire uger før arrangementet. Alle er velkomne, men vi har maks. 10 

eksemplarer af bogen. Tilmelding foregår på biblioteket. Ved eventuelle spørgsmål, så henvend 

dig hos litteraturformidler Helena Brink Jørgensen / hebrjo@aarhus.dk. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aakb.dk/arrangementer/udstillinger/udstilling/akvarel
https://www.aakb.dk/arrangementer/litteratur/aaben-laesekreds-tre-dage-i-april
mailto:hebrjo@aarhus.dk


Tilbagevendende 

 

Udstilling: Bibliotequeer 

Lørdag d. 1. april – onsdag d. 31. maj i åbningstiden, Åby, gratis, kræver ikke 

tilmelding 

En gruppeudstilling, der søger at gøre selve biblioteksrummet en smule ”sært”, vække 

nysgerrighed, give plads til marginaliserede stemmer og sætte fokus på regnbuelitteratur. 

”Queer” er et ord, der på engelsk er blevet brugt om det ”sære” eller ”fremmede”. Queer har 

tidligere også været brugt nedsættende mod LGBTQ+ personer. I de seneste årtier er ordet i 

vid udstrækning blevet adopteret af LGBTQ+ bevægelsen, som et ord, der for de fleste i dag 

føles inklusivt og frit for fortidens negative ladning. I daglig tale kan det bruges i stedet for 

akronymet, om folk der på egne vegne associerer med miljøet, uden at skulle udlægge nogens 

specifikke kønsidentitet eller seksuelle præferencer for at retfærdiggøre denne association. 

Bibliotequeer involverer et eklektisk udvalg af kunstnere, både queer-personer og allierede, 

med interesse for problematikkerne ved at være queer. Udstillingen søger at gøre selve 

biblioteksrummet en smule ”sært”, for at vække nysgerrighed, give plads til marginaliserede 

stemmer og sætte fokus på Åby Biblioteks flotte udvalg af regnbuelitteratur. 

 

Stofindsamling på Tilst Bibliotek 

Torsdag d. 20. april – onsdag d. 31. maj i åbningstiden, Tilst 

Donér gammelt stof til biblioteket. I starten af juli afholder Tilst Bibliotek et arrangement, hvor 

man kan lave genanvendeligt madpapir (også kendt som bivokspapir), og til det skal vi bruge 

bomuldsstof. Produktion af stof er enormt ressourcekrævende og belaster klimaet, og derfor vil 

vi meget gerne bruge genbrugsstof. Så har du ubrugte duge, gammelt linned eller andet 

bomuldsstof, der samler støv derhjemme, så tager vi imod det med kyshånd! En kasse er 

stillet op nær indgangen til biblioteket, så du kan aflevere stoffet i den betjente såvel som 

ubetjente åbningstid. Indsamlingen og arrangementet med genanvendeligt madpapir er en del 

af Aarhus Bibliotekernes arbejde med Verdensmålene. 

 

Verdensmålsjagten - Verdensmål 4 

Mandag d. 24. april – mandag d. 5. juni i åbningstiden, Åby, gratis, kræver ikke 

tilmelding 

Tag på skattejagt ved bibliotekerne, hvor vi fejrer verdensmålene, og vind fede præmier! 

I skal udforske verdensmålene i appen Woop ved gå en tur i området omkring biblioteket og 

svare på spørgsmål undervejs. Tag din familie, venner eller kollegaer med og vær sammen om 

at lære mere om verdensmålene. Jagten i Åby handler om Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse. 

Når I har gennemført jagten, kan I komme ind på biblioteket og registrere jeres navn og 

telefonnummer - så deltager I i konkurrencen om en præmie. I kan vælge at deltage i en eller 

flere jagter, alt efter jeres interesser. Deltager I i jagten i Åby, kan I vinde en bog, deltager I i 

flere jagter, kan I vinde biografbilletter. De deltagende biblioteker er: Gellerup, Harlev, Hasle, 

Sabro, Tilst og Åby. God jagt! 

