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KULTUREL REVOLUTION

VELKOMMEN

LÆS meget mere på kalundborgbib.dk

En kulturel revolution! Så 
store ord tøver Ole Glahn, 
formand for Kultur- og Fri-
tidsudvalget i Kalundborg 
Kommunalbestyrelse, ikke 
med at bruge om Biblioteks-
klubben, der er udsprunget 
som et initiativ fra Kalund-
borg Biblioteker.

Biblioteksklubben er et gra-
tis tilbud til alle, der har lyst 
til kulturelle oplevelser, og 
det er der utroligt mange, 
der har.
Ole Glahn mener, at Biblio-
teksklubben simpelthen har 
skabt et vækstgrundlag for 
en kulturel udvikling i Ka-
lundborg Kommune.
Klubben har sat gang i en 
ekstrem positiv og dynamisk 
cirkel.
Tilslutningen er helt fantastisk, og gang på 
gang må for eksempel busture dubleres, fordi 
interessen er overvældende, og Ole Glahn be-
skriver det som en skare af kulturhungrende, 
der strømmer til arrangementerne.
Klubben formidler kontakt med kendte kultur-
personligheder, som man måske ellers skal til 
hovedstaden for at møde. De kommer hertil og 
ikke alene til Kalundborg By, men til arrange-
menter fordelt over hele kommunen, både på 
bibliotekerne, i ældrecentre og i forsamlings-
huse.

Effekten er også, at borgerne lærer andre dele 
af kommunen, end der hvor de selv bor, at 
kende, når et arrangement med for eksempel 
en kendt foredragsholder lokker.
Ole Glahn har selv oplevet, at der til et fore-
drag i Åvangen i Svebølle deltog folk fra Høng, 
og opdagede, at dem fra Svebølle og Viskinge 
også er en slags mennesker – og visa versa.

- Det får en integrationsef-
fekt på det kulturelle område 
i Kalundborg Kommune, og 
det skal man ikke under-
vurdere, understreger Ole 
Glahn.

Endelig er der oplevelsesef-
fekten, for de fælles kultu-
relle oplevelser giver noget 
at snakke om. Sådan ople-
vede Ole Glahn det selv, da 
han var med på en af biblio-
tekernes busture. Den gik til 
Christiania, og det var ifølge 
Glahn en fantastisk oplevel-
se.
Sådanne fælles oplevelser 
virker både oplevende, opli-
vende og opløftende, og de 
øger interessen for kultur.

Kultur-energibombe
Mange, der tidligere forbandt biblioteker med 
støvede bøger uden tiltrækningskraft på men-
nesker, der måske ikke har tradition for at 
læse, har oplevet, at et moderne bibliotek er 
en kultur-energibombe, et sted hvor der fore-
går et væld af aktiviteter både på og ud fra 
biblioteket. 
De mange kulturtilbud giver gode muligheder 
for tilflyttere til at finde bekendtskaber og ven-
ner på deres nye egn, og Ole Glahn har mødt 
mange, der er positivt overraskede over alle de 
tilbud, der bliver præsenteret i bibliotekernes 
oplevelseskatalog.

Men de mange tilbud gør det ikke alene:
- Det personale, vi har, er ekstremt engageret. 
Det betyder, at deltagerne føler sig velkomne, 
for de bliver mødt af hjertelige og imødekom-
mende  medarbejdere. Deltagerne bliver mødt 
med åbne arme, og det giver dem lyst til at 
komme igen, oplever Ole Glahn.



Dittes Kunstklub
for børn

Kom og vær med i vores 
kunstklub for børn fra 6-9 år 

på Kalundborg Bibliotek

Mandage den 

1. februar, 8. februar, 

1. marts, 8. marts, 

15. marts, 22. marts, 

29. marts, 12. april, 

19. april og 26. april

kl. 15.30 - 17.00

Dittes kunstklub for børn er med vores 
lokale kunstner Ditte Forchhammer. 

Hun bruger både blyant, tusch og akryl 
og endda porrer som pensel, når hun 

åbner op for kunstens verden på 
børnebiblioteket.

OBS! Vær opmærksom på, at man ikke 
tilmelder sig hele forløbet på en gang, 

men de enkelte datoer.

MEST FOR BØRN
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Tid: Lørdag den 30. januar kl. 11.00 - 11.45
Sted:  Ubby Bibliotek og Forsamlingshus

En klovneforestilling om at se STORT på at være 
lille. Inspireret af Halfdan Rasmussens ”Lange Peter 
Madsen”. Er det bedst at være stor - eller lille? Og 
hvornår er man stor nok? Hvad nu hvis man bliver 
så stor, at der slet ikke er plads til én i verden? 
En poetisk og humoristisk klovneforestilling om Frk. 
Lange, der pludselig en dag får storhedsvanvid!

Børneteater 3-7 år med Teater Badut
STOR, STØRRE, STØRST 

Tid: Søndag den 31. januar kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Musisk Skole

De fire Tubalupa-musikere skruer tiden tilbage til 
dengang, mor var dreng, og børn kastede med 
makrelmadder, cyklede rundt med benene på styret 
og tørrede smadrede æg op med naboens hund.
Lystig musik i spandevis.

Familiekoncert 3-10 år
TUBALUPA BAND

PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”
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Hej! Vil du være med i en bogklub?

FOR BØRN OG UNGE FRA 9 ÅRBOGKLUB

 
Det er GRATIS at deltage

For dig der godt kan lide at læse, eller gerne vil i gang med at læse!
Vi snakker om bøger, vi har læst, anmelder bøger for hinanden, læser 
bøger sammen og inspirerer hinanden til nye bøger og nye genrer. 

Der er plads til, at vi i klubben snakker sammen om, hvad vi synes 
kunne være sjovt at lave sammen - med udgangspunkt i bøgerne.    

BogGnaskerne 
i Kalundborg
Tirsdage den 
9. februar 
9. marts
6. april 
11. maj
8. juni
kl. 15.30-16.30 

BogHapserne
i Høng 
Torsdage den
4. februar 
4. marts
8. april 
6. maj
3. juni
kl. 15.30-16.30

BogSlugerne
i Gørlev
Onsdage den
27. januar 
24. februar 
24. marts 
28. april
26. maj
kl. 15.30-16.30

De fire Tubalupa-musikere skruer tiden 
tilbage til dengang, mor var dreng, og børn 
kastede med makrelmadder, cyklede rundt 
med benene på styret og tørrede smadrede 
æg op med naboens hund.

Vinterbogen er udsprunget af den populære 
læselystkampagne, Sommerbogen, og er mål-
rettet skoleklasser.
Hent et læseskema på det lokale bibliotek eller 
download det på www.vinterbogen.dk og hæng 
det op i klassen. Læseskemaet skal udfyldes 
med elevernes navne samt angivelse af deres 
anmeldelser.

Formålet med kampagnen er at få så mange 
skoleklasser til at læse og dele deres oplevel-
ser med hinanden, så andre elever kan blive 
inspireret til også at læse. Eleverne bestemmer 
selv, hvilke bøger de vil læse. Det gælder om 
at lave flest læse-begejstrede oplevelser! 

Og der er fede præmier i spil!

Læs mere om konkurrencerne på 
kalundborgbib.dk. 

SKOLEKONKURRENCE

Del din læseoplevelse og 

VIND PRÆMIER



Tid: Mandag den 15. februar kl. 10.00 - 11.00
Sted:  Ubby Bibliotek Tid: Mandag den 15. februar kl. 12.00 - 14.00

Sted:  Ubby BibliotekTid: Tirsdag den 16. februar kl. 10.00 - 11.00
Sted:  Gørlev Bibliotek Tid: Tirsdag den 16. februar kl. 12.00 - 14.00

Sted:  Gørlev BibliotekTid: Onsdag den 17. februar kl. 10.00 - 11.00
Sted:  Høng Bibliotek Tid: Onsdag den 17. februar kl. 12.00 - 14.00

Sted:  Høng BibliotekTid: Fredag den 19. februar kl. 10.00 - 11.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek Tid: Fredag den 19. februar kl. 12.00 - 14.00

Sted:  Kalundborg BibliotekKom og hør et par gode historier rundt om bålet. 
Husk varmt tøj og noget at sidde på. Kom og lær hvordan du bruger en folieskærer, og 

hvordan man trykker på en t-shirt.
Du kan også lave dit helt eget klistermærke.

