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------------------------- VELKOMMEN TIL VINTER 2021VELKOMMEN TIL VINTER 2021 --------------------------

Der vil være bogcaféer, hvor vores egne folk fra biblioteket fortæller om  
alle de gode læseoplevelser, der er i vente. 

Der kommer en vinterferie med en række arrangementer for børn, og  
der er de hyggelige caféer med lokalt bosiddende folk, som træder frem  
på biblioteksgulvet, for at fortælle om det, som de er stærkt optaget af og 
har indgående kendskab til. 

Et par arrangementer er flyttet fra efteråret 2020 og ind i det nye år. Det 
betyder, at der kan være arrangementer, hvor der ikke er så mange ledige 
billetter, fordi de tidligere tilmeldte har fået mulighed for at flytte med.  
Alt dette vil dog fremgå, hvis du går til Himmerlandsbilletten, som alle  
arrangementer er koblet op på. 

Det er særligt vigtigt, at du henter billet gennem Himmerlandsbilletten, 
også til gratis arrangementer, da vi har brug for at kende deltagerantallet 
mere end nogensinde før. 

Du kan dog også som sædvanligt få billetten på biblioteket i den betjente 
åbningstid. 

Vi håber du kan finde noget i programmet som falder i smag, og i øvrigt 
også, at se dig på biblioteket for ”bare” at låne en god stak bøger til de 
mørke vinteraftner. 

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår 2021

Lone Skov, bibliotekschef

2 3

VINTER OG GRYENDE FORÅR  
PÅ REBILD BIBLIOTEKERNE
Det nye år med endnu blanke kalendersider og 
ubrugte dage, bringer håb om nye og bedre tider,  
og det håber vi så sandelig også her på Rebild 
Bibliotekerne, efter et horribelt år. Corona har i den 
grad også lavet forhindringer for vores vision om 
at gøre biblioteket til et levende rum for lokale 
fællesskaber, og være rammen om store og små 
arrangementer, udover den daglige åbningstid. 

Efter genåbningen den 18. maj 2020, er vi gradvist kommet tilbage til 
”næsten normalt”, men ikke helt, og ikke på alle områder. Vi har måtte  
aflyse og flytte arrangementer og skære ned på antal deltagere, for at  
kunne holde den nødvendige afstand, ved de arrangementer, vi har  
kunnet gennemføre.

I det program, som du holder i hænderne, har vi satset på de gode  
oplevelser omkring bøgerne, musikken og de kreative sysler.  
Vinterprogrammet 2021 snupper lige marts med, og dermed det forår, som  
venter for enden af de mørke måneder.

Der vil være den årlige stemningsfulde litteraturfestival Ord i Nord.  
Som sædvanligt den første lørdag i februar, med et flot program.  
Der vil, traditionen tro, være en Sognedag, som er med Steen Hildebrandt. 



KALENDEROVERSIGT ----------------------------------------------------------------- KALENDEROVERSIGT 54

JANUAR

Dato Arrangement Side

04/1  Guidet fælleslæsning med Signe 12

07/1 Torsdagscafé med Tine Lilholt 14

09/1 Forfattermøde med Ellen Schmidt 6

12/1 Babyrytmik med Lise & Christian (Nørager) 18

14/1 Barselstræf: Babybooktalk  19

16/1 Katya - en ung forfatter 22

19/1 Babyrytmik med Lise & Christian (Terndrup) 18

20/1 “Den skal du altså bare læse!” Bogcafé i Terndrup  10

21/1  “Den skal du altså bare læse!” Bogcafé i Støvring 10

23/1 Strikkeworkshop med Hanne Pjedsted fra designstrik.dk 13

25/1 Opstart af læseklub for børn  23

26/1 Vintercafe “Skriv din historie” med Inger Bjørn 15

27/1 Guidet fælleslæsning & strik med Charlotte  12

28/1 Babyrytmik med Lise & Christian (Skørping) 18

FEBRUAR

Dato Arrangement Side

01/2 Guidet fælleslæsning med Signe 12

02/2 Barselstræf: Babyførstehjælp i Terndrup 19

04/2 Babyrytmik med Lise & Christian (Støvring) 18

04/2 Torsdagscafé med Mogens Pahuus 14

06/2 ORD I NORD litteraturfestival 8

09/2 Barselstræf: Babyførstehjælp i Nørager 19

09/2 Babyrytmik med Lise & Christian ( Terndrup) 18

11/2 The Beatles – lytteklub 10

FEBRUAR (fortsat)