 

 

 

https://www.aakb.dk/arrangementer/litteratur/udstilling-bibliotequeer
https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/stofindsamling-paa-tilst-bibliotek
https://www.aakb.dk/arrangementer/blandet-godt/verdensmaalsjagten-verdensmaal-4


Verdensmålsjagten - Verdensmål 5 

Mandag d. 24. april – mandag d. 5. juni i åbningstiden, Tilst, gratis, kræver ikke 

tilmelding 

Tag på skattejagt ved bibliotekerne, hvor vi fejrer verdensmålene, og vind fede præmier! 

I skal udforske verdensmålene i appen Woop ved gå en tur i området omkring biblioteket og 

svare på spørgsmål undervejs. Tag din familie, venner eller kollegaer med og vær sammen om 

at lære mere om verdensmålene. Jagten i Tilst handler om Verdensmål 5: Ligestilling mellem 

kønnene. Når I har gennemført jagten, kan I komme ind på biblioteket og registrere jeres 

navn og telefonnummer - så deltager I i konkurrencen om en præmie. I kan vælge at deltage i 

en eller flere jagter, alt efter jeres interesser. De deltagende biblioteker er: Gellerup, Harlev, 

Hasle, Sabro, Tilst og Åby. God jagt! 

 

Verdensmålsjagten - Verdensmål 12 

Mandag d. 24. april – mandag d. 5. juni 10.00-14.00, Harlev, gratis, kræver 

tilmelding 

Kom med på skattejagt ved bibliotekerne, hvor vi vil fejre verdensmålene. I kan vælge at 

deltage i en eller flere jagter, alt efter jeres interesser. De deltagende biblioteker er: Gellerup, 

Harlev, Hasle, Sabro, Tilst og Åby. Vi vil udforske verdensmålene ved at løse forskellige 

opgaver, som man finder i appen Woop. Tag din familie, venner eller kollegaer med og lad os 

sammen lære mere om verdensmålene og have det sjovt samtidigt. Ta' ud på en gåtur fra 

biblioteket og rundt i Byparken, hvor I sammen kan teste jeres viden om verdensmål 12, 

'Ansvarligt forbrug og produktion'. Når I har gennemført, kan I komme ind på biblioteket og 

registrere jeres navn og telefonnummer - så deltager I i konkurrencen om en præmie for hele 

familien. God jagt! 

 

Verdensmålsjagten - Verdensmål 16 

Mandag d. 24. april – mandag d. 5. juni 10.00-14.00, Gellerup, gratis, kræver 

tilmelding 

Kom med på skattejagt ved bibliotekerne, hvor vi vil fejre verdensmålene. I kan vælge at 

deltage i en eller flere jagter, alt efter jeres interesser. De deltagende biblioteker er: Gellerup, 

Harlev, Hasle, Sabro, Tilst og Åby. Vi vil udforske verdensmålene ved at løse forskellige 

opgaver, som man finder i appen Woop. Tag din familie, venner eller kollegaer med og lad os 

sammen lære mere om verdensmålene og have det sjovt samtidigt. Ta' ud på en gåtur i Joops 

have (parken ved biblioteket), hvor I sammen kan teste jeres viden om verdensmål 16, 'Fred, 

Retfærdighed og stærke institutioner'. Når I har gennemført kan I komme ind på biblioteket og 

få en slikkepind. Hvis I vil, kan I samtidig notere jeres navn og telefonnummer - så deltager I i 

konkurrencen om en præmie for hele familien. God jagt! 

 

Avislæsning 

Tirsdag d. 30. maj kl. 13.00-14.00, Hasle, gratis, kræver ikke tilmelding 

Vi læser avisen og taler om dagens nyheder. Savner du at snakke med andre om dagens 

nyheder og hvad der sker i samfundet både lokalt og internationalt? Så kom og vær med. Vi 

har kaffe og the på kanden! Det er gratis at deltage og der kræves ikke tilmelding. 