For børn For børn og unge
BÅL OG BØGER KLISTERMÆRKER OG T-SHIRT-TRYK 

VINTERFERIE WORKSHOP

Tid: Mandag den 15. februar 
 kl. 10.00 - 11.00 og kl. 11.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Hallerne, hal 1
 
Kom og prøv kræfter med bueskydning, når vi får 
besøg af Kalundborg Bueskytteforening. De står klar 
med buer og pile og masser af sjov.
OBS! For børn fra 7 år. 

Bueskydning
PRØV AT SKYDE MED BUE OG PIL
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Tid: Lørdag den 13. februar kl. 11.00 - 11.50
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek

Børneteater for de 3-8 årige med LivetsLone
RACERSNEGLEN ROBERT 

En magisk, musikalsk rejse for de mindre børn ind i et uni-
vers fyldt med finurlige og forunderlige væsner. Om at rejse 
ud og vende hjem, og om at blive venner med det frem-
mede. Børnene aktiveres og engageres hele vejen gennem 
forestillingen, der er fyldt med nærvær og bevægelse.

vinterferie PÅ bibliotekerne

PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”



Tid: Torsdag den 18. februar kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Høng Bibliotek
Kender du drengen som altid er sjov, lidt fræk og 
fuld af gode idéer? Du har helt sikkert læst om ham 
i billedbøgerne fra biblioteket. Han laver ballade men 
også gode gerninger. Men hvad mon han finder på 
nu? Vi skal se en filmatiseret billedbog. En rigtig sjov 
film for børn fra 5 år og for hele familien. 
Husk tilmelding.

Film for børn fra 5 år
VINTERFERIEBIOGRAF

Tid: Lørdag den 20. februar 
 kl. 11.00 - 11.45
Sted:  Kalundborg Hallerne, Hal 1

Kom og se teaterforestillingen om den 
energiske Alfons og hans rare og noget 
distræte far. ”Selvfølgelig er der ikke spø-
gelser til…”, siger Alfons, ”…kun i bøger og 
i fjernsynet.” Men somme tider glemmer 
Alfons det…

Børneteater for de 3-8 årige 
med Comedievognen

ALFONS ÅBERG

Billetter 

refunderes ikkeOBS!

Tid: Lørdag den 20. februar kl. 10.00 - 13.00
Sted:  Ubby Bibliotek 

 
Spildag med almindelige kendte og knap så kendte 
spil, hvor vi hygger. For børn og voksne fra 8 år. 
Arr. i samarbejde med Hvidebæk Lokalråd.

Kendte og mindre kendte spil 
SPILDAG

KREA-FORMIDDAG
Det er gratis, men kræver tilmelding 

Tirsdag den 11. februar
på Ubby Bibliotek

Torsdag den 13. februar
på Svebølle Kvik Bibliotek 

- begge dage kl. 10.00 - 12.00

Kom og lav kreative ting og sager

KREAVÆRKSTED
Det er gratis, men kræver tilmelding 

Fredag den 9. oktober kl. 14-16
på Gørlev Bibliotek

Kom og få en kreativ start på efterårsferien
Vi har en masse krea-ting i gemmerne. Dem finder vi 

frem denne dag, og så ser vi hvad vi kan finde på – slip 
kreativiteten og fantasien løs. Kom ned og leg med. 

KREA I
EFTERÅRSFERIEN

Det er gratis, men 
kræver tilmelding.

Fredag den 9. oktober 
kl. 14-16

på Gørlev Bibliotek

Onsdag den 14. oktober 
kl. 10-12

på Biblioteksinfo, Snertinge

Torsdag den 15. oktober 
kl. 10-12

på Svebølle Kvik Bibliotek

Vi har en masse krea-ting i 
gemmerne. Dem finder vi 

frem disse dage, og så ser vi 
hvad vi kan finde på – slip 

kreativiteten og fantasien løs. 
Kom og leg med. 

Kom og lav 
kreative ting og sager

Tirsdag den 16. februar
 Biblioteksinfo, Snertinge

Fredag den 19. februar
Svebølle Kvik Bibliotek 

Kom til hyggelig og sjov 
krea-formiddag. Se mere på 
bibliotekets hjemmeside, når 
vi nærmer os vinterferien.

KREA I
VINTERFERIEN

Det er gratis, men 
kræver tilmelding 

- begge dage kl. 10.00 - 12.00
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Tid: Søndag den 28. februar kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Musisk Skole
Moussa Diallo spiller de skønne sange fra filmen 
”Cirkeline og Coco i Afrika”.
Cirkeline får en veninde, som vil være prinsesse. 
Sammen med Frederik og Ingolf rejser de til Afrika.

Familiekoncert 3-10 år
MOUSSA DIALLO TRIO: 
CIRKELINE OG COCO I AFRIKA
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Tid: Lørdag den 13. marts kl. 11.00 - 11.35
Sted:  Biblioteksinfo, Snertinge

MUSIKALSK DUKKEMAGI FOR DE ALLERMINDSTE
I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud 
kommer tre gule ællinger... og en stor grå. Vi ser 
den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, 
overvinde livets forhindringer og til sidst blive en 
flyvedygtig svane.

Børneteater for de 2-5 årige med Teatret Lampe
DEN GRIMME ÆLLING 

Vil du gerne arbejde kreativt med computeren?
Så kom og vær med til Maker Klub på 
Kalundborg Bibliotek.

3D PRINT
Onsdag den 10. februar kl. 15.00 - 17.00

STOP MOTION ANIMATION PÅ IPAD
Onsdag den 14. april kl. 15.00 - 17.00

PIXEL GRAFIK OG ANIMATION
Onsdag den 19. maj kl. 15.00 - 17.00

LAV DIT EGET COMPUTERSPIL
Onsdag den 16. juni kl. 15.00 - 17.00

FOLIESKÆRING
- TIL KLISTERMÆRKER OG TRYK PÅ T-SHIRT

Onsdag den 10. marts kl. 15.00 - 17.00

Medbring gerne egen bærbar og mus.

MakerKlub foregår i LAB lokalet på 
Kalundborg Bibliotek. 

Det er gratis, men kræver tilmelding. 
Vi håber, vi ses!

PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”



I starten af 2020 gik vi i gang med 
at bygge og indrette LAB lokalet 
på biblioteket i Kalundborg. Men 
så satte Corona’en os på pludse-
lig vågeblus, og vi skulle finde ud 
af hvordan vi kunne lave et nyt 
makerspace, hvor vi stadig holder 
afstand til hinanden og tager alle 
de nødvendige forholdsregler. I LAB 
betyder det, at vi har sat deltager-
antallet ned til 6 personer, så alle 
kan føle sig trygge og have god 
plads. 

I sommerferien ’20 lavede vi en 
række kreative workshops med 
forskellige nye teknologier for børn 
og unge, som blev taget rigtig godt 
imod. Og de blev samtidig også 
startskuddet til den første rigtige 
sæson i LAB. Siden august har 
onsdagene stået i kreativitetens og 
nysgerrighedens tegn, og særligt 
introduktionskurset i 3D print, har 
haft deltagere hver eneste gang. 
Vi synes det er fedt og fantastisk 
at en håndfuld af jer, har lyst til at 
bruge en onsdag aften på at lære 
i LAB. Derfor udvider vi nu også 
med et eftermiddagskursus, hvor 
du kan lære at bruge folieskæreren 
og varmepresseren, og f.eks. trykke 
din egen t-shirt eller lave et klister-
mærke til postkassen. 