Dato Arrangement Side

16/2 Babyrytmik med Lise & Christian (Nørager) 18 

18/2 Barselstræf: Babyførstehjælp i Skørping 19

19/2 Varm op til Ordkraft med Iben Mondrup 6

22/2 Det flyvende Kuffertcirkus i Terndrup og Stubhuset 20

23/2 Hestedag med Ponyakademiet  21

25/2 Workshop med akvarelmaling  21

MARTS

Dato Arrangement Side

01/3 Guidet fælleslæsning 12

01/3 Forfattermøde med Sara Omar 7

04/3 Babyrytmik i Skørping 18

02/3 ”Reddet af tilfældet” – ved Susanne Sangill 16

03/3 Krimi-bogcafe med forfatter Kent Langkjær 9

09/3 Babyrytmik med Lise & Christian (Terndrup)  18

10/3 “Myte, tid og skæbne” om Poul Anker Bech 11

10/3 Vintercafe med Diabetesforeningen 15

16/3 Babyrytmik med Lise & Christian (Nørager) 18 

17/3 En aften med haiku-digte og Kim Skotte 7

18/3 Nyt & Norsk Bogcafé 11

18/3 Barselstræf: Træning & leg for mor og barn 19

20/3 Livestreaming-event fra Krimimessen i Horsens  9

21/3 Sognedagen med Steen Hildebrandt 17

24/3 Storvildtsjagt som naturbeskyttelse med Freddy Wulff 13

25/3 Babyrytmik med Lise & Christian (Støvring) 18
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SKØRPING BIBLIOTEK
Lørdag den 9. januar
Klokken 10.30-11.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket
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HUSET I STØVRING
Fredag den 19. februar
Klokken 19.00-21.00

Entré: 50 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket
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KULTURSTATIONEN, SALEN
Mandag den 1. marts
Klokken 19.00-21.00

Entré: 75 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket
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KULTURSTATIONEN, SALEN
Onsdag den 17. marts
Klokken 19.00-21.00

Entré: 50 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELLEN SCHMIDT PRÆSENTERER  
SIN NYE BOG ”TÆNK FØLSOMT” 
Ellen fra Skørping har skrevet en personlig  
bog om sin ældste søns hårde kamp med  
psykisk sygdom.

Ellen fortæller udpluk fra forløbet, fra sønnen Lars 
blev student og de næste 10-12 år frem til hans død. 
Set fra forskellige vinkler: som syg, pårørende, ven,  
arbejdsgiver, kollega og fagperson. Hun håber, at 
bogen Tænk følsomt kan bidrage til forbedring af 
muligheder og vilkår for de psykisk syge og deres 
pårørende.

Ellen har tidligere bidraget med lyrik til bl.a.  
antologien Kragetæer i kor. Hun byder på et lille  
glas og lidt sødt for at fejre bogudgivelsen.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med  
Bedre Psykiatri

VARM OP TIL ORDKRAFT MED  
IBEN MONDRUP
Iben Mondrup besøger regionens biblioteker i 
begyndelsen af 2021, med et foredrag, hvor hun 
sætter ord på sit forfatterskab og sin seneste 
roman Tabita.

I oplægget kan du høre mere om Iben Mondrups 
arbejde med romanen, og hvordan hun bruger sit 
indgående kendskab til det grønlandske samfund i sit 
forfatterskab, hvor hun ofte skildrer de skæbner og 
familier, som befinder sig i spændingsfeltet mellem 
dansk og grønlandsk kultur. 

Til arrangementerne vil publikum også få mere at vide 
om Ordkraft 2021, tankerne bag og ikke mindst sidste 
nyt om, hvem der allerede har meldt deres ankomst til 
Nordjyllands største litteraturfestival, Ordkraft.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med  
Ordkraft og de nordjyske biblioteker

FORFATTERMØDE MED SARA 
OMAR - VINDER AF BÅDE DE 
GYLDNE LAURBÆR OG  
MENNESKERETTIGHEDSPRISEN. 
I samtale med en moderator fortæller  
hun om sin roman Skyggedanseren, der  
omhandler social kontrol.

Den dansk-kurdiske forfatter Sara Omar har  
vundet stor hæder, priser og anerkendelse for 
sine romaner Dødevaskeren og Skyggedanseren. 

Romaner, som hun selv betegner som kamp-
skrifter mod den grusomme kvindeunder- 
trykkelse, der foregår i religionens navn mange 
steder i verden.

EN AFTEN MED HAIKU-DIGE  
OG KIM SKOTTE
Haiku - når digte er en (gen)vej til nærvær

Kim Skotte skrev et haiku-digt hver dag i et  
helt år. Det udmøntede sig i den roste samling  
365 – et år i haiku. 

