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FORÅR OG SOMMER ER OGSÅ  
ARRANGEMENTSSÆSON

Velkommen til den skønne tid. Forår og sommer i  
Danmark er helligdage på stribe, sommerhustid,  
grill-på-terrassen-tid, have-tid, og i det hele taget  
årstiden, hvor vi nyder at komme udendørs, når  
vejret ellers er til det. 

Men det er også tid til spændende foredrag og  
kulturelle oplevelser på biblioteket eller i vores  
dejlige kulturhuse. Efter to år med corona-benspænd 
i vinterhalvåret, har alle vi lært, at man sagtens kan 
holde kulturarrangementer i foråret og sommeren. 

Derfor kan vi nu præsentere et flot programhæfte 
med en vifte af arrangementer for både børn og  
voksne i både Nørager, Terndrup, Skørping og 
Støvring. 

Der er fokus på bæredygtighed i arrangementet  
”Sy med Karoline Dahrling Hughes”, som handler om  
at sy tøj ud af aflagt sengetøj. Ligeledes har vi et 
foredrag om gravefri dyrkningsmetoder i kulturhaven, 
hvor man kan få gode tips til en frodig køkkenhave på 
en klimavenlig måde. 

Så har vi to spændende historiske arrangementer:  
et samarbejde med Nordjyske Museer om bunker- 
anlægget REGAN Vest og et om modstandskvinden 
Jutta Graae, som blev kaldt Storfyrstinden og som  
har tilknytning til lokalområdet. 

Vi får flere besøg af lokale ildsjæle og forfattere med 
en god fortælling i ærmet, og vi har som vanligt en 
række spændende oplevelser, som børn kan deltage i. 

2

FÅ BREV FRA OS! ♥
Cirka en gang om måneden udsender vi et nyhedsbrev, 
hvor vi fortæller lidt om hvad der sker på bibliotekerne. 

Hvis du allerede er tilmeldt, men ikke har hørt fra os, så 
er mailen nok endt i dit spam-filter. Tjek din mappe for 
“uønsket post” og godkend mailen.

Hvis du IKKE er tilmeldt... 

Så tilmeld dig på rebildbib.dk/nyhedsbrev eller scan 
QR-koden her med din telefon.

Derudover har vi som altid fokus på læsning,  
og i ”Læseværelset” er der fokus på at dele  
oplevelsen af god litteratur ved hjælp af metoden 
guidet fælleslæsning. 

Kig programmet igennem og læs mere på  
hjemmesiden rebildbib.dk, hvor du også får adgang 
til billetsalget for hvert arrangement. Kom en tur ind 
på biblioteket. Læs avisen, lån en bog, et spil, et ma-
gasin, en film og spørg endelig bibliotekaren, hvis der 
er noget, du ikke kan finde.

Vel mødt til læsning, litteratur, oplevelser og  
fællesskab på dit bibliotek!   

Lone Skov, bibliotekschef
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APRIL

Dato Arrangement Side

1/4  Babyrytmik i Terndrup .............................................................................................. 25

2/4 Forældrecafé i Nørager: Musikalsk legestue .................................................... 26

3/4 Sy med Karoline Dahrling Hughes ..........................................................................8

3/4 [UDSOLGT] Workshop med Karoline Dahrling Hughes ..................................8

7/4 Torsdagscafé med Mette fra Body Mind Balance ........................................... 18

7/4 Dyreekspert Anders Kofoed fortæller om dyrenes superkræfter! ............ 22

7-9/4 Ordkraft Ord- og Litteraturfestival i Aalborg ..............................................10-11

8/4 Babyrytmik i Skørping .............................................................................................. 25

8/4 Film for de yngste - “Fest & farver” på Terndrup Bibliotek ........................... 21

11/4  Akvarel-workshop for børn .................................................................................... 23

12/4 Mal en bogpose .......................................................................................................... 23

20/4 Læseværelset for ældre - opstart .......................................................................... 13

22/4 Babyrytmik i Støvring ............................................................................................... 25

22/4 Film for de yngste - “Fest & farver” på Nørager Bibliotek ............................. 21

