REBILD BIBLIOTEKERNES PROGRAM

Efterår 2022

SEPT OKT NOV

KALENDEROVERSIGT

KALENDEROVERSIGT

SEPTEMBER

NOVEMBER

7/9
8/9
13/9
15/9
24/9
27/9
28/9
29/9
30/9

1/11
3/11
3/11
4/11
8/11
11/11
14/11
19/11
22/11
26/11
28/11
29/11
30/11
30/11

Læseværelset for ældre (opstart)................................................................................ 15
Fortælletimen: Bettebyen.......................................................................................... 16
Foredrag om Permakulturhaven................................................................................... 6
Barselstræf: Træning og leg for mor og barn.............................................................. 21
HC Andersen-eventyr med Skørping Marionetteater (Nørager).................................. 22
Til kaffe med dronningen!............................................................................................ 7
Højtlæsning på Terndrup Bibliotek............................................................................. 15
Læsekredstræf med film-premiere............................................................................... 8
Film for de yngste - “Efterår” på Terndrup Bibliotek.................................................... 23

OKTOBER
1-2/10
6/10
7/10
12/10
17/10
17-21/10
18/10
19/10
21/10
25/10
26/10
26/10
29/10

Litterært folkemøde..................................................................................................... 9
Fortælletimen: Krigens sange..................................................................................... 16
Film for de yngste - “Efterår” på Nørager Bibliotek..................................................... 23
Vin og bøger............................................................................................................... 10
Akvarel-workshop for børn (Terndrup)....................................................................... 24
Hent en pose til kreativ leg......................................................................................... 25
Fra affald til perler og nøgleringe - tirsdag................................................................. 25
Fra affald til perler og nøgleringe - onsdag................................................................ 25
Akvarel-workshop for børn (Skørping)....................................................................... 24
Århundredets danske digtere..................................................................................... 11
Husk! Bogklub for børn............................................................................................... 19
Højtlæsning på Terndrup Bibliotek............................................................................. 15
HC Andersen-eventyr med Skørping Marionetteater (Støvring)................................. 22

Karl Ove Knausgård live fra det Kgl. Bibliotek............................................................. 12
Barselstræf: Babykrea med Thit fra Rebild Kulturskole............................................... 21
Fortælletimen: Et liv med gymnastik.......................................................................... 17
Film for de yngste - “Gys” på Terndrup Bibliotek......................................................... 23
HC Andersen-eventyr med Skørping Marionetteater (Terndrup)................................ 22
Film for de yngste - “Gys” på Nørager Bibliotek........................................................... 23
På eventyr i Canadas vildmark.................................................................................... 13
Sy-workshop i Kig Ind................................................................................................. 18
HC Andersen-eventyr med Skørping Marionetteater (Skørping)................................ 22
Jul på Kulturstationen................................................................................................ 26
Lotte & Nissen - 2 x børneteater i Støvring................................................................. 27
Lotte & Nissen - børneteater i Nørager....................................................................... 27
Lotte & Nissen - børneteater i Terndrup og Skørping.................................................. 27
Årets sidste højtlæsning på Terndrup Bibliotek........................................................... 15

DECEMBER
1/12-30/12
1/12
2/12
9/12

December-bogudsalg på Terndrup Bibliotek.............................................................. 26
Fortælletimen: Et liv med drama................................................................................ 17
Film for de yngste - “Jul” på Terndrup Bibliotek........................................................... 23
Film for de yngste - “Jul” på Nørager Bibliotek............................................................ 23

BABYRYTMIK
Se oversigten på side 20

TIL KAFFE MED DRONNINGEN, VINSMAGNING
MED BOGSNAK OG MARIONETTEATER I 45 ÅR

Får
du
brev
fra os?