Man kan meditere eller gå for at opnå  
mindfulness, men Kim Skotte vil gerne slå et  
slag for “digtfulness”, for de nøje udvalgte ord 
griber om den flygtige virkelighed. 

 vintervandets chok
 mandarinens citrusduft
 decemberdage

 (andet haiku i december, side 372)
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TERNDRUP BIBLIOTEK 
Onsdag den 3. marts
Klokken 19.00-20.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket 
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STØVRING BIBLIOTEK
Lørdag den 20. marts
Klokken 14.00-19.00

Entré: 30 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

--------------------------------------------------------

KRIMI-BOGCAFÉ 
Inspiration og oplæsning til dig  
der elsker et godt mord

En præsentation af en række gode danske og 
udenlandske spændingsbøger udvalgt af  
bibliotekar og krimifan Peter Fjerbæk. 

Vi har også besøg af den nordjyske krimiforfatter 
Kent Langkjær, som vil læse lidt op fra sin nyeste 
bog Elektrochok. 

Er du en af dem som synes, der faktisk ikke rigtig 
findes noget bedre end en god spændingsbog, 
så er denne her bogcafé lige noget for dig. 

Du vil blive præsenteret for de herligste mord og 
forbrydelser, og du får et lille katalog, så du kan 
krydse dem af, som skal hjem på natbordet.   

LIVESTREAMING-EVENT FRA 
KRIMIMESSEN I HORSENS 
En bloddryppende lørdag i krimiens tegn 
på Støvring bibliotek - direkte fra Krimi- 
messen i Fængslet i Horsens. 

Program med hvilke scener vi vil sende fra på 
Støvring bibliotek følger senere, men sæt kryds i 
kalenderen. 

Der vil desuden blive afholdt en krimi-booktalk 
og andre events for alle, der kan lide et godt 
mord.

Prisen er inklusiv lidt hygge-streaming-snacks 

Kaffe og te kan trækkes i vores automat til 5 kr.  
pr. kop. 

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med 
Krimimessen i Horsens/Horsens Kommunes Biblioteker

KULTURSTATIONEN, SKØRPING
Lørdag den 6. februar 

Klokken 10.00-17.00

Pris: Kr. 250  
(I forsalg indtil 31/12 2020.  
Herefter er billetprisen kr. 300)

Billetter købes på  
www.himmerlandsbilletten.dk

Billetprisen er inkl. let frokost,  
drikkevarer, kaffe og hjemmebag 
samt et glas vin som afslutning.

Ord i Nord arrangeres af BOBY9520, 
Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild 
Bibliotekerne.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  NATUREN  · · · · · · · · ·
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ORD I NORD PRÆSENTERER

JENS SMÆRUP SØRENSEN, 
IBEN MONDRUP OG 
SVEND ÅGE MADSEN 
Lørdag den 6. februar 2021 
på Kulturstationen i Skørping

JENS SMÆRUP 
SØRENSEN 
Det himmerlandske landbrugssam-
fund under forandring og denne 
gamle kulturs sammenstød med det 
moderne har været et vigtigt tema i 
Jens Smærup Sørensens mangeårige 
forfatterskab. Det handler hans meget 
læste ”Mærkedage” fra 2007 om, og 
heri hører vi om fi re generationer på 
to slægtsgårde og deres liv på landet. 
Udgangspunktet er landsbyen Staun 
ved Nibe, hvor Smærup Sørensen selv 
stammer fra.
I sin nye bog, ”Klinten”, der udkom i 
september 2020, er det også de men-
neskelige relationer på tværs af gene-
rationerne, som er emnet. Et særkende 
for Smærup Sørensens romaner er 
hans præcise og fi ne personskildrin-
ger, der gør, at vi alle kan kende os 
selv i beskrivelserne.

IBEN MONDRUP 
De personskildringer Iben Mondrup 
giver i sine romaner, brænder sig også 
fast i læserens sind. I sin seneste bog, 
”Tabita”, handler det om børns ople-
velse af de voksnes svigt og de store 
kulturforskelle mellem Grønland og 
Danmark – et tema Mondrup også har 
arbejdet med i romanerne ”Godhavn” 
og ”Karensminde”.
Den store roman, ”Vi er brødre”, fra 
2018 har et nordjysk udgangspunkt, 
for bogen udspiller sig i Frederiks-
havn, hvor vi følger en families liv og 
brødrene, Jens og Poul. De to brødres 
far er aktiv i modstandsbevægelsen, 
hvor ikke alt kan fortælles, og denne 
fortielseskultur får stor betydning for 
deres forståelse af verden.

SVEND ÅGE MADSEN
Selv om Svend Åge Madsen har skre-
vet bøger i mere end 50 år, så har han 
aldrig før besøgt Skørping for at for-
tælle om sit forfatterskab. Han er om 
nogen en rigtig Aarhusforfatter, for 
her er han vokset op, og her bor han 
fortsat. I alle årene har Svend Åge 
Madsen været inspireret af måden, 
hvorpå vi opfatter virkeligheden, hin-
anden og os selv. Et andet særkende 
ved Svend Åge Madsens måde at skri-
ve på er hans leg med sproget og de 
faste vendinger, vi troede, vi kendte 
så godt. 
Dertil kommer hans eksperimenteren 
med vores tidsopfattelse, og den kom-
mer også i spil i Svend Åge Madsens 
nyeste roman fra november 2020, 
”Fremtidsspejl”, der nærmest er en 
science fi ction.