27/4 Højtlæsning på Terndrup Bibliotek ...................................................................... 12

28/4 Barselstræf med baby-salmesang ........................................................................ 24

29/4 Babyrytmik i Nørager ................................................................................................ 25

30/4 REGAN Vest – Regeringsanlægget i Rold Skov ...................................................6

MAJ 

Dato Arrangement Side

5/5 Torsdagscafé med Hans Holm ............................................................................... 19

11/5 Storfyrstinden Jutta Graae .........................................................................................7

19/5 Barselstræf: Baby-krea med Thit fra Rebild Kulturskole ............................... 24

20/5 Babyrytmik i Terndrup .............................................................................................. 25 

21/5  Forældrecafé i Kig Ind med Bamsehospitalet .................................................. 26

25/5  Højtlæsning på Terndrup Bibliotek ...................................................................... 12

31/5  Så er jeg forfatter! ...................................................................................................... 14

JUNI

Dato Arrangement Side

1-30/6  Juni-bogsalg på Terndrup Bibliotek .................................................................... 15

2/6    Torsdagscafé med historiker og forfatter Birgit Løgstrup ........................... 19

2/6  Mode & Litteratur i Butik Ellen Kristensen ......................................................... 15

3/6  Film for de yngste - “Dyr” på Terndrup Bibliotek ............................................. 21

8/6  Foredrag om permakulturhaven .............................................................................9

11/6  Forældrecafé: LydSkab - børneteater for børn fra 4 år.................................. 27

12/6  Poesifestival: I kirsebærtræets skyGGe .........................................................16-17

12/6  Poesifestival: Haiku-gåtur i Skørping .................................................................. 16

12/6  Poesifestival: Edith Södergran-poesikoncert ................................................... 17

29/6  Højtlæsning på Terndrup Bibliotek ...................................................................... 12

Poesifestival med klassisk, ny, international og lokal lyrik. Se side 16-17



STORFYRSTINDEN JUTTA GRAAE
Besættelsestidens magtfulde, men ukendte 
frihedskæmper

Hvordan skriver man en biografi om en person, hvis 
hele liv hvilede på hemmeligheder?

Om det fortæller Trine Engholm Michelsen, der er  
ph.d. og forsker ved Forsvarsakademiet. Hun er også 
ekspert i efterretningsanalyse og -historie og forfatter 
til bogen om Storfyrstinden Jutta Graae.

Jutta Graae døde i 1997 i Havndal og ligger på  
kirkegården i Udbyneder ved Hadsund.

HISTORIENS VINGESUS 7

TERNDRUP MEDBORGERHUS
Onsdag den 11. maj
Klokken 19.00-21.00
Entré: 60 kr. 
Køb billet på rebildbib.dk  
eller på biblioteket

HISTORIENS VINGESUS

REGAN VEST –  
REGERINGSANLÆGGET I ROLD SKOV
60 meter under en kridtbakke i Rold Skov ligger 
5.500 kvadratmeter helt unik danmarkshistorie.

Museumsinspektør Bodil Frandsen fortæller om selve 
det underjordiske anlæg, om de folk, der ved en krig 
skulle gå med derned, og om den omfattende, men  
for de fleste mennesker ukendte, krigsplanlægning, 
som REGAN Vest var del af.

Foredraget er en del af ”Historisk festival”, hvor  
Nordjyske Museer gennem en lang række gratis 
arrangementer markerer sæsonstarten på museets 
udstillingssteder.

Arrangeret af: Nordjyske Museer, KulturStationen og Rebild Bibliotekerne

6

KULTURSTATIONEN, 100-SALEN
Lørdag den 30. april
Klokken 14.00-15.30
Gratis entré
Arrangementet er gratis,  
men af hensyn til planlægning  
kræves der billet. 

Billetter sættes i gratis salg på  
Nordjyske Museers kalender i april

Tjek kalenderen på:

n o rd j y s ke m u s e e r. d k / k a l e n d e r
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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.

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

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

Sammen arbejder parret for at skabe mangfoldige og 
spiselige landskaber, der kan tilgodese mennesker som 
natur.