Efteråret står for døren. Faktisk kan decembers julerier allerede skimtes ude i
horisonten. Den gode nyhed er, at inden vi når så langt, er der en masse godt i
vente på Rebild Bibliotekerne.
Et gennemgående træk for det hele er, at vi gerne vil understøtte fællesskaberne
i kommunens byer og den gode samtale omkring litteraturen f.eks. gennem
læsekredse og guidet fælleslæsning og den gode oplevelse omkring et emne, man
har interesse for: ”Fortælletimen” med en lokal personlighed, foredrag som;
”Eventyr i Canadas vildmark” og ”Permakulturhaven”, som handler om den gravefri
have. Endelig vil vi gerne, at børnene bruger biblioteket, helst fra de er helt små
og hele vejen op igennem barndommen. Vi udbyder derfor igen i dette efterår de
populære babyrytmik og barselstræf.
Skørping Marionetteater fylder 45 år og kommer omkring alle 4 biblioteker i Rebild
med en lille forestilling for børn. Ganske unikt er det.
Dronning Margrethe har 50-års jubilæum i år og det fejres i Nørager, hvor man kan
”komme til kaffe med dronningen” via et underholdende og personligt foredrag
med en af landets mest benyttede kommentatorer. Thomas Larsen er journalist,
politisk kommentator og forfatter til en række populære biografier af kendte
danskere. Han har lavet portrætbogen; Monark og Menneske. Foredraget ledsages
af boller med smør, æblekage og portvin.

I et halvt års tid har vi nu udsendt et
nyhedsbrev til de borgere der har
tilmeldt sig.
Vi synes det er en god mulighed for at fortælle
jer om vigtige ting, som ændrede åbningstider
eller bare en appetitvækker på de arrangementer der foregår i den nærmeste fremtid.

I Nørager har vi igennem en årrække afholdt ”Mode & Litteratur” i den lokale
modebutik, og nu forsøger vi i Støvring at smelte interessen for vinsmagning
sammen med en præsentation af udvalgte bøger.
I programmet kan du også læse om: Livestreaming med Karl Ove Knausgård,
foredrag med litteraturprofessor Peter Stein, juleteater for børn, barselstræf, to dage med ”Litterært
Folkemøde”, m.m.

Spam-filter-forbandelsen
Der er desværre rigtig mange af de tilmeldte
der aldrig hører fra os. Det skyldes, at de fleste
mailprogrammer i dag opsnapper mails der er
sendt ud som nyhedsbreve, og så bliver de
automatisk arkiveret som “uønsket post”.
Det vil sige, at man som modtager aktivt skal
finde mailen i mappen med “uønsket post”,
også kaldet “SPAM”. Her skal man flytte mailen
til sin indboks, og dermed angive, at man for
fremtiden ønsker post fra denne afsender.

Så trods de på mange måder usikre tider; glæd dig!
Det bliver et herligt efterår med dit lokale bibliotek.
Vel mødt!

Tilmeld dig ved at scanne
QR-koden med din telefon
eller gå på rebildbib.dk

Lone Skov, bibliotekschef

Foto: Gyldendal

FOREDRAG OM
PERMAKULTURHAVEN
Gravefri og klimavenlige dyrkningsteknikker
I permakulturhaven dyrkes etårige afgrøder uden at grave. Ænder bruges til at
holde snegle i skak, og mangfoldigheden af flerårige grøntsager, bær og frugttræer giver lang høstsæson. I haven er der plads til både vild natur og prydelige
stauder.

Foredrag om Dronning Margrethe den 2. som monark og menneske.
I dette foredrag giver Thomas Larsen et aktuelt portræt af Dronning Margrethe i
anledningen af hendes 50-års jubilæum.
Vær med til et underholdende, nærværende og personligt foredrag med en af
landets mest benyttede kommentatorer. Forfatter til portrætbogen “Monark og
Menneske”.

Karoline Nolsø Aaen giver et levende indblik i gravefri dyrkningsteknikker af både
et- og flerårige afgrøder.

Thomas Larsen er journalist, politisk kommentator og forfatter til en række
populære biografier af kendte danskere.

Sammen med sin mand har Karoline skabt en levende oase i permakulturhaven
”Myrrhis” omkring et selvbygget halmhus med skovhave, gravefri dyrkning,
dyrehold og skovlandbrug.

Prisen er inkl. kaffebord med boller og æblekage og et glas portvin.
OBS: Af hensyn til forplejningen er sidste dag for billetsalg den 20. sept.

Sammen arbejder parret for at skabe mangfoldige og spiselige landskaber,
der kan tilgodese mennesker som natur.
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TIL KAFFE MED DRONNINGEN!

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Kig Ind og Nørager Pensionistforening. Støttet af Statens Kunstfond.

SKØRPING BIBLIOTEK

KIG IND, NØRAGER

Tirsdag den 13. september
Klokken 19.00-21.00

Tirsdag den 27. september
Klokken 14.30-16.30

Entré: 40 kr.

Entré: 125 kr. (inkl. forplejning)

Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket senest den 20. september.
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HVAD ER EN LÆSEKREDS?
Det er din mulighed for at få tid og rum til ”den gode
samtale”.