Det åbne hus – Makerhygge – har 
også været en fornøjelse, og det 
har været fedt at se hvordan nye 
brugere i LAB er gået fra novicer til 
selvkørende på kort tid. Og så er 

det altid spændende at høre om 
de projekter I går og roder med – 
lige fra fjernstyrede biler, til vikin-
getegninger og til hjemmebyggede 
tastaturer.  
Derudover har skoleklasserne 
efterhånden opdaget os, og er be-
gyndt at booke os til samarbejde 
om ny spændende undervisning. 
Flere klasser har arbejdet med ”fra 
idé til prototype”, hvor de på få 

timer lærer at komme fra tegning 
til papmodel og til sidst til at de-
signe i 3D på computeren. Det er 
superfedt. 

Som altid, hold øje med hjemme-
siden, kig ind en onsdag og kom 
selv i gang med at bruge LAB. 
Vi glæder os til at se dig, og til at 
hjælpe dig i gang. 

Det første 
år i LAB 
– Bibliotekets 
Makerspace
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Tid: Søndag den 14. marts kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Musisk Skole

Tid: Lørdag den 17. april kl. 11.00 - 11.35
Sted:  Kultursalen, Høng Hallen

Marie Keis Uhre synger om Rumbasserne, der 
ryster numser, og om Mågen Muski, der danser 
mavedans med sin mavedelle, og andre skøre dyr.

Kæmpestor og kampklar ruller PUDEDYRET ud 
og lige ind i Helles hjerte. En humoristisk og 
frygtindgydende fortælling om den ensomme Helle 
og hendes nye ven. En sofagyser for børn om mødet 
med det fremmede.

Familiekoncert 4-10 år
Børneteater for de 4-10 årige 
med Teatertruppen Hr. Teater

TWIST & POLKA PUDEMIN – EN SOFAGYSER

Tid: Søndag den 11. april kl. 14.00 - 14.45
Sted: Musisk Skole

Søde og sjove Silja synger børnesange, vi kender, tilsat 
jazz, hygge og god stemning. Silja står bag ørehængende 
sange på Ramasjang om alt fra kæledyr til popstjerner 
lavet af toiletruller. Kom tæt på Silja og hendes skønne 
musikunivers.

Familiekoncert for hele familien

SILJA OKKING & BAND

Billetter 

refunderes ikkeOBS!
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PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”
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Tid: Lørdag den 24. april kl. 11.00 - 12.30
Sted:  Høng Bibliotek
Nicole Boyle Rødtnes skriver, så hårene rejser sig i 
nakken, og gåsehuden springer frem på armene. Hun 
skildrer i et hæsblæsende tempo og i en rå og hudløs 
tone alt fra pigevold, mishandling og morderiske skeletter 
til giftige, æglæggende kloakkryb. Hvad enten det drejer 
sig om realistiske skildringer af overfald eller om politiske 
sammensværgelser i en opfunden verden formår Nicole 
Boyle Rødtnes at nuancere den traditionelle opfattelse af 
mennesket som værende enten godt eller ondt. 

Du har nu mulighed for at komme og møde en rigtig 
forfatter. Vi inviterer vores bogklubber, børn og unge til 
foredrag med Nicole Boyle Rødtness. Nicole er en yderst 
aktiv forfatter, der har skrevet mange bøger. Specielt for 
børn og unge, men flere bøger er i genren YA og fantasy, 
som også henvender sig til voksne.

Forfatterbesøg  

NICOLE BOYLE RØDTNES

c

e

VI SES!

V

j
b

P

a

SProg-legedag

7. maj

Målgruppe: 5-7 år.Tilmelding for skoler og institutioner 
til mefe@kalundborg.dk senest 30. april

l

m

KALUNDBORG 

BIBLIOTEK

KL. 10-12

Kalundborg Biblioteker skal igen deltage i den nationale 
Sprogfitnessdag hvor der er fokus på læselyst, lege og 
læring. Sproglegene understøtter især arbejdet med 
kropslig læringsstil og stimulerer samarbejde og sociale 
kompetencer hos de deltagende børn.

t

d

Konkuence 
Anmeld bøger og 

VIND FEDE PRÆMIER 
i din sommerferie

Er du 6-15 år? 

Læs og anmeld 3 bøger og vind spændende 
præmier med Kalundborg Biblioteker i din 

ferie. Du kan hente anmeldelsesskemaer på 
alle bibliotekerne i Kalundborg Kommune men 
du kan også printe dem fra kalundborgbib.dk 

Vi ses på bibliotekerne!

Den er
tilbage!!

IGEN
IGEN!

18. juni - 21. august



Et partnerskab mellem Kalund-
borg Biblioteker og Høng Skole 
har allerede båret frugt. Det 
startede efter sommerferien 
2020 og fortsætter som et  
pilotprojekt indtil sommerfe-
rien 2022.

- Jeg kan godt lide at komme på 
biblioteket, for her kan man låne 
alle mulige nye bøger i stedet for 
de bøger, man har derhjemme, og 
som jeg har læst mange gange.
Ordene kommer fra Lone, 3.b på 
Høng Skole. Hun er sammen med 
klassekammeraterne, alle omkring 
ni år, og deres lærer Anja Hou, på 
det ugentlige besøg på Kalundborg 
Bibliotekers afdeling i Høng. 
Ved siden af Lone sidder Ella for-
dybet i en bog. Hun synes også, 
det er rart at komme på biblio-
teket og låne nye, spændende 
bøger. Ella kan både lide at læse 
uhyggelige historier og bøger om 
dyr, og lige nu spekulerer hun 
på, om hun skal låne bogen ”De 
skjulte dæmoner”, som har fanget 
hendes interesse, med hjem. Den 
virker tilpas uhyggelig!
- Vi kommer på biblioteket næ-
sten en gang om ugen, fortæller 
Anja Hou. Hun har oplevet, at de 
hyppige besøg i den grad har øget 
læselysten. Børnene er meget 
ivrige efter at benytte sig af alle 
de tilbud, biblioteket giver, og 

hun roser børnebibliotekar Merete 
Falkner, der ifølge Anja Hou er 
helt eminent til at finde de bøger, 
børnene er interesserede i.
Merete har som børnebibliotekar 
børnekultur som sit område.

Biblioteksbesøg
som undervisning
Biblioteksbesøgene er ej blot til 
lyst men bliver brugt i undervis-
ningen. Børnene låner bøger, der 
passer til deres niveau, og de skal 
som læselektie læse i 20 minut-
ter hjemme hver dag og skrive et 
referat af det, de har læst. Deres 
lærer læser hver dag alt, hvad de 
har skrevet og retter lidt i det. 
Bagefter får de sammen en snak 
om bøgerne, og børnene bliver 
spurgt, hvad de synes om den 
bog, de har læst, og om de kan 
anbefale den til andre.
Bibliotekar Merete Falkner er be-
gejstret for børnenes besøg:
- Det giver så meget glæde, at 
børnene kommer her. De er så 
nysgerrige på livet.
Den litterære smag er yderst for-
skellig, fortæller Merete. Et barn 
vil måske låne en bog om katte, 
et andet spørger om Hobbitten, 
et tredje kunne godt tænke sig at 
låne Håndbog for superhelte og 
et fjerde barn er mest til prinses-
sebøger.

- Det er så skønt. Jeg elsker det, 
for det skaber liv og energi, og 
børnene får fornemmelsen af, at 
det er rart at læse. At du i den 
hektiske verden, vi lever i, kan 
fordybe dig, som Merete Falkner 
udtrykker det.

Lyst til at læse
At øge læselysten er netop et af 
formålene med det partnerskab, 
som Høng Skole og Kalundborg 
Biblioteker har indgået som et 
pilotprojekt for to år, der startede 
efter sommerferien 2020.
Samarbejdsaftalen går ud på, at 
Høng Skole anvender Kalundborg 
Bibliotekers afdeling i Høng til 
biblioteksbetjening og biblioteks-
oplevelser for elever på 0.- 9. 
klassetrin.
Det drejer sig om 430 børn, der i 
de to år vil benytte Høng Bibliotek 
som skolebibliotek, da Høng Skole 
har nedlagt sit skolebibliotek.
Når de to år er gået, skal projek-
tet evalueres med henblik på at 
tage stilling til, om partnerskabet 
skal fortsætte og/eller etableres 
mellem Kalundborg Biblioteker og 
andre skoler i Kalundborg Kom-
mune.
Eleverne får lærelånerkort, og de 
får adgang til Kalundborg Bibliote-
kers samlede materialesamling af 
både fag- og skønlitteratur.