KULTURSTATIONEN
Søndag den 3. april

FOREDRAG
Klokken 10.00-11.00
Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

WORKSHOP
Klokken 11.30-14.30
Pris: 50 kr. 
Køb billet på rebildbib.dk 
eller på biblioteket
OBS: Begrænsede pladser!

FOREDRAG
Karoline Hughes vil fortælle om sin bog ”Fra seng til 
tøj - bæredygtig syning”. Om bæredygtighed, genbrug 
af dynebetræk samt tilblivelsen og tanken bag bogen. 
Hun vil også demonstrere nogle af modellerne fra 
bogen og vise, hvordan du selv kan komme i gang med 
at sy lækkert tøj og tilbehør på kort tid.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Rebild Ungdomsskole og 
Klima Rebild

WORKSHOP
Karoline demonstrerer nogle af modellerne fra bogen 
og vise hvordan du selv kan komme i gang med at sy 
lækkert tøj og tilbehør på kort tid. Undervejs kommer 
hun rundt og hjælper.

Medbring 

• symaskine (kontakt os, hvis du vil låne en, så ser vi 
på det)

• en T-shirt, skjorte eller andet tøj at måle ud fra, 
samt en masse stof - gerne genbrugsdynebetræk,

• saks og tråd 

• madpakke (eller køb mad ved nærliggende køb-
mand)

• gerne et par stykker tøj, som man gerne vil bytte 
med andre, hvis man har noget. Så kan det lægges 
frem til lidt bytteri.

SY MED KAROLINE DAHRLING HUGHES
Vil du gerne i gang med at sy - hurtigt, nemt og uden mønster?

KLIMAVENLIGHED8

TERNDRUP BIBLIOTEK
Onsdag den 8. juni
Klokken 19.00-21.00
Entré: 40 kr. 
Køb billet på rebildbib.dk  
eller på biblioteket

UDSOLGT

WORKSHOPPEN  ER UDSOLGT

SKRIV DIG PÅ VENTELISTE PÅ 

R E B I L D B I B . D K
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Oplev tidens stærke stemmer  
på Ordkraft i Aalborg 

NORDKRAFT 
Kjellerups Torv 1 
9000 Aalborg

Pris: 

Bibliotekernes scene: Gratis
Øvrigt program: Køb billet på ord-kraft.dk
Dagsbillet: 175 kr, Partoutbillet: 350 kr.

BIBLIOTEKERNES SCENE PÅ  
ORDKRAFT 2022
Mød Rebild Bibliotekerne på scenen i  
Kedelhallen, hvor der er gratis adgang.

Du kan bl.a. opleve

• Souvenirs, der giver et par numre fra deres nye 
album (fredag kl. 17.25)

• Læsekredsen DIVA fra Støvring fortæller om 
hvordan de har delt deres læseoplevelser med 
hinanden i over 20 år! (lørdag kl. 12.25)

• Broderisten, der blev kendt for et tv-indslag, hvor 
hun siger hun hellere vil have fingrene klippet af, 
end at brodere “en eller andens nevø”  
(fredag kl. 17.45)

• booktalks, lyttelounges, prisoverrækkelser og  
litterære quizzer. Se det fulde program på  
ord-kraft.dk

Vi ses! 

“Det vrimler med store  
forfatternavne på dette års Ordkraft, og  
jeg glæder mig især til at høre Christian  

Jungersen, som er en forfatter der tager sig  
god tid til sine romaner. Det kommer der typisk  

noget rigtig godt ud af! 

Jeg glæder mig også til at være vært på  
Bibliotekernes Scene og møde  

jer allesammen”

Heidi, Rebild Bibliotekerne

Se alle medvirkende og hele 
programmet på ord-kraft.dk
Her kan du også som noget 
nyt sammensætte dit eget 
program og få det tilsendt 
på mail.



LÆSEVÆRELSET FOR ÆLDRE
Et møde omkring læsning, som skaber 
samtale og fællesskab

Kræver ingen forberedelse. Kun lyst til at  
være med og lyst til at tale med andre om  
den oplevelse, højtlæsningen vækker i en.

