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VIGTIG INFORMATION OM 
ÆNDRINGER I ÅBNINGSTIDER

PR. 1. JANUAR 2023

Rebild Bibliotekerne er, som så mange andre, ramt af kommunens budget-
stramninger, og det har fået konsekvenser på de åbningstider hvor du kan møde 
personalet. 
 
Fra 1. januar 2023 vil der ikke længere være bemanding om tirsdagen på  
bibliotekerne i Nørager, Skørping og Terndrup. 

I Skørping er der ændret i tidspunkterne i de bemandede åbningstider om  
mandagen, onsdagen og fredagen. 
 
Der er stadig åbent med selvbetjening hver dag fra kl. 9.00 til 21.00

Nørager Bibliotek

Mandag 10-16
Onsdag 14-19
Fredag 13-16

Skørping Bibliotek

Mandag 10-16
Onsdag 10-13
Torsdag 14-19
Fredag 10-13
Lørdag10-12*

Terndrup Bibliotek

Mandag 10-16
Onsdag 14-19
Fredag 13-16 

Støvring Bibliotek

Mandag 14-19
Tirsdag 10-16
Onsdag 12-16
Torsdag 14-19
Fredag 12-16
Lørdag10-12*

* Ingen betjening om lørdagen i juni, juli og august

NYE ÅBNINGSTIDER MED BETJENING

Velkommen til 2023 
på Rebild Bibliotekerne!

Et friskt år med nye læseoplevelser og  

forhåbentlig talrige biblioteksbesøg ligger  

forude. Måske der også er et arrangement,  

som du vil med til. Du kan læse om dem her. 

Vi glæder os til at se dig.    

Bedste hilsener,

Lone Skov, bibliotekschef



MARTS
1/3 Ordkraft på tur med Katrine Engberg .............................................................................12
2/3 Fortælletimen: “Livet er ikke det værste man har” .........................................................21
3/3  Film for de yngste “Forår” ..............................................................................................26
3/3 Babyrytmik i Støvring ....................................................................................................22
5/3 Skørping Kirke & Kulturdag: Hvem er vi danskere? Fællessangen giver svaret! ..............13
6/3 Bogcafé med Heidi og Poul - Terndrup ...........................................................................14
7/3 Bogcafé med Heidi og Poul - Skørping ...........................................................................14
10/3 Minimusik i Terndrup .....................................................................................................23
15/3 Klima som sikkerhedspolitisk faktor ..............................................................................15
17/3  Minimusik i Nørager ......................................................................................................23
22/3 Strikkecafé med forfatterbesøg .....................................................................................16
24/3 Babyrytmik i Skørping ...................................................................................................22
29/3 Afvigernes ø ..................................................................................................................17
31/3 Babyrytmik i Støvring ....................................................................................................22
31/3 Film for de yngste “Dyr” .................................................................................................26

JANUAR
12/1 Barselstræf med babymassage og motorik .................................................................. 24 
13/1  Minimusik i Nørager..................................................................................................... 23
19/1 Fortælletimen: Bendt Egede Andersen om skovens udvikling ...................................... 20
20/1 Babyrytmik i Skørping ................................................................................................. 22
24/1 Eftermiddagskoncert med Tom Nagel Rasmussen .......................................................... 7
25/1 Højslæsning i Skumringstimen .................................................................................... 18
27/1 Babyrytmik i Støvring .................................................................................................. 22
27/1 Film for de yngste “Vinter” ........................................................................................... 26
30/1  Guidet fælleslæsning - opstart ..................................................................................... 19

FEBRUAR
3/2 Minimusik i Terndrup ................................................................................................... 23
4/2 ORD I NORD .................................................................................................................... 8
9/2 Barselstræf med babykrea ........................................................................................... 25
9/2 Fortælletimen: Cykling og Italien ................................................................................. 20
10/2 Minimusik i Nørager..................................................................................................... 23
15/2 Mini-læsekreds: Vi mødes om Knausgårds ”Ulvene fra evighedens skov” ..................... 10
17/2 Babyrytmik i Skørping ................................................................................................. 22
20/2 Forfatterbesøg i vinterferien: Min kat er seriemorder .................................................. 27
22/2  Højtlæsning i Skumringstimen .................................................................................... 18

Kalenderoversigt Kalenderoversigt

GÅ IKKE GLIP AF NOGET

Vi udsender et nyhedsbrev, når vi har  
noget på hjerte. 