METTE GREGERSEN
Årets debutant i Skørping er Mette 
Gregersen, Arden, som udgiver en 
novellesamling. Mette Gregersen har 
i fl ere år deltaget i de skrivegrupper, 
som har udspring i BOGBY9520. Fle-
re af deltagerne her har fået deres ting 
udgivet, og nu er det så Mette Greger-
sens tur.
Novellerne handler om forskellige 
mennesker, i forskellige faser af livet. 
Barnet, den unge, kvinden, manden. 
Det de har tilfælles, er ”dansen med 
ensomheden”. Novellerne berører te-
maer som opvækst, relationer, sårbar-
hed, afhængighed og det at sidde fast 
i livet. Stilmæssigt er novellerne for-
skellige. Melankolien er gennemgå-
ende og enkelte noveller rammer det 
tragikomiske, som Mette Gregersen 
har en stor forkærlighed for.

Litteraturfestivalen Ord i Nord afholdes for 9. gang, og atter er det lykkedes at trække 
nogle af tidens markante forfattere til Kulturstationen i Skørping. Ord i Nord er den 
lille hyggelige litteraturfestival – en hel dag, hvor ordet er i centrum.  

ÅRETS ORD I NORD PROGRAM:

Kl. 10.00   Bogudgivelse og morgen-
kaff e – Mette Gregersen 
præsenterer sin nye novel-
lesamling.

Kl. 11.15  Jens Smærup Sørensen

Kl. 12.30  Frokost

Kl. 13.30  Svend Åge Madsen

Kl. 14.45  Eftermiddagskaff e

Kl. 15.30  Iben Mondrup

Kl. 16.45  Afslutning

LÆS MERE PÅ WWW.ORDINORD.DK

DU KAN ALLEREDE NU SIKRE DIG BILLET TIL ORD I NORD 2021
Kr. 250 (I forsalg indtil 31. december 2020). Herefter er billetprisen kr. 300 | Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk
Billetprisen er inkl. let frokost, drikkevarer, kaff e og hjemmebag samt et glas vin som afslutning.

Ord i Nord arrangeres af BOGBY9520, Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild Bibliotekerne.

Foto: Ulrik Jantzen
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TERNDRUP BIBLIOTEK 
Onsdag den 20. januar
Klokken 19.15-20.30

STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 21. januar
Klokken 16.00-17.45

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

KULTURSTATIONEN, SALEN
Torsdag den 11. februar
Klokken 19.00-21.00

Entré: 50 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

THE BEATLES - LYTTEKLUB
Vi fejrer The Beatles ved at mødes og lytte 
til nogle af deres bedste sange.

Tag med på en rejse i The Beatles’ musikalske 
univers. Thomas Theilmann Damm fra biblioteket 
er guide på turen, og du kan være med til at 
bestemme hvilke sange vi skal høre.

Alle er velkomne i klubben, og det kræver ingen 
musikalske forudsætninger at deltage - kun at du 
har lyst til at lytte sammen med andre og snakke 
om musikken.

Prisen er inklusive et glas vin, en øl eller en 
vand, som udleveres i Kinorevuen ved  
forevisning af billetten før arrangementet.

“DEN SKAL DU ALTSÅ BARE LÆSE!”
Bogcafé i Terndrup og Støvring

På en tætpakket times tid får du en præsentation  
af bogtitler, som bibliotekarerne Signe Rugtved  
Andersen og Heidi Buur Pedersen lige har læst. 

De giver en kort præsentation af bøgerne og hvad 
man som læser har i vente. Selvfølgelig uden at 
afsløre for meget...

Du får et lille katalog inden præsentationen, så du  
kan krydse af, hvad du simpelthen er nødt til at låne 
med hjem og få læst her i den mørke vintertid. 

Bogcaféen afholdes i både Terndrup og Støvring -  
bemærk forskellen på klokkeslæt de to steder.

Gratis entré. 
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket

--
--

--
--
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--
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--

--
--

--
-

SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 18. marts
Klokken 19.00-20.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket 

NYT & NORSK BOGCAFÉ
”Norsk litteratur er lige så klar og let at  
blive afhængig af som det vand, der  
springer af kilderne i de norske fjelde.”  
(Citat: Litteratursiden.dk)

Lidt anderledes vinkling på en bogcafé, hvor  
man vil være i rigtig godt selskab og får masser  
af gode tips til, hvad der kunne være godt at læse.