Læseguide er Charlotte Meng Kristensen,  
som vil læse op og sætte samtalen i gang.

Arrangementet er gratis. 
Tilmelding til Charlotte Meng  
Mail: icmkr@rebild.dk 
Telefon: 22490384

LYTTERATUR

HØJTLÆSNING I SKUMRINGSTIMEN
- den sidste onsdag i måneden!

Heidi læser højt af en udvalgt tekst og fortæller lidt  
om forfatteren. Det kan være starten på en suveræn  
roman, som du kan låne med hjem, hvis du bliver 
fanget. Det kan være en novelle eller måske et digt?

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

Vi slutter præcis kl. 19.15.

Du er velkommen til at trække noget varmt at drikke  
i automaten inden vi går i gang.

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

12 LYTTERATUR 13

TERNDRUP BIBLIOTEK
Sidste onsdag i måneden
Klokken 18.45-19.15

Det er gratis at deltage, og du behøver 
ikke tilmelde dig. Bare mød op!

Der er planlagt følgende 
onsdage resten af året:

27. april
25. maj
29. juni
27. juli
31. august
28. september
26. oktober
30. november

STØVRING BIBLIOTEK

Der er planlagt 8 onsdage,  
og der er 8 pladser:

Onsdag den 20. april
Onsdag den 27. april
Onsdag den 4. maj
Onsdag den 11. maj
Onsdag den 18. maj
Onsdag den 25. maj
Onsdag den 1. juni
Onsdag den 8. juni

Alle gange  
klokken 9.30-11.00



SKRIVELYST14 BØGER, SALG OG MODE 15

STØVRING BIBLIOTEK 
Er vejret smukt, rykker vi ud og nyder 
solen på amfi-scenen bag biblioteket. 
Er det tvivlsomt, bliver vi inde.

Tirsdag den 31. maj
Klokken 19.00-20.30
Entré: 30 kr. 
Køb billet på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

SÅ ER JEG FORFATTER!
Mette Margrethe Gregersen fra Arden har  
udgivet novellesamlingen “Karrusel”, og  
Brian Saugberg fra Aalestrup har udgivet  
lyriksamlingen ”Angst slår hjertet ud af takt”.

De to nyudsprungne forfattere vil fortælle om, hvorfor 
man begynder at skrive som voksen. Hvordan vejen fra 
de første linjer til den færdige bog er.

Vi får udpluk fra begges bøger og en dialog om at 
komme ud af skabet som forfatter, selvom den nord-
jyske beskedenhed næsten ikke kan bære, at man tør 
kalde sig det.

Går du også med en forfatter i maven? Er computeren 
fuld af mere eller mindre færdige tekster? Mangler du 
nogle at dele din lidt hemmelige passion med?

Kom og få en snak med de to debutanter.

TERNDRUP BIBLIOTEK 
Onsdag den 1. juni til  
torsdag den 30. juni
Åbent hver dag fra 9.00 - 21.00 
Luk dig ind med dit sundhedskort, 
som du plejer.

JUNI-BOGSALG PÅ TERNDRUP  
BIBLIOTEK
Det vælter ind med nye bøger på hylderne,  
derfor rydder vi ud i det gamle

Vi har det hele: Fred og ro, skygge, bøger du kan låne 
og et lille bogudsalg, så du kan købe lidt læsning til  
ferien. Prisen er så god, at du roligt kan lade bogen 
ligge på feriedestinationen, når den er læst færdig.

Betaling:

I den ubetjente tid kan du betale kontant i en af 
de to pengekasser, der står ved printeren og kaffe-
maskinen. 

Du kan også benytte MobilePay 444 230  
- husk at skrive “bogsalg” i beskedfeltet.

BUTIK ELLEN KRISTENSEN
Torsdag den 2. juni
Klokken 17.00-18.00
Entré: 75 kr. 
Tilmeld dig ved at ringe til butikken 
på 98 55 10 87

MODE & LITTERATUR I  
BUTIK ELLEN KRISTENSEN
Unikt koncept med litterært modeshow 

Måske det eneste modeshow i Danmark, som  
kombinerer modellernes tøj med bibliotekarerne  
Heidi og Pouls bogvalg.