Endnu ikke
med i en læsekreds?
På aftenen kan nye
læsekredse etableres.

LÆSEKREDSTRÆF MED FILMPREMIERE
Hyggeligt samvær og nyttige tips til læsekredse i ”Rotunden” ved
100-salen inden filmen begynder.

En typisk læsekreds har 5- 9 deltagere som mødes med jævne
mellemrum omkring en bog som alle har læst. Selv om man ikke
kender hinanden på forhånd, kan man med god samvittighed
springe den sædvanlige smalltalk over – det vigtige er samtalen
omkring læseoplevelsen og de temaer som bogen rummer.
Biblioteket skaffer bøgerne til gruppen, som får længere lånetid
end normalt. Nogen mødes privat - andre bruger biblioteket som
mødested.
Til filmpremieren på ”Hvor flodkrebsene synger” vil der også være
mulighed for at samle deltagere til en ny læsekreds.
Biblioteket hjælper med opstarten og deltager gerne i det første
møde.

Romanen “Hvor flodkrebsene synger” af Delia Owens er en smuk fortælling om
en piges ukuelige vilje og barske liv i 1950’ernes USA. En læsekredsfavorit, som er
blevet filmatiseret og har premiere den 29. september.
Reservér din billet ved at sende mail til icmkr@rebild.dk.
Skriv NY i din tilmelding, hvis du ønsker at komme med i en læsekreds.
Betal din billet, når du ankommer.

Biblioteket er vært for et glas vin og en snack.
Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Kinorevuen

KULTURSTATIONEN: 100-SALEN OG ”ROTUNDEN”
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LITTERÆRT FOLKEMØDE
Festival for de klassiske danske forfattere
Herman Bang Selskabet i Skørping inviterer hele
Danmark til folkefest i Skørping, hvor vi hylder de
klassiske danske forfattere gennem foredrag, musik,
teater og film.
Arrangeret af Herman Bang Selskabet og Bogby9520

Torsdag den 29. september
Klokken 18.30

KULTURSTATIONEN

Entré: almindelig billet 100 kr. (Biografklub Danmark-billet 50,-)

Lørdag den 1. okt. og søndag den 2. okt.

Reservér din billet ved at sende mail til icmkr@rebild.dk

Gratis billet hentes på derudad.dk
fra den 1. september
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VIN & BØGER

ÅRHUNDREDETS DANSKE DIGTERE

Vinsmagning med bogpræsentationer

To foredrag ved Folkeuniversitetet i Aalborg:

Vin er godt. Læsning er godt. Så her kommer
et dobbeltgodt arrangement, hvor vi skal
smage 5 gode vine i baglokalet hos Bisgaard
Vinhandel, præsenteret af Mia Bisgaard.

Stein Larsen, professor, dr.phil. og ph.d. introducerer 10 af de vigtigste danske
digtere fra de sidste hundrede år.

Mellem vinene vil Charlotte Meng og
Heidi Buur fra Rebild Bibliotekerne
anbefale gode læseoplevelser – hvor
romanerne passer til vinene.
Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde
med Bisgaard Vinhandel

BISGAARD VINHANDEL
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Digtere der dannede skole, som Thorkild Bjørnvig, Klaus Rifbjerg og Henrik
Nordbrandt. Stjerneskud, der en stund oplyste den litterære offentlighed –
som Emil Bønnelycke, Bo Green Jensen og Yahya Hassan.
Billetten gælder til begge foredrag der foregår henholdsvis tirsdag den 25.
oktober og tirsdag den 1. november, begge gange kl. 17.00-18.45.
Køb billet på: www.fuaalborg.dk

STØVRING BIBLIOTEK

Onsdag den 12. oktober
Klokken 19.00-21.00

Tirsdag den 25. oktober & Tirsdag den 1. november
Klokken 17.00-18.45

Entré: 150 kr. (inkl. vin, vand og brødsnack)

Entré: 295 kr. (inkl. forplejning)

Køb billet hos Bisgaard Vinhandel.
Henvend dig i butikken eller skriv til info@bisgaard-vin.dk

Køb billet på fuaalborg.dk
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KARL OVE KNAUSGÅRD
LIVE FRA DET KGL. BIBLIOTEK
Mød en af tidens største forfattere via storskærm fra Den Sorte
Diamant
Den norske forfatter Karl Ove Knausgård er en af de mest skelsættende forfattere i nyere skandinavisk litteraturhistorie. Knausgård debuterede i 1998,
og hans værker er i dag oversat til 30 sprog i hele verden.
Kom ind på Støvring Bibliotek, og vær med når vi livestreamer fra
Dronningesalen i Den Sorte Diamant.
Vi serverer et glas rødvin og en snack.

