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

Bibliotekerne i NORD
Tilbagevendende
StrikkeHækleSyKlub
Torsdag d. 17. 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.
Brætspil på Lystrup Bibliotek
Torsdag d. 17. december kl. 19.00-22.00, Lystrup, gratis, kræver ikke tilmelding
Alle er velkomne til brætspil på Lystrup Bibliotek. Tag gerne dine egne spil med, eller spil
noget af det, andre har med. Der er en facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/1719431538292407/ som alle kan være medlem af. Den
bruges primært til at koordinere, hvem der kommer.

Bibliotekerne i SYD

Pausefortælling
Onsdag d. 16. december kl. 15.30-16.30, Tranbjerg, gratis, kræver tilmelding
Kom og hør en spændende fortælling i et hyggeligt fællesskab. Til Pausefortælling holder vi en
hyggelig pause fra hverdagens trummerum. Vi læser højt fra en spændende, skør, uhyggelig
eller sjov historie. Undervejs holder vi pauser og taler om, hvad der undrer os, hvad der
overrasker os, og hvad historien får os til at tænke på. Pausefortælling passer til dig på 10-12
år. Vi mødes hver onsdag eftermiddag på biblioteket. Skriv til Sarah på lsad@aarhus.dk for
tilmelding.

En julehistorie læses højt
Fredag d. 18. december kl. 15.30-16.30, Tranbjerg, gratis, kræver tilmelding
Kom forbi biblioteket og få læst en julehistorie højt. Gå på juleferie med en hyggelig
julehistorie klingende i ørene. På Tranbjerg Bibliotek læses der en julehistorie højt og der vil
være varmt at drikke og julegodter til. Arrangementet er for alle, store som små.
Gratis arrangement, men tilmelding er nødvendig.

Tilbagevendende
Den Digitale Café
Onsdag d. 16. 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

Fifa på Biblioteket
Mandag d. 14. december kl. 15.00-18.00, Tilst, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi giver bolden op til FIFA-Turnering. Er du mellem 10 og 16 år? Så kan du denne eftermiddag
sparke dig hele vejen til finalen. Vis dine venner, hvad du dur til på banen eller giv en, du lige
har mødt kamp til stregen. Det er gratis at være med, og der er en præmie til vinderen.
OBS: Max 16 deltagere.
Ny patchworkgruppe på Harlev Bibliotek
Mandag d. 14. december kl. 19.00-21.00, Harlev, gratis, kræver ikke tilmelding
Syr du patchwork derhjemme, og vil du gerne dele din interesse med andre? Holder du af at
sidde og lave patchwork derhjemme, men kunne du godt tænke dig at mødes med andre med
samme interesse, og være fælles om at lave patchwork og inspirerer hinanden, så har du nu
chancen for at være med i en nystartet gruppe, der mødes en gang om måneden på Harlev
Bibliotek. Du medbringer selv det du skal bruge, og evt. kaffe/the m.m. Det er gratis at
deltage! Kontakt Else Marie Herskind for yderligere oplysninger på
mail: emherskind@live.dk eller mobil: 5124 9498.

Spindeaften på Harlev Bibliotek
Tirsdag d. 15. december kl. 18.30-21.30, Harlev, gratis, kræver ikke tilmelding
Vil du være med til at spinde? Vi er en gruppe fra Spindeforeningen der mødes hver 3. tirsdag
på Harlev Bibliotek. Har du lyst til at være med, eller lyst til at prøve om det er en hobby for
dig? Så mød op en tirsdag eller flere!
Rimbanko
Onsdag d. 16. december kl. 09.30-10.15, Gellerup, gratis, kræver tilmelding
Kom og vær med! Har du pladen fuld af rim og remser, så mød op på Gellerup bibliotek.
Vi leger med ord, rim og remser på en sjov måde. For de 4-6-årige.
Onsdagsværkstedet spiller banko
Onsdag d. 16. december kl. 14.30-16.30, Gellerup, gratis, kræver tilmelding
Vind hyggelige præmier, når onsdagsværkstedet er med til banko på biblioteket.
Værkstedet er et åbent forum for børn og unge, hvor vi hver uge hygger og snakker over en
kreativ aktivitet. Ofte inviterer vi andre samarbejdspartnere ind i vores kreative felt.
Onsdagsværkstedet er også dit, så del det med os, hvis du har en god idé! Aktiviteterne i
værkstedet er målrettet børn mellem 8 og 12 år. Vi tester mange nye funktioner og formater
af på vejen mod et nyt bibliotek i Gellerup i 2021. Da vi blandt andet skal indrette et nyt
kreativt maker space-område i det nye bibliotek, har vi brug for at blive kloge på, hvad det
skal kunne og hvordan vi kan skabe ting i det sammen. #Nytbibliotekigellerup.

Tilbagevendende

Læs avis sammen med andre
Tirsdag d. 15. 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. 15. 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!

Nørklecafé
Onsdag d. 16. 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. 16. 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. 17. december kl. 14.30-16.00, Gellerup, gratis, kræver ikke tilmelding
I dag er der mulighed for at spille konsolspil - enten PS4 eller Switch. Den sidste torsdag i hver
måned spiller vi konsolspil - enten PS4 eller Switch. Vær med, når vi hver torsdag spiller vi
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.
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/