Tilmeld dig ved at scanne QR-koden: 

Hvis du ikke hører fra os,  
så tjek din mappe med  
SPAM/uønsket post. 

Mange nye mails havner der.



Eftermiddagskoncert med 
Tom Nagel Rasmussen
Lokal opvarmning: Inge-Lise Bjørnvigs sprudlende recitationer

Tom Nagel Rasmussen, trubadur, musiker og 
komponist, har sat melodier til en hel række 
af sin far, Halfdan Rasmussens digte.

Et musikalsk program om opvæksten i en 
kunstnerfamilie uden klaver, men med Louis 
Armstrong og Ella Fitzgerald på grammofo-
nen. Et hjem præget af kunstnerisk udfold-
else og politisk engagement.

KULTURSTATIONEN, 100SALEN
Tirsdag den 24. januar
Klokken 14.00-17.00

Entré: 100 kr. (inkl. forplejning)
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Praktisk information

• Dørene åbner kl. 13.30

• Billetter kan også købes i Bogby9520  
i Skørping

• Billetprisen er inkl. kaffe og kage.

• Der sælges desuden øl og vand i pausen.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med KulturStationen og Bogby9520
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PROGRAM 
Kl. 10.00 - 11.15:
Sonja Paulsen og Annegret Friedrichsen 
Kaffe og rundstykker.  
Sonja Paulsen signerer sin nye roman ”Rørt”.

Kl. 11.45 - 13.00:

Andrea Paluch (interviewer Poul Flou Pedersen) 

Kl. 13.00 - 14.00: 

Frokost

Kl. 14.00 - 15.15: 

Erling Jepsen (interviewer Pia Grandjean Odderskov) 

Kl. 15.15 - 16.00: 

Eftermiddagskaffe

Kl. 16.00 - 17.00: 

Anna Elisabeth Jessen (interviewer Henrik Bugge Mortensen)

Kl. 17.00 - 18.00: 

Afslutning i BOGBY9520. Mød forfatterne til et glas hvidvin

Entré: 325 kr. 
Billetsalget er åbent på rebildbib.dk eller derudad.dk

Arrangeret i et samarbejde mellem BOGBY9520, Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild Bibliotekerne.
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ORD I NORD sætter den skrevne og mundtlige, 
nordjyske fortælling i fokus. 
En festival, der samler forfattere og fortællere 
med rod i det nordjyske, eller hvis fortællinger 
udspringer af Nordjylland. Udsyn og fremsyn med 
nordjysk vinkel.

Fotos: Erling Jepsen (fotograf: Robin Skjoldborg), Sonja Paulsen (fotograf: Jogvan Olsen), Annegret 
Friedrichsen (fotograf: Rune Hansen), Anna Elisabeth Jessen (fotograf: Simone Lilmoes) 

På ORD I NORD kan du få det hele med, for vi har 
ingen programpunkter, der overlapper hinanden 
tidsmæssigt. 
Vil du helt tæt på forfatterne i hyggelige og varme 
rammer uden banegårdstemningen fra de store
festivaler, så er ORD i NORD stedet.

LØRDAG DEN 4. FEBRUAR 2023
PÅ KULTURSTATIONEN I SKØRPING

OVER GRÆNSER
LITTERATURFESTIVALEN ORD I NORD 

SÆTTER FOKUS PÅ GRÆNSELANDETS FORFATTERE

ERLING 
JEPSEN

ANDREA 
PALUCH 

SONJA 
PAULSEN

Praktiske oplysninger

Transport: Med tog – både nord- og sydfra til Skørping Station, der ligger lige over for Kultur-
Stationen. Kommer du i bil eller på cykel er der er rig mulighed for gratis parkering i området.

På litteratursiden.dk, forfatterweb.dk og bibliotek.dk kan du finde flere oplysninger om de enkelte 
forfattere og deres udgivelser.

Ord i Nord har modtaget økonomisk støtte fra

BILLET TIL ORD I NORD 2023
KR. 325
Billetter købes på www.derudad.dk eller på Rebild Bibliotekerne
Billetprisen er inkl. let frokost, drikkevarer, kaffe og kage.