PÅ EVENTYR I CANADAS VILDMARK
Hans Henrik Damgaard tog som 20-årig til Canada uden en krone på
lommen
Hans Henrik tog afsted for at arbejde som jagt- og vildmarksguide i Britisk
Columbia. Det blev til et eventyr, der skulle strække sig over tre år og kaste ham
ud i halsbrækkende situationer.
Han fortæller energisk om:
– hvordan det er at stå ansigt til ansigt med bjørne.
– hvad det gør ved en at være 5 måneder uden internet
– ultimative jagteventyr på elge, snegeder, og ulve.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet af hensyn til
forplejning.
Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Det Kgl. Bibliotek
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STØVRING BIBLIOTEK

TERNDRUP BIBLIOTEK

Tirsdag den 1. november
Klokken 20.00-21.30

Mandag den 14. november
Klokken 19.00-21.00

Gratis entré

Entré: 60 kr.

Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket
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Glæden ved højtlæsning
HØJTLÆSNING ER HOT!

HØJTLÆSNING I SKUMRINGSTIMEN

“Det er så dejligt, at man bare kommer uforberedt og får en spændende overraskelse og
god oplevelse med teksten” lyder det fra en deltager der var med i forårets forløb i
Læseværelset for ældre.

Kig forbi til en kop kaffe, mens Heidi læser højt
af en udvalgt tekst

I de senere år er brugen af lydbøger eksploderet. Vi kan godt lide, at vi kan lave noget
andet samtidig. Køre bil, gøre rent, havearbejde, håndarbejde, kabalespil...

Der læses højt i cirka et kvarter, og så er der lidt tid
til at tale om hvad teksten har gjort ved en.

Højtlæsning kan det samme som lydbøger - og så med et ekstra niveau. Det gør noget
ved en, når man sidder overfor dén der læser op. Der skabes et helt særligt rum, og hvis
noget i teksten får en til at reflektere over noget, kan det være rart at dele det med andre.

Har du noget håndarbejde du kan nørkle med, kan
du sagtens tage det med!

Du kan vælge at dukke op til Heidis uformelle højtlæsning i Terndrup, eller tilmelde dig
Charlottes guidede fælleslæsning i Støvring. Læs mere om de enkelte på næste side.

TERNDRUP BIBLIOTEK
Sidste onsdag i måneden - bare mød op!

GODE HØJTLÆSNINGSBØGER

Klokken 18.45-19.15

af Heidi Buur

LÆSEVÆRELSET FOR ÆLDRE

Noveller er et oplagt hit til oplæsning, fordi du får
afsluttet historien. Jeg vender ofte tilbage til Thomas Korsgaards “Tyverier”, fordi alle novellerne siger så
meget om at være menneske. Der er store og små
temaer, og humoren er så dejlig “tør og jysk”, at der
ofte er latter fra de tilhørende.
Der var også latter, da jeg læste op fra Kaspar
Colling Nielsens roman “Det europæiske forår”. Jeg
læste fra begyndelsen og ca. 20 sider ind i romanen.
Her møder vi galleri-ejeren Stig, som tager os med
rundt i København, inden han flytter med sin kone
til Lolland for at etablere et nyt samfund. Colling
Nielsen skriver fremtids-satire med vid og bid, og
det flydende sprog er godt at læse højt af.
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Et møde omkring læsning, som skaber samtale
og fællesskab.
Læseguide er Charlotte Meng Kristensen, som vil læse
op og sætte samtalen i gang.
Arrangementet er gratis. Tilmelding til Charlotte Meng
icmkr@rebild.dk tlf. 22490384

STØVRING BIBLIOTEK
Thomas Korsgaard “Tyverier”, L&R 2019
Kaspar Colling Nielsen “Det europæiske
forår”, Gyldendal 2017

6 onsdage: 31/8 - 7/9 - 14/9 - 21/9 - 28/9 - 5/10
Klokken 9.30-11.00
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TORSDAGE PÅ
SKØRPING BIBLIOTEK

Vi er alle fulde af gode historier. I Fortælletimen
inviterer vi lokale ind for at fortælle om noget fra
deres liv.
Har du noget på hjerte som andre skal høre?
Så kontakt Charlotte Meng på icmkr@rebild.dk,
eller ring på 99 88 77 44.