Bibliotekar Poul Flou Pedersen vil tage en stak 
med af årets nye bøger, som han kan anbefale. 
Hans makker den aften er Thomas Theilmann 
Damm. Han har valgt en bunke af de norske 
forfattere, som han er faldet for.  
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HUSET, STØVRING
Onsdag den 10. marts
Klokken 19.00-21.00

Entré: 50 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

“MYTE, TID OG SKÆBNE”
Et foredrag om maleren Poul Anker Bech, 
ved cand.mag. i litteraturhistorie og 
naturvidenskab Anne Valbjørn Odgaard

Vi kender Poul Anker Bechs drømmende motiver: 
Marken, skoven, stranden - og nok frem for alt 
skyerne! Et sted mellem realisme og surrealisme 
finder vi trivielle hverdagsgenstande sat ind i 
gådefuld natur. Evighed og forgængelighed,  
humor og alvor flettes sammen. Endelig skal 
hans værker også ses i relation til litteraturen, 
primært Johannes V. Jensens.

Køb billet på Himmerlandsbilletten eller på  
biblioteket. Du kan også tilmelde dig direkte til 
Jørgen Gjedsted på mail: joergen.gjedsted@
gmail.com eller på telefon: 25 70 85 33. 

Arrangeret af Midthimmerlands Folkeuniversitet og 
Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Bogby9520
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SKØRPING BIBLIOTEK
Se datoer --> 
Klokken 16.00-17.00

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten,  
så du sikrer dig en af de 9 gratis pladser

--
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NØRAGER BIBLIOTEK
Onsdag den 27. januar
Klokken 19.00-20.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket 
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STØVRING BIBLIOTEK
Lørdag den 23. januar
Klokken 10.00-14.00

Entré: 50 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

--
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TERNDRUP MEDBORGERHUS
Onsdag den 24. marts
Klokken 19.00-21.00

Entré: 50 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP: HANNE PJEDSTED 
FRA DESIGNSTRIK.DK 
Fine finesser og dejlige detaljer i dit strik

Vi kommer rundt om fine nye opslagninger og 
aflukninger, lænkekanter og flot hals- 
runding og -kant, I-cord aflukning og en masse 
småtip til det bedste resultat i håndstrik.

Medbring: (se flere detaljer på rebildbib.dk)

• Dit yndlingsgarn 

• Pinde der passer til garnet

• Nål og saks til endehæftninger

• Eventuelt tegne-/skrivegrej

• Madpakke til pausen og evt. drikkelse. Kaffe 
og te kan købes i automaten på biblioteket.

Prisen er inklusive kompendium med strikketeknikker 
som udleveres på workshoppen.

STORVILDTSJAGT SOM 
NATURBESKYTTELSE
Mød Freddy Wulff: professionel jæger, 
eventyrer, fotograf - og forfatter.

Forestil dig at blive betalt for at jage kronhjort, 
gemse, den himaylaiske Tahr, vildsvin, vilde tyrer 
og vilde geder. 

Og forestil dig, at det til og med er i det mest  
fantastiske jagt-paradis: New Zealand! Landet, 
hvor storvildtjagt er en form for naturbeskyttelse. 
Hvor den bakkes bredt op fordi det hjælper den 
naturlige, sjældne fauna.

OBS: Der vil være en pause midtvejs med  
bogsalg.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne, Medborgerhuset i 
Terndrup og Jagtforeningen i Terndrup

GUIDET FÆLLESLÆSNING
Bibliotekar og læseguide Signe Rugtved  
Andersen inviterer dig med på en times  
guidet tur i den gode litteratur.

Deltagerne fra den første sæson med guidet  
fælles-læsning er begejstrede, så vi fortsætter i  
vinteren. Signe læser et tekstuddrag højt for gruppen, 
og i pauserne mellem oplæsningerne opstår den 
gode samtale.

Det er næsten magisk. Kræver ingen forberedelse.  

Mandag den 4. januar, klokken 16.00-17.00

Mandag den 1. februar, klokken 16.00-17.00

Mandag den 1. marts, klokken 16.00-17.00

GUIDET FÆLLESLÆSNING & STRIK
Tag med biblioteket på halvanden times guidet 
tur i den gode litteratur, hvor du kan strikke 
(eller hækle) undervejs.

Guidet fælleslæsning vækker begejstring. Nu kommer 
det til Nørager - her tilsat håndarbejde.

Læseguide Charlotte Meng læser et tekstuddrag højt 
for gruppen af den allerbedste litteratur. I pauserne 
mellem oplæsningerne opstår den gode samtale. Det 
er næsten magisk.

Kræver ingen forberedelse. Tag din nabo med – og dit 
strikke/hækletøj, hvis du har lyst.  