Nyt tøj og nye bøger + en snack med vin til. Efter 
showet, som varer en time, er der mulighed for at 
shoppe i butikken til 20 % rabat.

Der er absolut kun gode ting forbundet med dette  
koncept, som er blevet en tilbagevendende tradi-
tion.  

Tilmelding hos Butik Ellen Kristensen 

på telefon 98551087. Det er først til mølle, og der  
plejer at være rift om pladserne. 

Mette Margrethe Gregersen

”Karrusel” handler om forskellige mennesker i forskellige 
faser af livet; barnet, den unge kvinde, manden. 

Det, de har tilfælles, er dansen om ensomheden. Melankolien 
er gennemgående og stemningen til tider tragikomisk, og så 
er ikke alt, hvad det giver sig ud for at være.

Brian Saugberg

“Angst slår hjerter ud af takt’ baserer sig delvist på egne 
oplevelser med angst i min fortid, men er samtidig koblet 
sammen med skildringer fra folk med angst inde på livet

Dertil kommer, at jeg har forsøgt at indkapsle den  
opvækstbetingede angst såvel som den mere generelle  
eksistensskabte. 

Jeg tror, at jeg har god ide om, hvad mine digte betyder for 
mig, men jeg tror, at læsere af digtsamlingen vil nå frem til 
vidt forskellige tolkninger.”



POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL  POESIFESTIVAL16 17

KULTURSTATIONEN
HOVEDINDGANGEN
Søndag den 12. juni
Klokken 10.00-11.45
Gratis entré
Tilmeld dig til Charlotte på  
mail: icmkr@rebild.dk eller  
på telefon 22 49 03 84

HAIKU-GÅTUR I SKØRPING
Lær at skrive haiku, skærp sanserne og bliv 
nærværende
Charlotte Meng fra Rebild Bibliotekerne har skrevet  
haiku-digte siden corona-nedlukningen i marts 2020.

Nu tager hun alle interesserede med på en haiku-gåtur 
på ca. 3 kilometer med start uden for KulturStationen.

Man vil på turen blive præsenteret for principperne i 
den japanske digtform, samt hvordan haiku-digtning 
kan virke som en slags mindfulness. Vi gør ophold 
undervejs for at skrive.

Haiku er for alle. Det er et kig på naturen, himlen, 
jorden og vejret, en mikrofortælling om det sansede; 
verden i en nøddeskal.

HUSK:
påklædning efter vejret samt papir og blyant.

KULTURSTATIONEN
HOVEDINDGANGEN
Søndag den 12. juni
Klokken 16.00-17.15
Gratis entré
Ingen tilmelding. Bare mød op!

EDITH SÖDERGRAN-POESIKONCERT
Oplev Södergrans digte oplæst på original- 
sproget og parallelt i en russisk oversættelse 
med musikledsagelse, fremført af en dansk-
ukrainsk pianist. 

Hør historien om udgivelsen af Edith Södergrans bog 
”Ett fönster mot trädgården - Окно в сад”, udgivet i 
Moskva på to sprog. 

Medvirkende: 
Annie Constance Kristensen, tidligere mangeårig  
russisklektor ved AU

Tamara Søndergaard, pianist og organist 

Natalia Ozerova Pedersen, oversætter og russisk- 
underviser. 

De medvirkende har svensk, russisk og ukrainsk  
baggrund.

KULTURSTATIONEN, 100-SALEN
Søndag den 12. juni 
Klokken 10.00-17.15
Entré: Valgfri*

* Ved indgangen kan man give et beløb  
efter eget valg. Overskuddet går til fremtidige 
arrangementer i Foreningen Poetikum.

I KIRSEBÆRTRÆERNES SKYGGE
En dag i poesiens tegn med både klassisk og ny, international og lokal lyrik

Kl. 10.00 – ca.11.45:  
Haiku gåtur/værksted ved Charlotte Meng og Thomas Skau. 
Se mere på side 16.