BETTEBYEN

ET LIV MED GYMNASTIK

Skørpings første Tiny House landsby

Birgit Skovmand, gymnastikinstruktør i 65 år

Et naturområde i Skørping skal udvikle sig til en
lille by bestående af 26 bittesmå helårshuse.

“Mit gymnastikliv begyndte i barndommen. Ret tidligt
fik jeg lyst til selv at bestemme, hvordan et gymnastikhold
skulle ledes”

Lea Vangstrup, ejer af naturområdet og udvikler
af projektet, vil fortælle om hvilke tanker der ligger
bag at udvikle Bettebyen.

Torsdag den 8. september

Torsdag den 3. november

Klokken 14.30-15.30

Klokken 14.30-15.30

Gratis entré

Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

Gratis entré

Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

KRIGENS SANGE

ET LIV MED DRAMA

Musikalsk foredrag af Peter Borup

Lotte Wagner fortæller om sit liv med drama,
teater og pædagogik

Peter Borup tager tilhørerne med på en musikalsk
rejse gennem fortællinger og sange, der alle handler
om nogle af de begivenheder, som blev udlevet i
Himmerland under besættelsestiden 1940-45.

”Som barn elskede jeg rollelege. Den ene dag var jeg
prinsesse, næste dag piratkaptajn. Når jeg købte ind for
min mor, spurgte købmanden mig: Nå Lotte hvem er du så
i dag?”

Torsdag den 6. oktober

Torsdag den 1. december

Klokken 14.30-15.30

Klokken 14.30-15.30

Gratis entré

Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket
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Gymnastikgruppen Sirenerne har været hjertebarnet
de sidste 22 år. De optræder til åbningen af
Kulturugerne 2022.

Gratis entré

Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket
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SY-WORKSHOP I KIG IND
Vi hygger og syr sammen - uden mønster!
Kristine Thillemann fra Rebild Ungdomsskole er uddannet på tekstilseminariet.
Hun underviser, sammen med en gruppe unge, der længe har øvet deres syfærdigheder. Alle hjælper hinanden, og stemningen er god.
Medbring symaskine og tøj du gerne vil sy om, gamle dynebetræk eller lignende.
Alle tilmeldte får en sandwich til frokost
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt.
Arrangeret af Rebild Ungdomsskole i samarbejde med Rebild Bibliotekerne og Kig Ind

KIG IND
Lørdag den 19. november
Klokken 10.00-14.00
Entré: gratis
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Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

STØVRING BIBLIOTEK
Målgruppe: 3. + 4. klasse
Opstart den 26. oktober. (Sidste frist for tilmelding er senest den 6. oktober.)
Tilmeld dig på biblioteket eller skriv til Signe på isran@rebild.dk for mere information.

BØRNEBIBLIOTEKAREN ANBEFALER:
Kan du lide fantasy? Og gaming? Så er bogen
DragonDale lige noget for dig
Vibe er gamer og i spillet DragonDale er hun en dygtig
drageopdrætter. I den virkelige verden bliver Vibe mobbet og har det svært i klassen, men når hun spiller føler
hun sig hjemme. Pludselig bliver Vibe suget ind i spillet
og skal kæmpe for at finde porten til sin egen verden.
Her skal hun bruge alle sine egenskaber og venskaber
– og skal faktisk øve sig på at være en god ven. Der er
fart over feltet og det er spændende at følge Vibes udfordringer, for måske er virkeligheden ikke helt som man
troede, den var?
DragonDale er den første bog i serien In-Game og der
er en 2’er på vej! Den kommer til at hedde KILL ZONE og
kommer i løbet af efteråret.
Bedste læsehilsener fra Mette!

Jan Kjær: DragonDale
Agama Forlag, 2021.

For 9-11 år
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Barselstræf
FOR BABYER I ALDEREN 0-1 ÅR

Gratis entré: Tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

TRÆNING OG LEG FOR MOR OG BARN
Efterfødselstræning for mor og sansestimulerende øvelser for baby
Fysioterapeut Lene Nysæther Bak tager dig igennem
øvelser og træning for mavemuskler og bækkenbundtræning efter graviditet og fødsel.