 

https://www.aakb.dk/arrangementer/blandet-godt/verdensmaalsjagten-verdensmaal-5
https://www.aakb.dk/arrangementer/blandet-godt/verdensmaalsjagten-verdensmaal-12
https://www.aakb.dk/arrangementer/blandet-godt/verdensmaalsjagten-verdensmaal-16
https://www.aakb.dk/arrangementer/tendenser-og-debat/avislaesning-39


Åbys IT-café 

Tirsdag d. 30. maj kl. 14.00-15.00, Åby, gratis, kræver ikke tilmelding 

Driller dit IT-udstyr? Eller har du bare generelle IT-spørgsmål? Kom med dine små og store 

problemer på nettet, PC, tablet og mobiltelefon, og vi vil forsøge at hjælpe dig videre. Det er 

personale og frivillige, der hjælper dig. Medbring gerne din egen bærbare computer, mobil eller 

tablet. Tilmelding er ikke nødvendig – og det er selvfølgelig gratis. 

 

Find Holger! 

Onsdag d. 31. maj kl. 10.00-11.00, Sabro, gratis, kræver tilmelding 

Holger har gjort det, han er bedst til – han er blevet væk! Eller….han har i hvert fald fået smidt 

alle sine ting væk. Han har glemt sin trøje, sine briller, sin tophue og en masse andre ikoniske 

Holger-ting rundt omkring på boghylderne. Nu har vi brug for nogle friske børn, der vil hjælpe 

ham med at finde dem. For de 3-6-årige. Arrangementet er gratis, men efter aftale på 

email: lana@aarhus.dk 

 

Leg med far 

Onsdag d. 31. maj kl. 10.00-12.00, Hasle, gratis, kræver ikke tilmelding 

"Leg med far" er et åbent tilbud til fædre, der gerne vil mødes og være sammen med deres 

børn i alderen 0-3 år. Er du far og på barsel?... Og trænger du til at komme ud og møde andre 

fædre sammen med dit barn? Så kig forbi Hasle Bibliotek onsdage i tidsrummet 10-12. 

Der er ingen tilmelding, man kan komme og gå som man vil og vi har kaffe på kanden. 

 

Nørklecafé 

Onsdag d. 31. maj kl. 10.00-12.00, Åby, gratis, kræver ikke tilmelding 

Nørklecafé for alle. Har du lyst til at nørkle sammen med andre? Hver onsdag fra kl. 10.00 - 

12.00 kan du tage dit håndarbejde med på Åby Bibliotek. Her kan du hygge dig med at strikke, 

hækle, brodere eller hvad du nu er optaget af for tiden. Måske kan du få inspiration til dit 

næste projekt eller dele ud af din erfaring. Nørklecaféen er for alle – både begyndere og 

øvede. Du medbringer selv det du har lyst til at lave. Mød bare op, der er kaffe og the på 

kanden. Vi sidder i biblioteksrummet - ved håndarbejdsbøgerne. 

 

Barselscafé med bøger 

Onsdag d. 31. maj kl. 10.30-12.00, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding 

Kom til barsels-café og mød andre nybagte forældre med babyer. Hver onsdag kl. 10.30 

serverer vi te og kaffe på Gellerup Bibliotek. OBS: Til dagens barselscafe kan du få en snak om 

bøger med vores børnebibliotekar og få en gratis bog med hjem til dit barn. 

 

Gellerups IT-café 

Onsdag d. 31. maj kl. 13.00-14.00, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding 

Kom med dine små og store problemer på nettet, pc, tablet og mobiltelefon.  Gellerups it-café 

er åben alle onsdage mellem 13 og 14. Her har vi ekstra tid til at hjælpe, give gode råd og ny 

inspiration. Tilmelding er ikke nødvendigt. Bare mød op! Medbring gerne din egen bærbare 

computer, mobil eller tablet. 

