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Det sker på dit lokale bibliotek i Aarhus
(Se særskilt program for Dokk1)

Bibliotekerne i NORD

Har du snakket med din teenager om sex og prævention?
Onsdag d. 9. december kl. 17.00-18.30, Risskov, gratis, kræver tilmelding
Hvordan er man en god støtte til teenageren, når det for eksempel gælder ulykkelig forelskelse
eller ”den første gang”? Pernille Ane Egebæk fra foreningen Sex & Samfund giver en række råd
til, hvordan man kan tage snakken med sin teenager om alt fra sex og prævention til
kropsidealer og porno. Man er velkommen til at tage sin teenager med, men arrangementet er
henvendt til forældre.
Luk bogen op
Torsdag d. 10. december kl. 11.00-12.00, Risskov, gratis, kræver tilmelding
Velkommen til en ny måde at læse og tale om litteratur på. I dag læser vi sammen til Guidet
Fælleslæsning. LynLitteratur er et spil som ved hjælp af forskellige kort Lynhurtigt hjælper os
med at åbne teksten op. Ved guidet fælleslæsning læser vi sammen en novelle og et digt og
taler sammen om den umiddelbare undren eller begejstring der opstår, når man læser en tekst
for første gang. Arrangementerne styres af Mette og Karina fra biblioteket. Arrangementerne
tager ca. en time.

Tilbagevendende
Strikkecafé
Mandag d. 7. december kl. 15.00-17.00, Skødstrup, gratis, kræver ikke tilmelding
Er du vild med at strikke, og kan du godt lide at gøre det sammen med andre, mens der
hygges og snakkes? Så tag strikketøjet med og mød andre glade strikkere, både erfarne og
nybegyndere. Vi hjælper og inspirerer hinanden.

StrikkeHækleSyKlub
Torsdag d. 10. december kl. 15.00-17.30, Risskov, gratis, kræver ikke tilmelding
Klubben er for ALLE uanset niveau. Tag gerne dine venner, dine børn, din nabo eller kollega
med.
Garnglad
Torsdag d. 10. december kl. 19.30-22.00, Lystrup, gratis, kræver ikke tilmelding
Er garn, strikkepinde og hæklenål lige noget for dig? Så kan du møde andre med samme
interesse i Garnglad på Lystrup Bibliotek. Her kan man få hjælp, hvis der er noget, der driller
eller inspiration, hvis du mangler det. Garnglad mødes torsdage i lige uger og man kan følge
med på https://www.facebook.com/groups/1422492734640699/

Bibliotekerne i SYD

Film og fortællinger
Mandag d. 7. december kl. 10.00-10.45, Bavnehøj, gratis, kræver tilmelding
I december måneds udgave af Film og fortællinger er temaet naturligvis: Jul.
Kom og hør en god julehistorie, se julefilm og se hvad skattekisten gemmer af
julehemmeligheder…? For børn i alderen 4-5 år. Max 8 billetter pr institution.
STORE ROCKKLASSIKERE - Kate Bush
Mandag d. 7. december kl. 16.30-18.30, Viby, gratis, kræver ikke tilmelding
STORE ROCKKLASSIKERE er tilbage! Denne gang er tre klassiske albums valgt ud som du (har
ment) bare må opleves på bibliotekets store højttalere. Denne sæson byder vi velkommen til
en spritny oplægsholder. Bjørn Zäll er en af tre værter på musikpodcasten “Indbegrebet Af…”.
Her kan man høre ham dykke ned i forskellige kunstnere og bands, for at finde den ene sang
som definerer dem. Konceptet holder vi fast i. Først går vi i dybden - og derefter hører vi
albummet uden forstyrrelser på et klassisk hifi-anlæg. Vel mødt! Kate Bush Hounds Of Love er
Kate Bush's femte studiealbum, og formentligt hendes bedst kendte værk. Kig forbi og lyt med
når Bjørn Zäll sætter denne rock-klassisker i perspektiv. Vi kommer til at snakke om
kæmpehitsene "Running Up That Hill (Deal With God)" og "Cloudbursting", samt hvordan Bush
formede en hel generation af art-popkunstnere.
Juletræet er klar til pynt
Onsdag d. 9. december kl. 10.00-11.00, Tranbjerg, gratis, kræver tilmelding
Julehygge på Tranbjerg Bibliotek. Vores flotte juletræ er ankommet, men fryser noget så
frygteligt. Det mangler nemlig pynt for at få varmen og komme i julehumør - vil du hjælpe os?
Vi har lidt pynt her på biblioteket, men du må gerne tage noget med, som du selv har lavet. Vi
hører julemusik og danser om træet, og der vil være julegodter. For de 2-3-årige. Tilmelding
er nødvendig - kun børn skal have billet.

Film og fortællinger
Onsdag d. 9. december kl. 10.00-10.45, Bavnehøj, gratis, kræver tilmelding
I december måneds udgave af Film og fortællinger er temaet naturligvis: Jul.
Kom og hør en god julehistorie, se julefilm og se hvad skattekisten gemmer af
julehemmeligheder…? For børn i alderen 4-5 år. Max 8 billetter pr. institution.
Aflyst - koncert med Ørenlyd
Lørdag d. 12. december kl. 11.30-12.30, Viby, gratis, kræver tilmelding
Kom i julestemning med koret Ørenlyd. Biblioteksrummet bliver fyldt med sang når ”Ørenlyd –
det leende kor” giver koncert på Viby Bibliotek. "Ørenlyd - det leende kor" er et amatørkor fra
Aarhus, som bevæger sig i den rytmiske musiks univers. Musikken er groovy, energisk og
smittende. Koret byder også på julesange og de vil gøre alt for at bringe publikum i den rette
julestemning. Arrangementet er gratis - og det er ikke nødvendigt at bestille billet.