 

BOGBY
9520

Hør fortællingen om grænselandet mellem Danmark og Tyskland fra tiden omkring 
1840 og frem, og bliv taget med på en rejse fra Hamborg til Kolding når forfatter og 
historiker Poul Duedahl besøger Arden Bibliotek. Poul Duedahl er professor ved hi-
storiestudiet på Aalborg Universitet og forfatter til bogen ’Grænseland’, der udkom i 
forbindelse med tv-serien på DR1 af samme navn.

Læs mere og køb billet på www.kulturfjorden.dk

OPTAKT TIL ORD I NORD – GRÆNSELAND
Torsdag 26. januar kl. 19.00 i Kulturhuset i Arden  ·  Pris kr. 25

Mød den lokale forfatter Sonja Paulsen, der er aktuel med debutromanen ”Rørt”. Ro-
manen foregår i 70’ernes Flensburg og handler om relationer mellem mennesker, de-
res små liv udenpå, men stærke personligheder indeni. Vi følger Helenes og Johans 
ægteskab - både højder og dybder. Vi følger deres søn Frits og hans spirende venskab 
til Rudi, deres liv med hinanden helt ind i voksenlivet, selvom en tragisk hændelse 
adskiller dem i flere år. Vi lærer ludernes gade Oluf Samson Gang at kende igennem 
forskellige perspektiver og personers oplevelse. Sonja læser op fra romanen og for-
tæller om sin skriveproces.

LOKALE STEMMER – SONJA PAULSEN
Tirsdag 21. februar kl. 19.00 på Hobro Bibliotek  ·  Gratis adgang

 ANNA 
ELISABETH JESSEN

ANNEGRET 
FRIEDRICHSEN

BILLETTER KØBES PÅ WWW.DERUDAD.DK



Mini-læsekreds: Vi mødes om Knausgårds 
”Ulvene fra evighedens skov”
Stor litteratur kalder på samtale. Knausgårds bøger er i egen liga.

Vi taler om læseoplevelsen. Hvad vi hver 
især har bidt mærke i og fået forståelse for 
under læsningen. 

Romanen er fuld af tanker om tilværelsens 
store spørgsmål om meningen med livet, 
døden, evigheden. 

Charlotte Meng fra biblioteket skaffer bøger 
til deltagerne og sætter samtalen i gang til 
læsekredsmødet.

STØVRING BIBLIOTEK
Onsdag den 15. februar

Klokken 19.00-20.50

Gratis entré
Tilmelding på mail til icmkr@rebild.dk

Tilmelding
Det er gratis at være med, men du skal tilmelde 
dig hos Charlotte på mail icmkr@rebild.dk eller 
telefon 22490384.

Hvis du vil låne bogen, skal du 
tilmelde dig senest fredag den 
20. januar.

NB: Romanen er på 800 sider, så sæt god tid af 
til at læse bogen.
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Vild med Karl Ove Knausgårds bøger 
Der er godt nyt til alle, både inkarnerede fans og de nysgerrige. Rebild 
Bibliotekerne samler nemlig endnu engang en minilæsekreds, om et 
storværk af Karl Ove Knausgård. 

I efteråret afholdt vi en ”minilæsekreds” omkring ”Morgenstjernen”, som er den første i en plan-
lagt serie på fem bøger. Nu skal vi så i lag med den næste; “Ulvene fra evighedens skov”. 

Romanen begynder i vinteren 1977 i det sydlige Norge, hvor bogens første fortæller, den 
12-årige Helge Bråthen, bliver øjenvidne til en ulykke. Han ser lys flakke i vandet under en bro 
og identificer hurtigt, at det stammer fra lygterne på en synkende bil. Den halvvoksne knægt 
undlader i sin forvirring og handlingslammelse at tilkalde hjælp. Han går bare hjem i seng. 

Sådan indledes endnu en storslået historie, der udspiller sig i Norge og Rusland fra 1970’erne og 
frem til i dag. “Ulvene fra evighedens skov” kan læses som en selvstændig roman, så nye læsere 
af Knausgård er også velkomne til at springe 
på her. 