BABYRYTMIK PÅ ALLE BIBLIOTEKER

Herefter leg og stimulerende øvelser.

Hver fredag på skift mellem de fire biblioteker
Musikpædagogerne Lise Behr og Christian Norvig fra Rebild Kulturskole giver
smagsprøver på denne musikalske samværsform - vi skal synge, lave fagter,
bevæge os og lytte.
Målgruppe: 0-1 årige (barnet må max være 1 år)
Dette tilbud er rettet mod forældre og børn og ikke daginstitutioner. Bemærk:
Nørager har anden ordning.

20

STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 15. september
Klokken 10.00-10.45

STØVRING BIBLIOTEK

TERNDRUP BIBLIOTEK

BABYKREA MED THIT FRA REBILD
KULTURSKOLE

Klokken 10.00-10.45:

Klokken 10.00-10.45

9. september
7. oktober
11. november

23. september
28. oktober
25. november

Hygge, leg og krea for de mindste

SKØRPING BIBLIOTEK

NØRAGER BIBLIOTEK

Klokken 9.00-9.45

Klokken 10.00-10.45

16. september
14. oktober
18. november

30. september
4. november
2. december

Thit Asmussen fra Rebild Kulturskole vil sammen med
dig og din baby arbejde kreativt og undersøgende.
Målet for aktiviteterne er at nyde processen med at
skabe noget sammen med din baby.

STØVRING BIBLIOTEK
Tilbud til
dagplejere

Torsdag den 3. november
Klokken 10.00-10.45
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HC ANDERSEN-EVENTYR MED SKØRPING
MARIONETTEATER
Unik teateroplevelse med børnevenlig forestilling for børn fra 3 år

Rebild Bibliotekerne inviterer de yngste børn til film på bibliotekerne
i Terndrup og Nørager

Skørping Marionetteater fylder 45 år. De kommer ud på alle fire biblioteker
med en opførsel af eventyret: ”Toppen og Bolden” samt første scene af Fyrtøjet.

Vi ruller lærredet ud og viser 3 korte film, ca. 20 min. i alt, for bibliotekets
yngste gæster.

Bodil Tvedegaard læser resten af eventyret højt og der vil være forevisning af
dukker og samtale med publikum.
Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Skørping Marionetteater
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FILM FOR DE YNGSTE

NØRAGER BIBLIOTEK

STØVRING BIBLIOTEK

Lørdag den 24. september
Klokken 11.00-11.45

Lørdag den 29. oktober
Klokken 11.00-11.45

Entré: 25 kr.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Entré: 25 kr.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

TERNDRUP BIBLIOTEK

SKØRPING BIBLIOTEK

Tirsdag den 8. november
Klokken 10.00-10.45

Tirsdag den 22. november
Klokken 10.00-10.45

Entré: 25 kr.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Entré: 25 kr.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Forestillingerne er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare tag de yngste i hånden og mød op!

TERNDRUP BIBLIOTEK

NØRAGER BIBLIOTEK

Fredag den 30. september
Tema: Efterår

Fredag den 7. oktober
Tema: Efterår

Fredag den 4. november
Tema: Gys

Fredag den 11. november
Tema: Gys

Fredag den 2. december
Tema: Jul

Fredag den 9. december
Tema: Jul

Alle gange klokken 10:00 - 10:30

Alle gange klokken 10:00 - 10:30
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Efterårsferie
UGE 42

HENT EN POSE TIL KREATIV LEG
Vi har pakket poser til kreativ råhygge i
efterårsferien på Nørager Bibliotek
Kreaposen er gratis og kan afhentes på Nørager
Bibliotek i den betjente åbningstid, så længe lager
haves.

AKVAREL-WORKSHOP FOR BØRN
Lær at male de fineste billeder med ikke dækkende (laserende) vandfarver.

NØRAGER BIBLIOTEK

Underviser Bianca Hecher, er professionel illustrator i Østrig, nu bosat i (lille)
Horsens. Medbring en mappe i A4-størrelse, så kunstværket kan transporteres
sikkert hjem.

Foregår hele efterårsferien i
den betjente åbningstid.
Se åbningstiderne på rebildbib.dk

Aldersgruppe: 9-12 år

FRA AFFALD TIL PERLER OG
NØGLERINGE

Bemærk: Begrænsede pladser

Genbrug af plastikaffald på biblioteket
Medbring renvasket plastik godkendt til fødevarer, fx
låg til mælkekartoner. Vi viser dig, hvordan du laver det
om til perler eller en nøglering.
Gratis entré. Ingen tilmelding. Bare mød op!