 

https://www.aakb.dk/arrangementer/teknologi/aabys-it-cafe-100
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/find-holger-11
mailto:lana@aarhus.dk
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/leg-med-far-5
https://www.aakb.dk/arrangementer/kunst-og-kreativitet/noerklecafe-94
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/barselscafe-92
https://www.aakb.dk/arrangementer/teknologi/gellerups-it-cafe-58


Hyggelig højtlæsning 

Onsdag d. 31. maj kl. 15.30-16.00, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding 

Kom og lyt til en god historie i børnebiblioteket. Hver onsdag fra kl. 15.30 bliver der læst højt i 

børnebiblioteket af en "bedstemor". Tag familien med og sæt jer godt til rette til en 

eftermiddag med hyggelig højtlæsning. Efter højtlæsningen kan I låne bøgerne med hjem. 

Arrangementet er især for de yngste og egner sig godt til børnehavebørn og deres forældre. 

Men alle er selvfølgelig velkomne og vi vælger bøger ud fra dem, som dukker op. 

 

Kender du en? Udstilling om seksuelle gråzoner 

Torsdag d. 1. juni – torsdag d. 29. juni hele dagen, Åby, kræver ikke tilmelding 

Kender du en? Er udstilling med fokus på sugardating, byttedating og seksuelle gråzoner. 

Flere og flere unge oplever at blive kontaktet uopfordret med henblik på salg eller bytte af 

seksuelle ydelser. Der kan være mange årsager til at man bevæger sig ud i seksuelle gråzoner. 

Ensomhed, spænding, bekræftelse, popularitet, luksus, hurtige penge, stoffer eller en sofa at 

sove på mm. Det kan være et aktivt valg eller noget der pludseligt sker i den situation man 

befinder sig i. Mange fortæller at skylden og skammen fylder helt enormt, og det kan være 

svært at tale om. I projektet FORandring er det vores erfaring, at det er enormt vigtigt at 

snakke med nogen om det, og vi ønsker med denne udstilling at sætte fokus på emnet og give 

viden om, at der er hjælp at hente, hvis man ønsker det- både som pårørende, fagperson eller 

hvis man har egne erfaringer. I udstillingen kan du læse, lytte og gætte, ligesom du stille og 

roligt sidde med samtalekort om sugardating, lyst og grænser, hvor du skal forholde dig til 

forskellige dilemmaer, udsagn eller fakta. Dette kan gøres på egen hånd eller i større eller 

mindre grupper. 

 

BarselsCafé 

Torsdag d. 1. juni kl. 10.00-12.00, Åby, gratis, kræver ikke tilmelding 

Kom og mød andre forældre og babyer fra dit lokale område. Konceptet er enkelt. Vi disker op 

med kaffe og te og reserverer det runde rum i børnebiblioteket, som er fyldt med 

tumlemøbler. Du kommer med din baby, og møder de andre barslende, der er dukket op. 

Hver torsdag fra kl. 10 (men luk dig bare ind tidligere, hvis det passer bedre). Hver torsdag fra 

d. 5.1 - 22.6. 

 

Torsdagsværkstedet 

Torsdag d. 1.  juni kl. 14.30-16.30, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding 

Prøv nye ideer, værktøjer og forskellige teknikker, når vi hver onsdag slipper kreativiteten løs i 

bibliotekets værksted. Torsdagsværkstedet er et åbent maker space-forum for børn og unge, 

hvor vi kommer hinanden ved over kreative aktiviteter. Torsdagsværkstedet er også dit. Har 

du en god idé, så del den med os! Værkstedet er målrettet børn mellem 8 og 13 år, men alle 

er velkomne! 

 

 

 

Web: www.aakb.dk 

 

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/hyggelig-hoejtlaesning-22
Kender%20du%20en?%20Udstilling%20om%20seksuelle%20gråzoner
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/barselscafe-81
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/torsdagsvaerkstedet-32
http://www.aakb.dk/


Adresser og åbningstider: se www.aakb.dk/biblioteker 

 

Facebook: https://www.facebook.com/AarhusBibliotekerne/ 

 

 

 

http://www.aakb.dk/biblioteker
https://www.facebook.com/AarhusBibliotekerne/