Læselysten blomstrer hos   børnene i Høng



Stine Veisegaard, bibliotekar og 
faglig koordinator på Kalundborg 
Biblioteker, fortæller, at andre 
skoler, der har hørt om projektet, 
allerede har vist interesse for at 
få etableret en tilsvarende samar-
bejdsaftale. Det er der dog endnu 
ikke ressourcer til.

Skoleønske om
bibliotekstilbud
Projektet kom i stand takket være 
en henvendelse fra leder af Høng 
Skole Peter Brandt. Han spurgte 
om muligheden for at udvikle en 
form for bibliotekstilbud til ele-
verne, og de tanker matchede 
fuldstændig de udviklingsplaner, 
Kalundborg Kommune har for 
kulturformidling for børn og for at 
øge børnenes læselyst.
Kalundborg Biblioteker står nu for 
at låne bøger ud til eleverne og for 
at indkøbe materialer, og til den 
formelle biblioteksdrift får biblio-
teket økonomiske midler fra Høng 
Skole, oplyser Stine Veisegaard.
Dertil kommer, at Egmontfonden 
støtter med 50.000 kr. til pro-
jekt Læselyst. Fondsmidlerne går 
til læsestimulerende aktiviteter, 
blandt andet til forfatterbesøg.
En projektgruppe med repræsen-
tanter for både bibliotek og skole 
følger op på, at målene, der er 
nedfældet i partnerskabsaftalen, 
nås.

Læselysten blomstrer hos   børnene i Høng

Børnene kan 
næsten ikke 
vente med at 
komme i gang 
med at læse den 
bog, de vender 
hjem med.”

”
Det virker!
Selvom projektet endnu ikke har 
været i gang så længe, kan afde-
lingsleder ved Høng Skole Pernille 
Kjellberg allerede nu sige, at set 
fra skolens side har det virket fan-
tastisk godt.
Lærerne kan næsten ikke få ar-
mene ned i begejstring for resul-
taterne, fortæller hun. Børnene er 
vildt optaget af at komme over på 
biblioteket og låne bøger, og der 
er i den grad fyret op under læse-
lysten. Børnene kan næsten ikke 
vente med at komme i gang med 
at læse den bog, de vender hjem 
med, og som Merete Falkner har 
hjulpet dem med at finde.
Set med bibliotekets briller er det 
også en meget gunstig situation. 
Nationale undersøgelser viser, at 
børnene dropper bøgerne, og på 
biblioteket gør man sig tanker om, 
hvordan man skal rekruttere frem-
tidens biblioteksbrugere.
Meget tyder på, at eleverne på 
Høng Skole ikke har til hensigt at 
droppe bøgerne, for de kommer 
ikke udelukkende på biblioteket 
som led i undervisningen. De er 
også begyndt at komme her i de-
res fritid, kan Merete bekræfte.
Hun fortæller, at der kommer 
børn på biblioteket ikke alene fra 
Høng Skole men fra alle områdets 
skoler. Biblioteket har rigtig meget 
skolesamarbejde.

Bogklub for børn
Til at stimulere interessen er der 
etableret en bogklub for børn på 
Høng Bibliotek, sådan som det 
også er tilfældet i Gørlev og i Ka-
lundborg. Der er også speedet op 
på læsehund-indsatsen i Høng.
En af grundene til at samarbej-
det mellem Høng Skole og Høng 
Bibliotek fungerer så godt, er, at 
de to institutioner bor dør om dør. 
Det er så nemt lige at smutte fra 
skolen til biblioteket.
Høng Bibliotek tager godt imod 
børnene, også hvad angår loka-
leindretningen. Takket være en 
omflytning af børne- og voksenaf-
delingen er der blevet mere plads 
til børnegrupperne, og der er 
anskaffet behagelige læsemøbler, 
hvor børnene kan sidde og fordybe 
sig.

Samarbejdsaftale 
mellem Høng Skole og
Kalundborg Biblioteker
I samarbejdsaftalen mellem Høng 
Skole og Kalundborg Biblioteker 
står der blandt andet om formålet, 
at det er at afprøve, om et styrket 
samarbejde mellem skolen og bib-
lioteket styrker læringsprocesser, 
læselyst og konkrete informa-
tionsfærdigheder og dermed ru-
ster børnene til livslang læring.
Formålet er også at åbne børne-
nes øjne og dermed give dem lyst 
til at bruge folkebiblioteket i alle 
livssammenhænge og at give dem 
en følelse af, at folkebiblioteket er 
deres.

Projektet skal afdække mulighe-
derne for at udnytte de kommu-
nale ressourcer optimalt og derved 
skabe synergi i form af bedre 
biblioteksbetjening af børn i hele 
kommunen.
En intention med projektet er, at 
det kan støtte bestræbelserne på 
at få flere unge i Kalundborg Kom-
mune til at tage en uddannelse.
Det er der brug for. Kalundborg 
Kommunes andel af unge, der 
tager en ungdomsuddannelser, 
er under landsgennemsnittet, og 
KL’s nøgletal viser, at karakter-
gennemsnittet ved folkeskolens 
afgangseksamen placerer Kalund-
borg Kommune blandt de nederste 
sammenlignet med landsgennem-
snittet.
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smartparatsvar.dk

I samarbejde med Læsehundeforeningen tilbydes 
læseforløb på Kalundborg Biblioteker. 

Når barnet er færdigt, modtager barnet et læse-
diplom med et billede af læsehunden og barnet 
sammen.

Læsehundene henvender sig til børn, som har 
knækket læsekoden, men som er udfordret og 
mangler motivation til at træne læsningen. Læse-
hunden motiverer børn til at træne læsningen vha. 
tryghed og glæde. Læsehunden og dens fører ud-
dannes og godkendes af Foreningen Læsehunde.

Hvem kan få hjælp af en læsehund?
Tilbuddet henvender sig primært til børn på 1.-5. 
klassetrin, og barnet skal have knækket læsekoden 
og kunne læse små ord. Det er et gratis forløb.

ALTID ÅBEN 
FOR TILMELDING

FIND MOTIVATIONEN OG 
LÆSELYSTEN SAMMEN 
MED EN LÆSEHUND

Læs mere om vores 
læsehundeteams på
kalundborgbib.dk 

Læsehunden Berta fra 
Høng har fået 5 hvalpe. 
Er de ikke nuttede?

Biblioteksklubben er blevet udvidet med et net-
værk for dem, der har interesse for børn og 
børnekultur. Klubben henvender sig til børn og 
forældre, som har lyst til kulturelle oplevelser 
og aktiviteter på biblioteket. 

På Kalundborg Biblioteker er der en god lang 
tradition for børnekulturelle arrangementer, 
børneteater, kreative aktiviteter og meget 
mere. 

Børnebibliotekarerne har de 
senere år taget endnu flere 
tiltag for at styrke 
læsningen og glæden ved 
fordybelsen i bøgernes 
verden, bl.a. med bogklubber 
for børn og 
læsekonkurrencer/kampagner. 

Et netværk for dig 
med særlig interesse for 

BØRN OG BØRNEKULTUR

www.kalundborgib.dk/klub-boern

Med Biblioteksklubbens 
nye nyhedsbrev for børn 

og forældre, er målet 
at nå ud til alle.
Tilmeld dig på

14 Find Kalundborg Museum på www.vestmuseum.dk

PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”



Oplev historien - Byvandringer, omvisninger, sjov for børn og meget mere

Historie for dig! 
Tag børnene ved hånden og besøg 
Kalundborg Museum. Der er altid 
børnevenlige aktiviteter i skoleferi-
erne - f.eks. ”ringriderturnering”, 
miniwork-shops og påskeskattejagt 
med æg.
Tjek hjemmesiden for 
aktiviteter og tilmelding.