Kl. 12.00 – 12.10:  
Velkommen ved formand for  
Foreningen Poetikum; Maziar Mazar Etimadi

Kl. 12.10 – 13.30:  
Danske og udenlandske digtere fra Nordjylland reciterer 
egne digte. Mød bl.a. Lise Andersen, Poul Høllund  
Jensen, Bissan Fares, Joel Posner og Maziar Etemadi.

Kl. 13. 45 – 14.15:  
Tonedigt ved arabisk oud virtouse, Ihab Bishara Lolas  

Kl. 14.20 – 15.40:  
Recitation af klassiske digte ved bl.a. Thomas Skau og 
Christian Larsen

15. 50 – 16.10:  
Åben scene med publikums egne digte; medbragte  
eller lavet på dagen   

16.10 – 17.15:  
Edith Södergran poesikoncert. Se mere herunder.



SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 7. april
Klokken 14.30 - 15.30
Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

TORSDAGSCAFÉ MED METTE FRA 
BODY MIND BALANCE
En fortælling om at gå fra at være verdensmester 
til at måtte ændre sit liv, hårdt ramt af stress. Om 
hvordan vi selv kan ændre vores eget liv  – for 
det er aldrig for sent.

Mette har oplevet, hvad der sker, når man arbejder 
mod kroppen og ikke kan kontrollere alt – hun gik  
ned med stress i 2013. 

I dag er Mette selvstændig med firmaet ”Body mind 
Balance”. 

Kom og hør hendes fortælling på denne Torsdagscafé.

TORSDAGSCAFÉER18 TORSDAGSCAFÉER 19

SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 2. juni
Klokken 14.30 - 15.30
Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

TORSDAGSCAFÉ MED HISTORIKER  
OG FORFATTER BIRGIT LØGSTRUP

Bundet af kønnet – pigernes fortælling

Birgit Løgstrup (f. 1941) har skrevet bogen ”Bundet  
af kønnet”, som snart udkommer, og som er et  
modstykke til hendes første bog ”Bundet til Jorden”. 
Den udkom i 1988 i anledning af 200-året for stavns-
båndets ophævelse og handlede kun om de unge 
mænds vilkår på landet, eftersom pigerne formelt  
ikke var stavnsbundne.

Men hvordan var pigernes tilværelse så? 

Det handler ”Bundet af kønnet” om, og det vil Birgit 
fortælle om på denne Torsdagscafé.
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TORSDAGSCAFÉ MED HANS HOLM
Fra Vestbyen til Mandalay - Aalborgdrengen,  
der kom langt omkring.

Rejselivet begyndte med mad- og vinrejser til  
Frankrig og Italien, senere blev det med cykler  
rundt i hele verden.

Hans Holm solgte i 2010 cykelrejsebureauet Region 
Rejser, og på denne Torsdagscafé kan du høre hans 
fortælling.

SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 5. maj
Klokken 14.30 - 15.30
Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket



STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 13. januar
Klokken 10.00-10.45

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket
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TERNDRUP BIBLIOTEK
Fredag den 8. april 
“Fest og farver”

Fredag den 3. juni 
“Dyr”

NØRAGER BIBLIOTEK
Fredag den 22. april 
“Fest og farver”

Alle gange 
klokken 10.00-10.30

Gratis entré
Ingen tilmelding. Bare mød op!

Rebild Bibliotekerne inviterer de yngste børn  
til film på biblioteket

Vi ruller lærredet ud og viser 3 korte film fra  
Filmstriben, ca. 20 min. i alt.

LÆSEFAMILIEPOSER
En ny måde at være sammen på som familie
Du kender garanteret de forskellige måltidskasser, der kan gøre livet  
lidt nemmere i børnefamilierne. 

Sådan et tilbud har vi også på Rebild Bibliotekerne – men i stedet for  
kød og grøntsager finder du inspirerende læseoplevelser i de  
temabaserede lærredsnet, der byder på alt lige fra bøger, brætspil, quiz, 
gåder til opskrifter på aktiviteter, som hele familien kan være sammen om. 

Og hey; vores poser koster altså ingenting at låne!

Du låner en pose ved at henvende dig til en af bibliotekets ansatte;  
de står nemlig ikke fremme ude i biblioteksrummet. 