Tag selv en kande kaffe eller te med. Vi har kopper, 
og sørger for lidt sødt.
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TORSDAGSCAFÉER -------------------------------------------------------------------------  VINTERCAFÉER
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SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 7. januar
Klokken 14.30 - 15.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 4. februar
Klokken 14.30 - 15.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket

MED MUSIKKEN OG MALERIET  
GENNEM LIVET
Torsdagscafé med Tine Lilholt

Tine Lilholt er kendt som fløjte- og harpespiller og 
sine 23 år i Lilholt Band. Hun har spillet musik,  
tegnet og malet siden hun var 3 år gammel.

Musiker og billedkunstner Tine Lilholt arbejder med 
musik og malerier både hver for sig, og  i skønsom 
forening - og så er hun fuld af fortællinger fra sit 
spændende liv

FØLELSERNES FILOSOFI
Torsdagscafé med Mogens Pahuus

Mogens Pahuus er filosof og professor emeritus,  
ansat ved Aalborg Universitet og bosat i Skørping

Der findes en mangfoldighed af følelser. Mogens  
Pahuus vil prøve at vise, hvilke slags der er tale om, 
hvor de kommer fra, og videre drøfte spørgsmål som:

Er vi udleveret til vore følelser eller kan vi selv forme 
dem? 

Kan der skelnes mellem “gode” og “dårlige” følelser - 
og kan vi da undgå de sidste?
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TERNDRUP BIBLIOTEK
Tirsdag den 26. januar
Klokken 14.00-15.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket
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--

--
-

TERNDRUP BIBLIOTEK
Onsdag den 10. marts
Klokken 16.00-17.00

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOM GODT I GANG MED AT 
FORTÆLLE DIT LIVS HISTORIE
Vintercafé med Inger Bjørn

Alle med et levet liv bag sig, har en historie at 
fortælle. Men hvordan kommer man i gang?

Inger Bjørn fra Terndrup har sammen med  
Skørping Lokalhistorisk Arkiv udviklet et  
redskab til at sætte fortællingen i gang og få  
den nedskrevet. 

Det vil hun fortælle om på en eftermiddag i  
Terndrup Biblioteks Vintercafé.

Det kan være, du gerne vil give din fortælling  
videre til børn og børnebørn? Eller måske blot  
til dig selv eller til Lokalhistorisk arkiv? 

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med  
Skørping Lokalhistorisk Arkiv

SUND MED SYGDOM  
– FÅ ET GODT LIV MED DIABETES
Vintercafé med Diabetesforeningen

Et par af Diabetesforeningens engagerede  
ildsjæle kommer og fortæller om, hvordan  
hverdagen påvirkes af en diabetesdiagnose. 

Der vil være masser af inspiration og konkrete  
tips & tricks til, hvordan man kan holde humøret 
og motivationen oppe, når man skal lægge sin 
livsstil om. Hvordan sygdommen påvirker ens liv 
og andre relevante oplysninger. 

Vi serverer en sund eftermiddagssnack

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med  
Diabetes Foreningen.



LOKALT FOREDRAG ------------------------------------------------------------------------- SOGNEDAGEN

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

SKØRPING NYKIRKE 

KULTURSTATIONEN
Søndag den 21. marts
Klokken 14.00-17.00

Entré: 100 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

Prisen er inklusiv kaffe med brød.

Vi forbeholder os ret til at se  
gyldig billet ved indgangen. 

Gudstjenesten er naturligvis  
gratis.

SOGNEDAGEN:  
STEEN HILDEBRANDT OM  
DET BÆREDYGTIGE  
VELFÆRDSSAMFUND
Bæredygtighed, verdensmålene og  
klimaet er kommet på dagsordenen  
overalt i verden. Og det i et omfang og  
med en hastighed, som de færreste  
havde forudset.

I foredraget vil Steen Hildebrandt tale om de  
aktuelle kriser og udfordringer og samtidig 
knytte an til udviklingen af det danske velfærds-
samfund. 

Hvordan skal det danske velfærdssamfund blive 
til et bæredygtigt velfærdssamfund? Og hvad er 
et bæredygtigt velfærdssamfund? 

Er verdensmålene i virkeligheden en mulighed 
– og ikke et problem - for Danmark, og har vi 
en forpligtelse til at være rollemodel og til at gå 
foran i den bæredygtige udvikling?

DAGENS PROGRAM

Klokken 14.00-15.00:
Steen Hildebrandt er prædikant i Skørping Ny-
kirke samt almindelig gudstjeneste ved sogne-
præst Sanne Birkely Sørensen

Klokken 15.30-17.00:
Kaffebord samt foredrag med Steen Hildebrandt 
på KulturStationen

Arrangeret i samarbejde mellem KulturStationen, 
Skørping og Fræer menighedsråd og Rebild  
Bibliotekerne.
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SKØRPING BIBLIOTEK
Tirsdag den 2. marts
Klokken 14.30 - 15.30

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket

”REDDET AF TILFÆLDET” – 
FORTÆLLINGEN OM ET LIV
Mød Susanne Sangill: Skuespiller, instruktør, 
dramatiker og teaterleder på Himmerlands 
Teater.