Derfor skal du læse Knausgård i 
følge Charlotte Meng:

“Tilværelsen rummer konstant hændelser, 
møder og oplevelser som rykker os en lille 
smule ud af balance,  gør os usikre. Sådan 
noget småt hverdagsliv er ikke noget, vi deler 
med andre, men netop den indre nervøsitet 
alle mennesker oplever fra tid til anden over 
hverdagsting, den oplever man konstant og 
helt nærværende og yderst intenst som læser 
af Knausgård. 

Han er en mesterlig fortæller. Man bliver 
som læser fanget ind i den nervepirrende 
fortælling, som ethvert menneskes liv er. 

Ulempe; efter Knausgård er det svært at læse 
andre forfattere, fordi det kan han er helt 
særligt.”
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Charlotte med et udvalg af Knausgårds bøger



Skørping Kirke & Kulturdag: Hvem er vi  
danskere? Fællessangen giver svaret!
Gudstjeneste og foredrag ved Mathias Hammer

Med Højskolesangbogen i hånden  
undersøger Mathias Hammer danskheden. 
Hvad binder os sammen som befolkning?
Hvad betyder fællessang for den nationale 
identitet? 
Hvad fortæller sangene om det moderne 
Danmark? 
Kan vi synge os til fornyet sammenhold?

KULTURSTATIONEN, SALEN
Søndag den 5. marts
Klokken 14.00-17.00

Entré: 150 kr. (inkl. kaffe med brød)
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Dagens program
• Klokken 14.00-15.00:  

Mathias Hammer er prædikant i Skørping 
Nykirke samt almindelig gudstjeneste 
ved sognepræst Sanne Birkely Sørensen

• Klokken 15.30-17.00: Kaffebord samt 
musikalsk foredrag på KulturStationen

Gyldig billet kræves ved indgangen.  
Gudstjenesten er gratis.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne, Skørping-Fræer kirker og KulturStationen.
12 13
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Katrine Engberg lukker publikum ind i 
sin krøllede hjerne og løfter sløret for de 
forskellige faser af skriveprocessen; fra 
de første, spæde idéer til den ekstensive 
research og redigeringsarbejdet. 
Hun beretter levende og humoristisk om 
skiftet fra et liv som koreograf og instruktør 
til springet ud i krimiforfattergerningen.

TERNDRUP MEDBORGERHUS
Onsdag den 1. marts 
Klokken 19.00-21.00

Entré: 40 kr.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med ORDKRAFT og Terndrup Medborgerhus

 
På aftenen vil der være en kort introduktion 
til selve Ordkraft, Ord- og Litteraturfestival i 
Aalborg, der foregår 13.-15. april 2023.

Ordkraft på tur med Katrine Engberg
Den succesfulde krimiforfatterindes nye serie har et grundtema om 
flugt og baserer sig på Katrines egen familiehistorie i Nordjylland

NYHED



15

Klima som sikkerhedspolitisk faktor
Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. 
Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang.

Meteorolog og klimaekspert Jesper 
Theilgaard sætter i dette foredrag fokus på 
klimatiske faktorer der i de kommende år vil 
påvirke sikkerheden i verden.

HUSET I STØVRING
Onsdag den 15. marts
Klokken 19.00-21.00

Entré: 100 kr.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Jesper Theilgaard er uddannet flyvemeteorolog, og var fra 2002 til 2018 populær tv-meteorolog  
på DR. Han har skrevet 25 bøger om vejret, vejrfænomener og klimaet, og er også en kyndig  
foredragsholder.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med KlimaRebild

2 x Bogcafé med Heidi og Poul 
En aften med inspiration til nye læseoplevelser og masser af bogsnak!

Den personlige boganbefaling er den 
bedste! Heidi og Poul sætter ord på de 
bøger, som har givet dem vinterens bedste 
læseoplevelser.

TERNDRUP BIBLIOTEK
Mandag den 6. marts
Klokken 18.30-20.00

SKØRPING BIBLIOTEK
Tirsdag den 7. marts
Klokken 18.30-20.00

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

Bliv inspireret mens du nyder et 
glas vin og en snack. 

Alle får et ark med bogcaféens titler med 
plads til egne notater – samt tid til snak om 
favoritbøgerne.  
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Afvigernes ø
Foredrag med historieprofessor og forfatter Poul Duedahl om Livø 
Anstaltens historie.