Mig og min by: 28. maj – 19. december 
En udstilling udviklet i samarbejde med byens børn. Projek-
tet ”Mig og min by” åbner op for nye perspektiver på byen 
og det historiske fællesskab børnene er en del af.

Lundbye Kunstfestival 3. juli - 12. september 
Udstilling med Johan Thomas Lundbye (1818 – 1848) 
samt supplerende værker af vennerne Peter Chris-
tian Skovgaard (1817 - 1875) og Lorentz Frølich 
(1820 – 1908).

Kom med på en guidet tur gennem Højbyens krogede 
gadeforløb og ruinerne af Esbern Snares borg. Hør fortæl-
linger om den imponerende Vor Frue Kirke og få historien 
om det 7 m lange Korsriddertapet på Kalundborg Museum. 

Find Kalundborg Museum på www.vestmuseum.dk

Kalundborg Museum byder på oplevelser for hele familien på tværs af generationer. Kig ind i udstillingerne, tag en pause i den skønne 
museumshave, kom med på en spændende byvandring med fokus på middelalderen eller deltag i de mange børneaktiviteter.  
Står du og mangler en værtindegave eller lignende, kan du altid besøge vores velassorterede museumsbutik – vi hjælper gerne med 
inspiration og gaveidéer.

Børneferieaktiviteter

Kalundborg Middelalderbyvandringer

Særudstillinger
HUSK også

KALUNDBORG
MIDDELALDER-

FESTIVAL
28. og 29.

 august

Torsdage den 8. og 22. april, 6. og 20. maj, 3. og 17. juni, 
1., 15. og 29 juli, 12. og 26. august kl. 14.00 – 15.30 
Tirsdage den 15. og 29. juni, 6. og 20. juli, 3. og 17. august 
kl. 19.00 - 20.30
Pris: Voksen: 75 kr. 12-18-årige: 25 kr. 
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UNG I KALUNDBORG

UNG I KALUNDBORG

Alle unge fra 7. klasse til 
man er 18 år kan tilmelde sig 
Ung Kalundborgs aktiviteter. 

Det meste er gratis og 
vores store drøm er at bidra-
ge til et godt ungdomsliv her, 
hvor vi bor. Man tilmelder sig 
på www.ungkalundborg.dk, 
hvor man skal oprette sig 
med uni-login.

Alle aktiviteter er alkohol-, 
ryge-, snus- og stoffri. 
Energidrikke er heller ikke 
velkomne og det forventes, 
at man har respekt for både 
voksne og unge.

Alle hold starter 
1. september og der 
er tilmeldingsfrist 
20. august 2020.

Alle unge fra 7. klasse til 
man er 18 år kan tilmelde sig 
Ung Kalundborgs aktiviteter. 

Det meste er gratis og 
vores store drøm er at bidra-
ge til et godt ungdomsliv her, 
hvor vi bor. Man tilmelder sig 
på www.ungkalundborg.dk, 
hvor man skal oprette sig 
med uni-login.

Alle aktiviteter er alkohol-, 
ryge-, snus- og stoffri. 
Energidrikke er heller ikke 
velkomne og det forventes, 
at man har respekt for både 
voksne og unge.

Alle hold starter 
1. september og der 
er tilmeldingsfrist 
20. august 2020.

Vi er klar til meget mere teater og musical 
med alle seje talenter og drama-interesserede 
unge. På vores musical/teater-hold er der 
bl.a. teatersport og en forestilling.

Vi er klar til meget mere teater og musical 
med alle seje talenter og drama-interesserede 
unge. På vores musical/teater-hold er der 
bl.a. teatersport og en forestilling.

Det er sjovt at male på porcelæn og glas med 
Erika. Lær at tegne mønstre og dekorationer 
samt bruge forskellige teknikker og farver. 
Man kan også male akvareller.

Det er sjovt at male på porcelæn og glas med 
Erika. Lær at tegne mønstre og dekorationer 
samt bruge forskellige teknikker og farver. 
Man kan også male akvareller.

Rejs på vilde eventyr, kæmp mod drager og 
mød den store kærlighed mens du sidder 
rundt om et bord. Prøv alverdens strategi-
brætspil eller mal og spil warhammer.

Rejs på vilde eventyr, kæmp mod drager og 
mød den store kærlighed mens du sidder 
rundt om et bord. Prøv alverdens strategi-
brætspil eller mal og spil warhammer.

Kom og lær at strikke, hækle og/eller male.

Kom og lær at strikke, hækle og/eller male.

Lær alverdens sprog eller få en for-
smag på, hvad der skal vælges på 
ungdomsuddannelsen. 

Vi tilbyder spansk, koreansk, 
kinesisk, fransk, tysk, japansk 
og engelsk. 
Se tider på ungkalundborg.dk

Når man går til sprog i Ungdoms-
skolen handler det også om landets 
kultur og historie. Nogle gange 
laves der mad, andre gange spiller 
man kort for at øve tal eller laver 
quiz. 
Sprogholdene i Ungdomsskolen er 
hygge, fællesskab og faglighed i 
samspil!

Lær alverdens sprog eller få en for-
smag på, hvad der skal vælges på 
ungdomsuddannelsen. 

Vi tilbyder spansk, koreansk, 
kinesisk, fransk, tysk, japansk 
og engelsk. 
Se tider på ungkalundborg.dk

Når man går til sprog i Ungdoms-
skolen handler det også om landets 
kultur og historie. Nogle gange 
laves der mad, andre gange spiller 
man kort for at øve tal eller laver 
quiz. 
Sprogholdene i Ungdomsskolen er 
hygge, fællesskab og faglighed i 
samspil!

Design dine egne perlesmykker. Smykker med 
lædersnøre, forskellige perler, med vedhæng 
eller kvaster. Der er mange muligheder og 
ingen har et smykke som dit.

Design dine egne perlesmykker. Smykker med 
lædersnøre, forskellige perler, med vedhæng 
eller kvaster. Der er mange muligheder og 
ingen har et smykke som dit.

Sund mad, vegansk mad, nem mad, michelin-
mad, mad til mange, mad til få, konditorka-
ger, surdejsbrød. Prøv det hele og find ud af, 
hvor du har dine styrker og interesser. Måske 
bliver du også mesterbager?

Sund mad, vegansk mad, nem mad, michelin-
mad, mad til mange, mad til få, konditorka-
ger, surdejsbrød. Prøv det hele og find ud af, 
hvor du har dine styrker og interesser. Måske 
bliver du også mesterbager?

Det er DIN ungdom... Derfor synes vi du skal 
være med til at bestemme. Hvad der skal ske 
i din ungdomsklub? Hvad skal man kunne gå 
til i Ungdomsskolen? Fungerer hjemmesiden? 
Hvad kan vi gøre bedre på de sociale medier? 
Hvad skal Ung Kalundborg overhovedet bruge 
de kommunale penge, som er øremærket 
“ungdomskultur” på? 
Faget UNG LEDER kombinerer ledelsesteori i 
øjenhøjde og iværksætteri-kursus med indfly-
delse på organisationen, bestyrelsespladser 
og fællesskab.
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“ungdomskultur” på? 
Faget UNG LEDER kombinerer ledelsesteori i 
øjenhøjde og iværksætteri-kursus med indfly-
delse på organisationen, bestyrelsespladser 
og fællesskab.

Vi glæder os 
til at møde dig!

Vi glæder os 
til at møde dig!

Husk! Det er din ungdom!

Husk! Det er din ungdom!