Vær med til en aften, der tager sin begyndelse i 
en étværelses med alkove, hos to ludfattige unge 
skuespillere og et spædbarn der havde sin helt  
egen vilje. 

Hør hvad der kommer ud af at være så genert, at 
man næppe hørligt kan sige sit eget navn og så  
alligevel inderst inde ved, at det er teatervejen der 
skal være ens livsbane.

Der vil være tid til spørgsmål og i det hele taget den 
gode dialog som altid opstår mellem mennesker der 
har noget på hjerte.



BABYRYTMIK ------------------------------------------------------------------------------ BARSELSTRÆF
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.

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

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

1 voksen + 1 barn = 1 billet 

NØRAGER BIBLIOTEK: 
Tirsdag den 12. januar
Tirsdag den 16. februar
Tirsdag den 16. marts

TERNDRUP BIBLIOTEK: 
Tirsdag den 19. januar
Tirsdag den 9. februar
Tirsdag den 9. marts

STØVRING BIBLIOTEK: 
Torsdag den 4. februar
Torsdag den 25. marts 

SKØRPING BIBLIOTEK: 
Torsdag den 28. januar
Torsdag den 4. marts 

ALLE GANGE KLOKKEN 10.00-10.45
Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten  
eller på biblioteket

Arrangeret i samarbejde med  
Rebild Kulturskole.

Lise i aktion på 
Terndrup bibliotek i 
januar i år

Fotos fra Facebook

BABY-BOOKTALK
Børnebibliotekarerne Mette Lindstrøm Nielsen  
og Jeanette Thisted Villadsen sætter fokus på 
tidlig sprogstimulering, og kommer med gode 
forslag til at sætte fokus på det ved hjælp af for-
skellige lege.

STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 14. januar 
Klokken 10.00-10.45

BABYFØRSTEHJÆLP
Lisbeth Stenstrop Jensen er sygeplejerske og des-
uden uddannet i livreddende førstehjælp. Hun vil 
gennemgå nogle af de vigtigste situationer, som 
kan opstå, når et barn kommer til skade.

TERNDRUP BIBLIOTEK 
Tirsdag den 2. februar

NØRAGER BIBLIOTEK
Tirsdag den 9. februar

SKØRPING BIBLIOTEK 
Torsdag den 18. februar 

Alle dage: Klokken 10.00-10.45

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

STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 18. marts 
Klokken 10.00-10.45

FØLG  BARSELSTRÆF  
PÅ STØVRING BIBLIOTEK

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

Gratis entré. 
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket. 

--------------------------------

--------------------------------
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VINTERFERIE --------------------------------------------------------------------------------- VINTERFERIE

TO FORESTILLINGER PÅ ÉN DAG:

TERNDRUP MEDBORGERHUS
Mandag den 22. februar
Klokken 10.00

STUBHUSET I STØVRING
Mandag den 22. februar
Klokken 14.00

Entré: 25 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

OBS: Husk at købe en billet til både barn og 
voksen, så vi ved hvor mange der kommer.
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NØRAGER BIBLIOTEK
Tirsdag den 23. februar
Klokken 10.00-12.00

Gratis entré
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten 
eller på biblioteket
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SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 25. februar
Klokken 10.00-11.30

Entré: 40 kr. 
Køb billet på Himmerlandsbilletten 
eller kontant på biblioteket

HESTEDAG MED PONYAKADEMIET
Mød forfatter Charlotte Berwald, som har 
skrevet bogserien Ponyakademiet

Charlotte har altid haft med heste at gøre. Hun 
har trænet en del ryttere og været lidt storesøster 
(og nogle gange reservemor) for ponyrytterne. 
Derfor ved hun hvad der rører sig i hovederne 
af ponypigerne. ”Ponyakademiet” er moderne i 
både grafisk udtryk og indhold, og handler om 
de stævner som ponyrytterne enten drømmer 
om at ride eller rider. Det handler om misundelse, 
træning, op- og nedture og dagliglivet i en stald. 

Charlotte Berwald bor i Nørager, og i vinterferien 
besøger hun biblioteket for at fortælle alle hes-
teglade piger og drenge om hvordan en ponyro-
man bliver til.

WORKSHOP MED AKVAREL- 
MALING I VINTERFERIEN
Vi lærer akvarelfarver at kende og eksperi-
menterer med de forskellige teknikker.

Akvarelmaleri er maleri med ikke dækkende 
(laserende) vandfarver. Billeder bliver meget 
farverige og lysende. Den her specielle teknik 
bruger meget vand og helt bestemte farver samt 
akvarelpapir. 

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

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

Aldersgruppe: 6-12 år (plads til 10 på holdet)

Prisen dækker materialer brugt på dagen.