Hvor gør man af mennesker, som er uønsket 
i normalsamfundet? 
Lægen Christian Keller havde en idé: Man 
placerer dem på en øde ø!

TERNDRUP MEDBORGERHUS
Onsdag den 29. marts
Klokken 19.00-21.00

Entré: 65 kr.
Køb billet på rebildbib.dk eller på biblioteket

Staten købte Livø og indrettede i 1911 en  
isolationsanstalt, som frem til 1961 husede 
i alt 743 såkaldt ”kriminelle, asociale og 
moralsk åndssvage” mænd.

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne, Skørping-Fræer kirker og KulturStationen.
17

Strikkecafé med forfatterbesøg
Hyggelig aften med kaffe, strikketøj og litteratur

Strikkecaféen i Kig Ind er rammen, når Sonja 
Paulsen fra (det lokale) Horsens fortæller 
om, og læser op fra, sin helt nye roman 
”Rørt”. Bogen, som hun har arbejdet på i 10 
år, udkommer i februar 2023.
Vi serverer kaffe og kage - medbring dit 
strikketøj. 

KIG IND, NØRAGER
Onsdag den 22. marts
Klokken 19.00-21.00

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Strikkecaféen i Kig Ind

Om romanen “Rørt”

I romanen, som foregår i 70’ernes  
Flensborg, følger vi Helenes og Johans 
ægteskabs højder og dybder. Vi følger  
deres søn Frits og hans spirende venskab 
med Rudi, og deres liv med hinanden helt 
ind i voksenlivet, selvom en tragisk  
hændelse adskiller dem i flere år.

16

fo
to

 af
 So

nj
a: 

Jo
gv

an
 O

lse
n



Højtlæsning i Skumringstimen
En halv times samvær - den sidste onsdag i måneden!

TERNDRUP BIBLIOTEK
Onsdag den 25. januar 
Onsdag den 22. februar

Klokken 18.45-19.15

Gratis entré - Bare mød op!

5 x Guidet fælleslæsning i vinterhalvåret
En time med smil, undren og begejstring

Hvis du alligevel er på torvet for at handle 
i Fakta eller Brugsen, så kig forbi Terndrup 
Bibliotek klokken kvart i syv, når Heidi læser 
højt af en roman eller novelle. 
Der læses højt i cirka et kvarter, og så er der 
lidt tid til fri snak. Vi slutter præcis kl. 19.15.

STØVRING BIBLIOTEK
Mandag den 30. januar (opstart)

Klokken 19.00-20.00

Gratis entré
hent en gratis billet på rebildbib.dk. Den gælder til alle 5 gange.

Praktisk
Der er ingen tilmelding, du skal bare møde 
op. Vi koger noget vand, så du kan lave en  
kop kaffe eller the. 
Har du noget håndarbejde du kan nørkle 
med, kan du sagtens tage det med også!

18 19

OBS:
Bemærk, at marts måneds højtlæsning udgår pga. arrangementet om Afvigernes Ø

Giv dig selv en pause med guidet 
fælleslæsning! 
Du skal ikke forberede dig. Kun læseguiden, 
Signe Rugtved Andersen, kender teksten på 
forhånd. 
Gruppen deler den umiddelbare oplevelse, 
som teksten vækker i dem, når de hører den 
læst op.



SKØRPING BIBLIOTEK
Torsdag den 19. januar

Klokken 14.30-15.30

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

SKØRPING BIBLIOTEK
Onsdag den 9. februar

Klokken 14.30-15.30

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

SKØRPING BIBLIOTEK
Onsdag den 2. marts
Klokken 14.30-15.30

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

Bendt Egede 
Andersen om 
skovens ud-
vikling 
Hvilke værdier er det  
naturen og skoven  
tilbyder os mennesker?

Med Rold Skov som eksempel 
fortæller Bendt Egede Andersen 
om skovens udvikling de sidste 
par hundrede år.

Cykling & 
Italien
Erik Bisgaard deler ud 
af sin viden om italiensk 
cykelsport - og om 
Italien

Erik interesserer sig for italiensk 
historie, kultur, politik og sam-
fundsforhold. 

Han vil give et kort historisk rids 
fra 1900 til 1950, med særligt  
fokus på Bartali, Coppi, og  
Fiorenzo Magni.