MUSICAL/TEATER

MUSICAL/TEATER

PORCELÆNSMALING FIRHØJ

PORCELÆNSMALING FIRHØJ
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ROLLESPILSAFTEN

 HÆKLE/STRIKKE KREA-KLUB
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 GRATIS FOLKEKØKKEN FOR UNGE
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SPROG

SPROG

SMYKKEVÆRKSTED
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MADHOLDET

MADHOLDET

UNG LEDER

UNG LEDER

Se mere 
og tilmeld dig på 

ungkalundborg.dk
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og tilmeld dig på 

ungkalundborg.dk

Kalundborg-klubben Tirsdage kl. 18-20 
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Firhøjskolen Mandage / onsdage kl. 15-18 
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Høng-klubben 
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Kalundborg- og Høng-klubben 
Ca. hver 2. fredag kl. 16-18 eller 16-20 
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Kære unge mennesker og forældre til unge

Ung Kalundborg er DIN Ungdomsskole.
Vi vil gøre alt for at det er skønt at vokse op og 
være ung i Kalundborg Kommune.
Derfor er vi vilde efter at høre, hvad du kunne 
tænke dig at bruge et par timer af din fritid på 
SAMMEN MED OS. 

Næsten alle fag i Ungdomsskolen er GRATIS. 
Og næsten intet er umuligt.

Skriv til os på ungdomsskolen@kalundborg.dk 
med emnet ”idé til ungdomsskolen” og sæt et par 
ord på dine tanker. 

Det er de unge der er eksperterne i ungdom. 
Derfor arbejder vi for ungedemokrati og 
medejerskab. 

Følg os på 
facebook/ungkalundborg 
– her skriver vi altid, når 

der sker noget nyt.

For at tilmelde sig 
Ungdomsskolens aktiviteter 

skal man ind på 
www.ungkalundborg.dk

Vi glæder os til endnu et 
inspirerende ungt forår. 
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UNGKALUNDBORG.DK

I foråret har vi vand på programmet, fordi vi bor så smukt herude ved kysten. Hvorfor ikke 
hoppe i en våddragt eller et par waders og bruge det vand til noget sjovt!? Sammen med 
Ungdomsskolen kan du prøve at kite- og vindsurfe, sejle om kap, stand up padle (SUP), stå på 

vandski, surfe på kabelbane, ro i kajak og kano, fiske, bade, bygge sandskulpturer, spille 
ultimate, beachvolley, male på sten og balancere sten.

Kom og chill i sejlklubbens SURFCAFÉ for unge! Fredag eftermiddag holder 
sejlklubbens unge-afdeling åben sammen med Ungdomsskolen. Vi hører god 
musik, spiser is, nyder hinandens selskab og de andres seje tricks på vandet. 
Nogen hopper i en våddragt og padler lidt. Andre hepper. Der er plads til alle – 
man behøver ikke være modig eller sej... 

UNGE        VAND

- bare man har lyst til at hygge og være med.

Er du slet ikke til vand har vi også LAN event, fællestur til Lalandia med alle 
klubberne, drone-kursus, rollespil, teaterhold og koreansk, kinesisk, spansk og 
fransk undervisning. Er der et andet sprog du gerne vil lære, så skriv til os.

Mandag-torsdag kl. 14-21*
*Open stage onsdag 19-21

Husk nu at det 
er DIN ungdom!

facebook/ungkalundborg 



VELKOMMEN I VORES HYGGELIGE 
TEATERHUS OG -CAFE 

Vi vil skabe liv i gågaden med nærværende og vedkommende 
teater, opera, kabareter, Comedy Nights, Dragsholmrevy, 
gadeteater, Julebankoforestillinger mm. Vi deltager desuden 
i andre af egnens store begivenheder og festivaler med 
forskellige events.

Teatercaféen byder på hjemmelavet mad af høj kvalitet og 
baseret på lokale og økologiske råvarer. Lækre frokostretter, 
hjemmebag, god kaffe, lokal saft og øl, men du kan også 

sagtens få en Tuborg! Ofte bydes på særlige arrangementer, og 
der bliver altid serveret god mad i forbindelse med teatrets 
forestillinger.

Med massiv støtte fra Odsherred Kommune, Realdania, 
A.P. Møller og en række mindre fonde og bidragydere, er 
teatret klar til at påbegynde byggeriet af en splinterny, 
multifunktionel teatersal med plads til 250 publikummer i 
januar 2020. Salen forventes færdig i januar 2021.

ODSHERRED TEATER, ALGADE 36, 4500 NYKØBING SJ. / WWW.ODSHERREDTEATER.DK

MIDT PÅ GÅGADEN I NYKØBING SJ. 3 MIN. FRA BUS OG TOG

Søndag den 17. januar kl. 14.00 Lørdag den 16. januar kl. 12.00

Torsdag den 11. februar, 18. marts 
og 29. april kl. 19.30 

Lørdag den 15. maj kl. 12.00

Fredag den 21. maj kl. 19.30, 
lørdag den 22. maj kl. 17.00 og søndag den 23. maj kl. 15.00

Mandag den 15. februar kl. 11.30 og 14.00

Tirsdag den 16. februar kl. 11.30 og 14.00

Søndag den 28. februar kl. 14.00

Søndag den 7. marts kl. 14.00

Søndag den 21 marts kl. 14.00

Tirsdag den 30. marts kl. 14.00

Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange, og så koger de 
spaghetti efter alle kunstens regler. 

Sopran Annemette Pødenphandt og tenor Per Jellum synger arier 
og duetter fra operaens og operettens lidenskabelige, eventyrlige 
og komiske verden og fortæller om musikken undervejs.  
Pianist Maren Marie Tange.
Pris: 125,-
Kl.11.00: Teatercaféens lækre brunch, hvor ALT er hjemmelavet.

En hyggelig aften i selskab med nogle af landets 
bedste stand-up komikere. 
(Navne kommer på teatrets hjemmeside i starten af 2021)
Vært er som altid Valdemar Pustelnik. 
Pris: Kr. 125,- / under 25 år: Kr. 70,- 
Spisning: Pulled pork eller burger kl. 18: Kr. 75,-

I Kr. Himmelfartsferien får vi besøg af sopran Annemette 
Pødenphandt og tenor Per Jellum. De synger arier og duetter fra 
operaens og operettens lidenskabelige, eventyrlige og komiske 
verden og fortæller om musikken undervejs.
Pianist Maren Marie Tange.
Pris: 125,-
Kl.11.00: Teatercaféens lækre brunch, hvor ALT er hjemmelavet.

En erotisk kabaret… en brevkasse bestyret af ham og hende… 
spørgsmålene kredser om erotikken, når man kommer op i 
årene… om længslerne og trængslerne og lysterne og manglen 
på dem…. vi møder også dem der skrev brevene og historien bag 
spørgsmålene.
Pris: 165,-
Teatertallerken: Fredag kl. 18.00, lørdag efter forestilling: Kr. 150,-

En lille entré danner kulissen og fra entréens billeder og skuffer 
trylles fortællingen frem: Damen, der går ture med folk. 

Dramatisering af Gunilla Bergströms elskede børnebøger om 
den energiske lille fyr med den livlige fantasi. 

En dukkeforestilling der byder på en rejse fuld af sjove og 
poetiske oplevelser i bedstefars spor.

Forestil dig, at du vågner en morgen til et uberørt snedækket 
landskab. Du ser verden med andre øjne –  med SneØjne.

Eventyret om Den Lille Rødhætte danner grundlaget for denne 
fantastiske og finurlige forestilling

Egon Mathiesens børnebogsklassiker fra 1949, dristigt 
iscenesat i en stemningsfyldt og legende dramatisering, der 
forløser fortællingens farlighed, humor og ukuelighed.

Teater: Batida

Teater: Riddersalen

Teater: Comedievognen

Teater: Comedievognen

Teater: Det Lille Verdensteater

Teater: GaZART

Teater: Gruppe 38

SPAGHETTI NYTÅRSOPERA

COMEDY NIGHT

KR. HIMMELFARTSOPERA

LIV I KLUDENE

DE SMÅ BLÅ SKO

ALFONS ÅBERG

SPOR

SNEØJNE

EN LILLE SONATE

MIS MED DE BLÅ ØJNE

FOR VOKSNE

VELKOMMEN I VORES HYGGELIGE 
TEATERHUS OG -CAFE 

Vi vil skabe liv i gågaden med nærværende og vedkommende 
teater, opera, kabareter, Comedy Nights, Dragsholmrevy, 
gadeteater, Julebankoforestillinger mm. Vi deltager desuden 
i andre af egnens store begivenheder og festivaler med 
forskellige events.