Du kan også skrive til os på bibliotek@rebild.dk, eller ringe og spørge i  
vores åbningstid.

Poserne er bedst egnet til børn (og voksne) på over 10 år.



TERNDRUP BIBLIOTEK
Torsdag den 7. april
Klokken 14.45-15.15

Gratis entré
Ingen tilmelding. Bare mød op!

DYREEKSPERT ANDERS KOFOED 
FORTÆLLER OM DYRENES  
SUPERKRÆFTER!
Kom og leg med, når vi zoomer ind på  
naturen med Anders Kofoed som guide.

Bliv klogere på de seje dyr, der lever i din have,  
når Anders Kofoed giver nyttige fakta og små  
sjove fortællinger om både sjældne og helt  
almindelige dyr.

Forfatter, biolog og zoolog Anders Kofoed er en  
fremragende naturformidler, der begejstret  
beretter om den natur, der omgiver os. 

I sine bøger til både små og store fortæller han om 
underlige dyrearter, fantastiske superkryb, gakkede 
naturfænomener samt meningen med selve livet.

Du kan også møde Anders Kofoed på Ordkraft i  
Aalborg den 7.-9. april. 

Se programmet på hjemmesiden ord-kraft.dk
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STØVRING BIBLIOTEK 
Mandag den 11. april
Klokken 10.00-11.30
Entré: 45 kr. 
Køb billet på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

AKVAREL-WORKSHOP FOR BØRN
Mandag i påskeferien kan du lære at lave de 
fineste billeder

Akvarelmaleri er maleri med ikke-dækkende  
(laserende) vandfarver.

For workshoppen står Bianca Hecher, som er  
professionel illustrator i Østrig, nu bosat i Horsens.

Medbring en mappe i A4-størrelse, som kunstværket 
kan transporteres sikkert hjem i.

Aldersgruppe: 6-12 år

Prisen dækker materialer brugt på dagen. 

ALLE BIBLIOTEKER
Tirsdag den 12. april
Klokken 10.00-16.00
Pris for posen: 20 kr. 

MAL EN BOGPOSE
Hvordan skal din helt egen bogpose se ud?

Tirsdag i påskeferien kan man dekorere sin helt egen 
stofpose, som kan bruges igen og igen til bøger, man 
har lånt på biblioteket. God, når det regner.  

Der er stillet et krea-arbejdsbord op på alle vores  
biblioteker, hvor der er tusser, man kan tegne, skrive  
og male med.

Køb din pose i skranken af bibliotekaren, når du  
kommer. 

Betal kontant eller på MobilePay  
- så længe lager haves på dagen.



STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 28. april 
Klokken 10.00-10.45
Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

BARSELSTRÆF MED  
BABY-SALMESANG
Toner og nærvær mellem forældre og barn. 

Vi får besøg af kirke- og kulturmedarbejder Rikke  
Winkler, som vil guide os igennem kendte og nyere 
salmer/sange, bevægelser, dans og sansning. 

Det bliver så hyggeligt.

Medbring gerne dyne eller tæppe, som barnet 
kan ligge på.

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig via 
rebildbib.dk eller på biblioteket - en billet pr. baby 
inklusiv en voksen.

Målgruppe: 0-1 år

STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 19. maj 
Klokken 10.00-10.45
Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

BARSELSTRÆF: BABY-KREA MED  
THIT FRA REBILD KULTURSKOLE
Hygge, leg og krea for de mindste

Få vakt dit barns sanser gennem stimulerende  
kunstaktiviteter. 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.

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig via 
rebildbib.dk eller på biblioteket - en billet pr. baby 
inklusiv en voksen.

 Målgruppe: 0-1 år
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Målgruppe: 0-1 årige  
(barnet må max være 1 år)

1 voksen + 1 barn = 1 billet 

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

BABYRYTMIK MED LISE &  
CHRISTIAN
En fantastisk mulighed for at nyde et tæt 
nærvær med dit barn. 

Musikpædagogerne Lise Behr og Christian Norvig  
fra Rebild Kulturskole giver smagsprøver på denne 
musikalske samværsform - vi skal synge, lave fagter, 
bevæge os og lytte.