”Livet er ikke 
det værste man 
har”
Poetisk fortælletime 
med Ellen Schmidt og 
Axel Réne Aubertin

Ellen Schmidt og Axel René  
Aubertin er lokale digtere. 

De skriver begge elegant med 
humor og finurlige ordlege. En 
hyggestund venter til fejring af 
foråret.

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? 

Kontakt Charlotte Meng på icmkr@rebild.dk, eller ring på 99 88 77 44.

20 21



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

22 23

STØVRING BIBLIOTEK
Alle gange klokken 10.00-10.45
Fredag den 27. januar
Fredag den 3. marts
Fredag den 31. marts
Fredag den 12. maj

SKØRPING BIBLIOTEK
Alle gange klokken 9.00-9.45
Fredag den 20. januar
Fredag den 17. februar
Fredag den 24. marts
Fredag den 28. april

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig ved at hente en billet på 
rebildbib.dk eller på biblioteket. 

Målgruppe:  
0-1 årige. 

Barnet må max 
være 1 år.

Minimusik på bibliotekerne  
i Nørager og Terndrup
Sammen med musikpædagogerne Lise og Christian fra Rebild  
Kulturskole skal vi synge sange, lave motorik, danse og spille på  
rytmeinstrumenter.

NØRAGER BIBLIOTEK
fredag den 13. januar
fredag den 10. februar
fredag den 17. marts
fredag den 21. april

TERNDRUP BIBLIOTEK:
fredag den 3. februar
fredag den 10. marts
fredag den 14. april
fredag den 2. juni

Alle gange klokken 10.00-10.45

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig ved at hente en billet på 
rebildbib.dk eller på biblioteket. 

Målgruppe: 
1-3 år 

- også børn i dagpleje 
eller vuggestue kan 

være med her 



STØVRING BIBLIOTEK
Torsdag den 12. januar

Klokken 10.00-10.45

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

STØVRING BIBLIOTEK
Onsdag den 9. februar

Klokken 10.00-10.45

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

Barselstræf med baby- 
massage & motorik
Nærhed og ro i nervesystemet for  
dig og din baby

Babymassage øger kropsfornemmelsen, løsner op  
for spændinger, styrker berøringssansen, giver 

bedre søvn, styrker immunforsvaret og skaber balance 
i barnets system.

Barselstræf med 
babykrea
Hygge, leg og krea for de mindste med 
Thit fra Rebild Kulturskole

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.

	 Barselstræf										Målgruppe:		0-1	år
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Forfatterbesøg i vinterferien:  
Min kat er seriemorder
Lyt, spis og tegn, men skid ikke i bukserne af skræk!

Mandag i vinterferien kommer Charlotte 
Berwald på besøg og læser op.

Vi sørger for den rette tusmørkestemning, 
serverer en pizzaslice og sætter tegnegrejet 
frem til dig, som gerne vil tegne verdens 
ondeste kat, mens du lytter til historien.

STØVRING BIBLIOTEK
Mandag den 20. februar

Klokken 17.00-18.00

Gratis entré
Tilmeld dig på rebildbib.dk eller på biblioteket

Charlotte Berwald er fra Nørager og forfatter til 
”Min kat er seriemorder”, vinder af Orla prisen 
2022 i kategorien: Gys & spænding – Bogen, 
der fik mig til at skide i bukserne.

Bogen er populær hos både drenge og piger i 
alderen 9-12 år.

4

NØRAGER BIBLIOTEK

Fredag den 27. januar: Vinter

Fredag den 3. marts: Forår

Fredag den 31. marts: Dyr

Alle gange klokken 10.00-10.45

Der kræves ingen tilmelding  
- bare mød op og nyd filmhyggen!

Film for de yngste på Nørager Bibliotek
Vi ruller lærredet ud og viser 3 korte film fra Filmstriben for  
bibliotekets yngste gæster (alderstrin 3 år).
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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

HUSET, Støvring · Hobrovej 104 · 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 på biblioteket.

ÅBNINGSTIDER

Se åbningstiderne på hjemmesiden www.rebildbib.dk

KONTAKT OS 
Telefon: 99 88 77 40  
Mail: bibliotek@rebild.dk
rebildbib.dk 
facebook/rebildbib.dk
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