Teatercaféen byder på hjemmelavet mad af høj kvalitet og 
baseret på lokale og økologiske råvarer. Lækre frokostretter, 
hjemmebag, god kaffe, lokal saft og øl, men du kan også 

sagtens få en Tuborg! Ofte bydes på særlige arrangementer, og 
der bliver altid serveret god mad i forbindelse med teatrets 
forestillinger.

Med massiv støtte fra Odsherred Kommune, Realdania, 
A.P. Møller og en række mindre fonde og bidragydere, er 
teatret klar til at påbegynde byggeriet af en splinterny, 
multifunktionel teatersal med plads til 250 publikummer i 
januar 2020. Salen forventes færdig i januar 2021.

ODSHERRED TEATER, ALGADE 36, 4500 NYKØBING SJ. / WWW.ODSHERREDTEATER.DK

MIDT PÅ GÅGADEN I NYKØBING SJ. 3 MIN. FRA BUS OG TOG

FOR BØRN

Barn: kr. 55,- | voksen: kr. 75,- | odsherred.billetten.dk odsherred.billetten.dk



DIT KULTURELLE NETVÆRK

Tid: Mandag den 15. marts
 kl. 18.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Hallernes   
 Restaurant 
 Kræver tilmelding

Når biblioteket holder Klubaften for 
Biblioteksklubben, opfordrer vi med-
lemmerne til at komme med deres 
idéer til kommende arrangementer. 
For det er først og fremmest med-
lemmernes bibliotek! Har du nogle 
gode idéer til nye foredrag? Er der 
et sted, Biblioteksklubbussen skulle 
tage og køre hen? Så er det nu, du 
skal give dit besyv med.

Til denne aften, har vi inviteret 
Kalundborg-kunstneren Grete Balle, 
der vil fortælle om sit lange liv i far-
vernes og fantasiens verden. 
Den 26. april 2020 fyldte Grete 94 år, 
men hun har ingen planer om at læg-
ge farver og pensler væk. Hun mang-
ler aldrig idéer til sine farvemættede 
billeder. Grete er en god fortæller, og 
hun illustrerer sin beretning med et 
rigt udvalg af billeder med egne ma-
lerier og vævninger som motiv. 

Program
Kl. 18.00: Lettere traktement 
Kl. 18.45: Grete Balle fortæller
Kl. 19.45 - 20.45: Kaffe og præsen-
tation af Biblioteksklubbens busture, 
foredrag og andre tilbud. Sammen 
finder vi på idéer til kommende ar-
rangementer.

Kun for medlemmer af 
Biblioteksklubben. 

Husk tilmelding på kalundborgbib.dk

Biblioteksklubbens 
forårsmøde 

FOREDRAG - 
GRETE BALLE:
ET LIV I BILLEDER

KLUBAFTEN

Du får: 
• Rabat på entré til foredrag, forfatteraftener, 

debatarrangementer, koncerter og andre events under 
Kalundborg Bibliotekerne.

• Nyhedsbreve direkte i din mailboks med tilbud, tips og 
inspiration

• Mulighed for at mødes med andre og danne netværk
• Invitation til eksklusive arrangementer - kun for klubbens 

medlemmer.
• En lille gave ved indmeldelsen.
• En kop gratis kaffe, når der er betalt entré på Kalundborg 

Museum, ved fremvisning af klubkort.

BLIV MEDLEM AF BIBLIOTEKSKLUBBEN
- OG FÅ MASSER AF FORDELE
Klubben er et gratis tilbud til dig, der har lyst til kultur, 
oplevelser og ny inspiration sammen med andre.
I Biblioteksklubben får du mulighed for at deltage i alle 
Kalundborg Bibliotekers aktiviteter, og der er tilbud til både 
børn og voksne. Nogle arrangementer er lukkede for alle andre 
end Biblioteksklubbens medlemmer.
Med et gratis medlemskab får du adgang til det hele - og ofte 
til en fordelagtig pris.

VIL DU VÆRE MEDLEM AF 
BIBLIOTEKSLUBBEN?

Biblioteksklubben for voksne
Interesserer du dig for kultur og socialt samvær er Biblioteks-
klubben for voksne helt sikkert noget for dig. Her får du løben-
de informationer om biblioteket, tilbud om busture, foredrag 
og arrangementer.   

Biblioteksklubben for børn og børnefamilier
Med nyhedsbrevet for børn og børnefamilier får du ca. 10 
gange om året info om arrangementer nu og her, anmeldelser 
af de nyeste børnebøger og gode fif til læsning og kreativ leg. 

Biblioteksklubbens Litteraturklub 
Til den litteraturinteresserede: Litteraturklubben er et fælles-
skab under Biblioteksklubben for voksne, der holder særligt af 
læsning og skønlitteratur. Hvert halve år modtager du et ’Litte-
raturBrev’ proppet med stof om litteratur og læsning. 

Læs mere på www.kalundborgbib.dk/klub eller 
henvend dig personligt på et af bibliotekerne. 
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MEST FOR VOKSNE

Tid: Lørdag den 9. januar - 28. august 
 kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Biblioteksinfo, Snertinge 

Hver gang oplever du noget nyt, som du kan 
bringe med hjem. Her er højt til loftet. Du er 
sammen med nye som mere velkendte naboer 
og genboer samt lokale kulturinteresserede.
Du vil møde forfatterspirer som mere trænede 
skribenter. Her er forlæggere, grafikere samt 
fortællere af enten egne historier eller fortæl-
lere med ren fiktion.
Vi lytter gerne til netop dine fortællinger. Vi 
tager del i dine skriveønsker og hjælper med 
forsider, trykkeri og eventuelle sponsorater. Du 
kan etablere din bogrelease hos os og sammen 
med os. 
Kort sagt – alt er muligt!

KULTURCAFÉ
Foredrag med museumsinspektør og arkæolog

Kom i gang med at designe modeller 

JEANETTE VARBERG: 
VIKING - RAN, ILD OG SVÆRD

3D PRINT FOR BEGYNDERE

Tid: Torsdag den 28. januar kl. kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek

Tid: Onsdage den 3. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj, 2. juni
 kl. 19.00 - 21.00
Sted:  LAB lokalet – Kalundborg Bibliotek

Vikingetiden er en af de helt centrale perioder i dan-
markshistorien, og den er mere populær og fasci-
nerende end det meste andet historie. ”VIKING” er 
museumsinspektør Jeanette Varbergs brede fortæl-
ling om vikingetiden – den tager fat, hvor Fortidens 
Slagmarker slap, men er i øvrigt sin helt egen fortæl-
ling. Hun sætter vikingetogterne i centrum og skriver 
om de vikinger, der kom til at sætte deres spor i hele 
datidens Europa. Fra Irland til Rusland, fra Grønland 
til Middelhavet blev vikingerne en del af historien, og 
de træder frem i arkæologien og kilderne.
I samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe.

Brug en aften på at lære noget nyt og bliv introduceret til de spæn-
dende muligheder med 3D print teknologi. Du kommer også i gang 
med at designe 3D modeller på computeren. Vi viser dig hvordan. 
Medbring gerne egen bærbar og mus.

Tid: Onsdag den 3. februar kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Høng Gymnasium og HF
Historien om Carmen Curlers i Kalundborg er meget mere end en erhvervssucces 
i tresserne. Det er også fortællingen om en arbejdsplads, der brugte begreber 
som teambuilding, storkontorer og branding årtier før metoderne blev udbredte. 
Søren E. Jensen - forfatter til bogen Carmen - fortæller om det vanvittige 
erhvervseventyr, som Carmen Curlers udgjorde. 

Arrangeret i samarbejde med Høng Lokalhistorisk 
Forening, med støtte af Folkeuniversitet. 