DET FLYVENDE 
KUFFERTCIRKUS FOR 
HELE FAMILIEN
Jonglering, balance, ethjulet 
cykel, magi, snak og humor

Forestillingen varer 45 minutter, 
hvor cirkusdirektøren Søren Visby 
undervejs nok får brug for lidt 
hjælp af publikum til sine tricks og 
gøglerier.

Dernæst vil der – hvis Corona- 
situationen tillader det – være  
cirkusskole i 45 minutter, hvor  
alle får mulighed for selv at prøve 
nogle af løjerne.

----------------------------------------------------------
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LÆS & SKRIV SAMMEN -------------------------------
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SKØRPING BIBLIOTEK
Lørdag den 16. januar
Klokken 10.00-12.00

Gratis entré 
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten  

eller på biblioteket
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STØVRING BIBLIOTEK
Tirsdag den 19. januar 
Klokken 19.00-20.30

Gratis entré 
Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten  
eller på biblioteket

KATYA FRA SEJLSTRUP HAR 
SKREVET EN UNGDOMSBOG
Katya Dalsgaard fortæller om sin utraditionelle 
vej til at blive forfatter til bogen Hvis vi får  
hinanden til sidst.

Hun begyndte at skrive på Wattpad, fik mange  
følgere og en dag ringede et forlag.

Katya vil gerne være med til at starte en skrivegruppe 
for unge. Så har du selv en forfatter i maven, så er du 
ikke alene, og sammen er det nemmere at glemme alt 
om Janteloven.

Vi vil også starte en eller flere læseklubber op, som 
man kan tilmelde sig på dagen.

Målgruppe: Unge mellem 13-19 år

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne, Rebild Ungdomsskole  
og Rebild KulturSkole

FANTASY BOOKTALK
Er du 14-19 år og vild med at læse fantasy?

Kom til Fantasy-Booktalk på Støvring bibliotek

Bibliotekar Katrine Jahn Knudsen vil præsentere en 
bunke spændende bøger i genren 

Der vil desuden være mulighed for at komme med i 
en læseklub for unge, som læser fantasy 

----------------------------------------------------------

-------------------------------------- LÆS SAMMEN
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Vi mødes én eftermiddag om 
måneden på Støvring bibliotek kl 
14.30 - 16.00. 

OBS: Der er mulighed for at 
mødetidspunktet bliver skubbet, 
så det passer med de tilmeldtes 
skema. Oplys gerne ved tilmelding 
hvornår dit barn har fri.

Se datoerne her:
25. januar (opstart) 
15. februar  
29. marts 
26. april 
31. maj 
21. juni (afslutning) 

Det er gratis at være med, men  
da der er begrænset antal  
pladser skal du lige tilmelde dig 
hos Jeanette. Det gør du på mail: 
i jtvi@rebild.dk eller telefon: 
2115 02 59

VIL DU VÆRE MED I EN  
LÆSEKLUB?
Elsker du at læse – tykke, tynde, spændende, 
fantastiske, uhyggelige, romantiske, faglige eller 
en helt ottende slags bøger?

Savner du nogen at dele dine læseoplevelser 
med? Trænger du til ny inspiration fra andre på 
din egen alder?

Hvis du kan svare ja til nogle af de spørgsmål, er 
børnebibliotekets nye læseklub lige noget for 
dig. Vi skal lave en masse aktiviteter med ud-
gangspunkt i bøger og de gode historier.

Alle børn i alderen 9-12 år kan være med. Du 
skal bare have lyst til at fortælle om dine gode 
læseoplevelser.  

Foto: colourbox.dk
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FLERE LÆSEKLUBBER
Vi har fokus på læselyst, og vi  opstarter flere forskellige  læseklubber i januar.

Læseklub for Unge: Opstart 16. januar
Fantasy læseklub:Opstart 19. januar
Læseklub for børn Opstart 25. januar

LÆSEKLUB FOR VOKSNE?
Kontakt Charlotte Meng, hvis du gerne vil være med i en læseklub for voksne: icmkr@rebild.dk
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PRAKTISK INFORMATION

ADRESSER
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

“Huset” · Hobrovej 104 · 9530 Støvring

Kig ind · Vestermarksvej 2 · 9610 Nørager

Kulturstationen · Sverriggårdsvej 4 · 9520 Skørping 

Terndrup Medborgerhus · Terndrup Center 4-6 · 9575 Terndrup

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

BILLETTER & TILMELDING
Medmindre andet er anført, kræver alle vores arrangementer billet, også selv om  
der er gratis entré. 

Hent eller køb din billet på Himmerlandsbilletten, eller henvend  
dig til os på ét af bibliotekerne.

ÅBNINGSTIDER
Se åbningstiderne på hjemmesiden www.rebildbib.dk
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