Tilbagevendende

Den Digitale Café
Onsdag d. 9. december kl. 10.00-12.00, Højbjerg, gratis, kræver ikke tilmelding
I Den Digitale Café kan du få hjælp til din elektroniske kontakt med det offentlige.
I caféen kan du forbedre dine færdigheder i brugen af de forskellige hjemmesider på
internettet - såsom e-boks.dk og borger.dk. Medbring gerne dit Nem-ID og din bærbare PC,
mobil eller tablet. Der kan være ventetid, men der vil være kaffe og te til de fremmødte.
Onsdage fra kl. 10-12, start: 02. september, slut: 16. december.

Bibliotekerne i VEST

JuleBanko for børn
Mandag d. 7. december kl. 16.00-17.00, Tilst, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi spiller julen ind med Julebanko på biblioteket. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag,
fyldt med julestemning. Der er små præmier på højkant.

Tilbagevendende

Læs avis sammen med andre
Tirsdag d. 8. december kl. 11.00-12.00, Hasle, gratis, kræver ikke tilmelding
Hver tirsdag kigger vi sammen i dagens aviser og snakker om dagsaktuelle emner, kultur,
demokrati, sport og meget mere... Det er gratis at deltage og der er ikke tilmelding. Vi giver

kaffe og te... og en god snak om hvad der rører sig herhjemme og ude i den store verden.
MakerTirsdag
Tirsdag d. 8. december kl. 10.00-17.00, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding
MakerTirsdag er din mulighed for at låne det grej, du står og mangler for at realisere din idé.
Fx symaskiner, træværktøj, limpistoler, træbrændere, linoliumsskærere og på sigt lasercutter
og 3D-printer. Du skal medbringe egne materialer, og selv kunne betjene redskaberne.
MakerTirsdag er for alle over 16 år. For at kunne låne grejet, skal du selv kunne betjene det.
Der vil løbende være inspirerende pop up workshops: 1. september kl. 15.30-17.30 - Bullet
Journals, 8. september kl. 15.30-17.30 - Bullet Journal, 15. september kl. 15.30-17.30 –
Lampeworkshop, 22. september kl. 15.30-17.30 – Lampeworkshop. Hold øje med hjemmeside
for flere pop up-workshops og har du selv lyst til at lære fra dig, så kontakt os!
Aflyst - Åbys IT-café
Tirsdag d. 8. december 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.
Nørklecafé
Onsdag d. 9. december kl. 10.00-12.00, Åby, gratis, kræver tilmelding
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. Der er ingen
undervisning eller materialer, du medbringer selv dit håndarbejde. Mød bare op, der er kaffe
og the på kanden. Nørklecafeen kører i første omgang fra 2. september 2020 til 16. december
2020. Hvis der er stemning for det kan det være at den fortsætter i 2021.
TEKST TIL TIDEN
Onsdag d. 9. december kl. 16.00-18.00, Gellerup, gratis, kræver tilmelding
Skriveworkshop for alle med noget på hjerte. Vi dyrker fortælleglæde og kærlighed til sproget i
alle udgaver. Vi mødes hver onsdag i to timer på Gellerup Bibliotek, hvor vi skriver og læser
højt for hinanden. Hver gang er workshoppen todelt: I første del arbejder vi med begrebet
TEKST. Vi går ikke op i, om det er poesi, prosa, dagbog, filmmanuskript eller noget helt andet.
Men vi vil diskutere forskellige former og hvordan man formidler til et publikum. Anden del vil
blive brugt til at arbejde på eget projekt. Her kan man bruge Søren Karim og PC Asmussen
eller andre i gruppen som spejl og inspirator. Vi lægger vægt på, at noget af vores materiale
skal publiceres eller formidles til et publikum. TEKST TIL TIDEN er for alle over 15 år med
skrivelyst og forløbet varer i 3 måneder. Undervisere: SØREN KARIM - Er rapper, kendt fra
BOGFINKEVEJ, og underviser på Rap Akademiet og FGU Midtby. PC ASMUSSEN - Er tidligere
cirkusdirektør på GØGLERSKOLEN i Aarhus gennem 30 år, hvor han har drevet et
skriveværksted. Han har skrevet for Aarhus Stiftstidende og debuterede i 2019 med romanen

“Venskab på Livstid”. Tilmelding og spørgsmål: PC Asmussen: pc.asmussen@gmail.dk //
29256021.
Spil løs - brætspil og gaming
Torsdag d. 10. december kl. 14.30-16.00, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom og vær med, når vi hver torsdag spiller udvalgte brætspil fra vores samling. Vi har spil til
flere alderstrin - fx Carcasonne, Uno, Vildkatten, Settlers og Munchkin. Du kan være med til at
bestemme, hvad der skal spilles. Den sidste torsdag i hver måned spiller vi konsolspil - enten
PS4 eller Switch. Spil løs - brætspil og gaming er egnet for unge mellem 9 og 14, men alle er
velkomne.

Covid-19
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i efterårsarrangementerne, hvis corona-situationen skulle
ændre sig. Aarhus Bibliotekerne følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, så det er trygt at deltage i
bibliotekernes arrangementer både for brugere og for ansatte.

Web: www.aakb.dk
Adresser og åbningstider: se www.aakb.dk/biblioteker
Facebook: https://www.facebook.com/AarhusBibliotekerne/