STØVRING BIBLIOTEK

 Fredag den 22. april, klokken 10.00-10.45

NØRAGER BIBLIOTEK

 Fredag den 29. april, klokken 10.00-10.45

TERNDRUP BIBLIOTEK

 Fredag den 1. april, klokken 10.00-10.45
 Fredag den 20. maj, klokken 10.00-10.45

SKØRPING BIBLIOTEK 
(bemærk ændring i tidspunkt)

 Fredag den 8. april, klokken 9.00-9.45

Stemningsbillede fra en gang  
Babyrytmik i Terndrup



KIG IND
Lørdag den 2. april
Klokken 9.00-10.00

Gratis entré
Ingen tilmelding. Bare mød op!

FORÆLDRECAFÉ:
MUSIKALSK LEGESTUE
En formiddag i musikkens tegn

Sammen med Solveig Dahl Poulsen skal vi på denne 
lørdags forældrecafé synge velkendte børnesange, 
krydre dem med fagter, opfinde egne instrumenter, 
synge fra den berømte hemmelige kuffert og danse 
med faldskærm.

Der kræves ingen særlige musikalske færdigheder, 
hverken for forældre eller barn.

Det eneste, der skal til, er lyst, vilje og en stemme.

For børn i alderen 1-3 år.

KIG IND
Lørdag den 21. maj
Klokken 10.00-12.00

Gratis entré
Ingen tilmelding. Bare mød op!

FORÆLDRECAFÉ:  
BAMSEHOSPITALET
Har Girafbamse ondt i halsen? Så tag ham med 
hen på Bamsehospitalet!

På Bamsehospitalet kan din syge bamse blive rask - 
eller blot få et bamsetjek.

Du og din bamse skal besøge både sekretær, læge  
og røntgenlæge, hvor din bamse vil blive grundigt 
undersøgt og behandlet.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig, sjov og lærerig 
dag. Konsultationen er åben mellem 10.00-12.00! 

Bamsehospitalet er et frivilligt projekt drevet af læge-  
og sundhedsstuderende, der ønsker at præsentere børn 
for sundhedssystemet på en tryg og sjov måde.
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KIG IND
Lørdag den 11. juni
Klokken 11.00-11.40

Entré: 50 kr. 
Køb billet på rebildbib.dk 
eller på biblioteket

FORÆLDRECAFÉ: 
LYDSKAB
Børneteater for børn fra 4 år

En forestilling der undersøger, hvor meget lyd i sig  
selv kan vække af forskellige følelser og fortællinger. 
For børn fra 4 år

Hvert barn får i forestillingens start udleveret en  
lille højttaler, og bliver på den måde medspiller i  
værket som “lydbærer”. Tilsammen danner publikum  
og medvirkende et 360 graders lydbillede, der hele 
tiden kalder på opmærksomhed - hvad siger min  
højttaler, hvad siger sidemandens, og hvor forsvandt 
“min” lyd nu hen?

LydSkab er skabt af to lokalt bosatte kunstnere. Kirsten Østergaard Pallesen 
står på scenen, og Ane Østergaard fra Band Ane er “lydtryllekunstner” blandt 
ledninger, lydkort, computer mm.

Instruktør: Gertrud Exner 
Scenograf: Signe Østergaard Pallesen 
Kostumier: Mette Wichmann Andersen

Generelt om forældrecafé i Nørager: I samarbejde med daglig leder i Kig Ind, Torben Thulstrup, er der etableret en  
forældrecafé for forældre med små børn i Nørager og omegn. Caféen med skiftende programpunkter afholdes lørdag  
formiddag en gang om måneden.

I februar var der to forestillinger i  
Skørping, og det er ikke for meget at 
sige, at det var en kæmpe succes. 

Læs anmeldelsen, se fotos, video og 
folks reaktioner på Facebook. 

Søg på “lydskab” på hjemmesiden 
rebildbib.dk eller på vores Facebook/
rebildbib.dk



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
Butik Ellen Kristensen · Bredgade 30 · 9610 Nørager
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

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