TERNDRUP BIBLIOTEK
Mandag den 17. oktober
Klokken 10.00-11.30
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SKØRPING BIBLIOTEK
Fredag den 21. oktober
Klokken 10.00-11.30

Målgruppe:

Entré: 45 kr.

Entré: 45 kr.

Prisen dækker materialer brugt på dagen.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket.

Prisen dækker materialer brugt på dagen.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket.

Børn fra 4 år,
i følge med en voksen

STØVRING BIBLIOTEK
Tirsdag den 18. okt. & onsdag den 19. okt.
Klokken 10.00-12.00
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MÅLGRUPPE:
BØRN 3-7 ÅR

LOTTE OG NISSEN
I ARKIVET OG PÅ BIBLIOTEKET
LØRDAG DEN 26. NOVEMBER
Program
Klokken 10.00-10.45:
Johan Rafaelsen fra lokalhistorisk arkiv fortæller om jul i gamle dage.
Klokken 11.00-11.45:
Præsentation af julebøger. Nye og klassiske højtlæsningsbøger og kalenderbøger
for børnefamilien.
Klokken 9.00-21.00 både lørdag og søndag:
Bæredygtig julegave indpakning med avispapir og garnrester. Lav til- og fra- kort
af kasserede bøger.
Det er gratis at deltage, og du behøver ikke tilmelde dig. Bare mød op!
Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Skørping Lokalhistorisk Arkiv,
KulturStationen og Bogby9520

DECEMBER-BOGSALG PÅ
TERNDRUP BIBLIOTEK
Kom ind og gør et godt kup i hele
december måned.
Prisen er så god, at du roligt kan lave en
bog-pakkekalender til én du holder af.
Åbent hver dag fra 9.00 - 21.00 - luk dig ind
med dit sundhedskort som du plejer.
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Fornøjelig juleteaterforestilling for børn på alle bibliotekerne
Lotte er sammen med mor flyttet på landet, fordi de har arvet et hus af Lottes
oldefar. Mor har travlt med at gøre rent, og Lotte keder sig sammen med sin
bamse Sanger Søren. Men Lottes oldefar har efterladt en støvet gammel rejsekuffert til Lotte. Kufferten er fuld af sære ting.
Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Stubhuset i Støvring, Kig Ind i Nørager,
Terndrup Medborgerhus og KulturStationen i Skørping
Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, og Kulturrådet

STØVRING
STUBHUSET

NØRAGER
KIG IND

Mandag den 28. november
Klokken 9.30-10.30 OG 11.00-12.00
OBS: TO forestillinger samme dag!

Tirsdag den 29. november
Klokken 10.00-11.00

TERNDRUP
MEDBORGERHUS

SKØRPING
KULTURSTATIONEN

Onsdag den 30. november
Klokken 9.00-10.00

Onsdag den 30. november
Klokken 11.30-12.30

Forestillingerne er gratis, men kræver tilmelding.
Hent din billet på rebildbib.dk eller på biblioteket fra den 15. september.
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PRAKTISK INFORMATION
BIBLIOTEKERNE
Nørager Bibliotek · Vestermarksvej 2 · 9610 Nørager
Skørping Bibliotek · Sverriggårdsvej 4 · 9520 Skørping
Støvring Bibliotek · Grangårdsvej 13A · 9530 Støvring
Terndrup Bibliotek · Terndrup Center 3 · 9575 Terndrup

ØVRIGE ADRESSER
Bisgaard Vinhandel · Jernbanegade 4 · 9530 Støvring
Kig ind · Vestermarksvej 2 · 9610 Nørager
Kulturstationen · Sverriggårdsvej 4 · 9520 Skørping
Terndrup Medborgerhus · Terndrup Center 4-6 · 9575 Terndrup

BILLETTER & TILMELDING
Medmindre andet er anført, kræves der billet til alle
arrangementer, også selv om der er gratis entré.
Hent eller køb din billet på rebildbib.dk, eller henvend
dig til os på ét af bibliotekerne.

ÅBNINGSTIDER
Se åbningstiderne på hjemmesiden www.rebildbib.dk

Tlf 99 88 77 40
Mail bibliotek@rebild.dk
Hjemmeside www.rebildbib.dk
Facebook facebook/rebildbib.dk

Ver I/aug2022
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