Foredrag - Søren E. Jensen 

CARMEN CURLERS 
- ET VANVITTIGT ERHVERVSEVENTYR
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NYHED i Snertinge

DEN FØRSTE LØRDAG I MÅNEDEN

Gratis adgang



Tid: Torsdage den 4. og 11. februar
 kl. 14.00 - 15.30
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Lær mere om din Android tablet og hvad du kan 
bruge den til. Vi vil snakke om sikkerhed, ind-
stillinger, apps og vi lærer mere om hvordan en 
Android tablet fungerer. Medbring gerne din egen 
tablet/smartphone og Google konto.

ANDROID KURSUSFORLØB 
FOR BEGYNDERE

Tid: Torsdag den 25. februar kl. 14.00 – 15.30
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Svindelnumre på nettet, sms og telefonopkald 
hedder mange forskellige ting: Phishing, smishing, 
vishing, ransomware, social engineering osv. 
Vi snakker om, hvad man selv kan gøre for at 
undgå det. 

NET-SIKKERHED FOR SENIORER
- PHISHING

Tid: Torsdag den 18. marts kl. 14.00 – 15.30
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Vi snakker om vigtigheden af et sikkert kodeord, 
og hvordan man kan sikre sig bedre med f.eks. 
to-trins-login. Vi kigger også på hvordan man 
kan spotte fup tilbud og henvendelser. 

NET-SIKKERHED FOR SENIORER
– NETHANDEL OG LOGIN

Tid: Onsdag den 3. marts kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
  På dette kursus ser vi på de digitale profiler, vi 
efterlader på Facebook og andre sociale medier. 
Vi ser også på din Google-konto.
Medbring evt. din egen tablet/smartphone.

DIN DIGITALE ARV – SOCIALE  
MEDIER OG GOOGLE-KONTO

Tid: Tirsdage den 2. marts, 9. marts
 og den 16. marts kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Har du brug for at komme rigtig godt i gang med 
din iPad, lære den bedre at kende og blive mere 
fortrolig med de forskellige funktioner og indstil-
linger?

IPAD FOR BEGYNDERE 
- STEP BY STEP KURSUSFORLØB

Tid: Torsdag den 25. marts kl. 14.30 – 16.00
Sted:  Ubby Bibliotek 
Vil du lære Facebook bedre at kende og blive mere 
tryg i brugen af det, er dette begynderkursus lige 
noget for dig. Lær bl.a. om hvordan du sikrer dig 
selv på Facebook, privatindstillinger og værktøjer - 
og selvfølgelig også alt det sjove…
Forudsætning: Du skal have en Facebookkonto.

FACEBOOK KURSUS

Skyen – Hvad kan man bruge den til. Vi kigger på 
forskellige sky-services og hvordan man kan bruge 
dem i sin dagligdag.

Tid: Tirsdag den 23. februar og
 den 30. marts kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 

SKYEN

Tid: Onsdag den 3. februar kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Som det er nu, er NemIDs nøgleapp et supple-
ment til dit nøglekort, men i midten af 2021 hvor 
MitID lanceres, skal alle med en smartphone 
fremadrettet bruge en nøgleapp. Lær allerede nu, 
hvordan en nøgleapp fungerer. Vigtigt: Medbring 
din egen smartphone og dit NemID.

NEM-ID NØGLEAPP

Tid: Onsdag den 10. februar kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek
Dit digitale liv efterlader også en digital arv.
Vi kommer omkring digital post, og det du efterla-
der på digitale enheder, f.eks. dokumenter.

DIN DIGITALE ARV 
– E-BOKS OG FILER

DIGITALE KURSER 

Vi mangler ideer til fremtidig digital 
undervisning. Har du ideer, så skriv til klbbibliotek@kalundborg.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

HAR DU FORSLAG TIL NYE KURSER?

ALLE KURSER ER GRATIS, MEN KRÆVER TILMELDING
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Gå på opdagelse i Bibliotekshjørnet, 
læs aviser eller tidskrifter. 

Der vil altid være frivillige til stede, 
som kan hjælpe og sætte dig ind i, 

hvordan du bestiller bøger eller 
bruger bibliotekets app. 

Den første torsdag i måneden
3. sept., 1. okt., 5. nov. 

og 3. dec. kl. 19.00 - 21.00 

EKSTRA ÅBENT

BIBLIOTEKSCAFE
SVEBØLLE KVIK BIBLIOTEK

BIBLIOTEKSCAFÉ
SVEBØLLE KVIK BIBLIOTEK

EKSTRA ÅBENT Gå på opdagelse i Bibliotekshjørnet, 
læs aviser eller tidskrifter. 

Den første torsdag i måneden
4. februar, 4. marts, 8. april, 
6. maj og 3. juni kl. 19.00 - 21.00 

Der vil altid være frivillige til stede, som kan 
hjælpe og sætte dig ind i, hvordan du bestiller 
bøger eller bruger bibliotekets app. 

Tid: Onsdag den 10. februar kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Biblioteksinfo, Snertinge
 I samarbejde med Vesterlundens 
 biblioteksgruppe.
Tid: Mandag den 22. februar kl. 19.00 - 20.30
Sted:  Høng Hallen
De halvgamle mænd har nemlig styr på det hele. De 
har prøvet næsten alt, og der er intet, der kommer 
bag på dem ‒ bortset fra en enkelt hæmoride i ny 
og næ. Livet er surt, så hvorfor anstrenge sig for at 
vende mundvigene opad? Teaterforestilling stærk 
inspireret af Bjarne Schilling og Gorm Vølvers bog, 
Den store håndbog for halvgamle mænd. 
 

Odsherred Teater
TO HALVGAMLE MÆND 
‒ DET STORE LIVESHOW!

Tid: Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 
Sted:  Ubby Bibliotek og Forsamlingshus 

Marie vil i dette foredrag fortælle om, hvordan det 
var at vokse op med en far, der drikker. Hun giver 
sit publikum en ærlig indsigt i misbruget, omsorgs-
svigten og løftet til sig selv om at holde på hemme-
ligheden og beskytte sin far, Peter Brixtofte, og hans 
omdømme. 
I samarbejde med Hvidebæk Lokalråd

Foredrag - Marie Brixtofte
LIVET MED EN ALKOHOLISK FAR 
- OG SORGEN VED TABET

Makerhygge
ÅBENT HUS I LAB
Tid: Onsdage den 24. februar, 31. marts, 
 28. april, 26. maj og  23. juni
 kl. 15.00 - 19.00 
Sted:  LAB lokalet – Kalundborg Bibliotek
Kom forbi LAB til en maker-hyggesnak, bliv inspireret til 
gode idéer, vis dine egne projekter eller se hvad andre 
arbejder på.

Billetter 

refunderes ikkeOBS!
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Der er mange referencer til Ka-
lundborg i Dy Plambecks nyeste 
roman ”Til min søster”, så mange, 
at et naturligt spørgsmål til forfat-
teren må være: - Hvordan kommer 
Kalundborg ind som ramme om en 
del af handlingen?
Svaret kommer prompte fra Dy 
Plambeck, 40 år: - Jeg har altid 
været glad for Kalundborg!

Forfatteren lærte som ganske ung 
byen at kende, da hun og en venin-
de plukkede jordbær på Samsø. På 
vej til og fra øen cyklede de rundt 
i Kalundborg, og de fandt områ-
det meget smukt – og lidt råt ikke 
mindst omkring Kalundborg Havn.
King’s Pub bliver nævnt, men Dy 
Plambeck kan faktisk ikke huske, 
om hun og veninden nogensinde 
kiggede indenfor på caféen. Roma-
nens to hovedpersoner, søstrene 
Aya (jeg-fortælleren) og Andrea 
voksede op i et hus på Slagelsevej, 
og de gik på Kalundborg Gymna-
sium.
Torsdag den 4. marts fortæller 
Dy Plambeck om sin bog ”Til min 
søster”, og i den forbindelse vil 
hun spørge tilhørerne, om de kan 
genkende lokalsamfundet, sådan 

som hun har beskrevet det i roma-
nen. Hun vil gerne i dialog med 
tilhørerne om deres oplevelse af 
hendes beskrivelser.

Dy Plambeck debuterede som 
forfatter i 2005 med digtsamlingen 
”Buresø-fortællinger”. I 2004 blev 
hun uddannet forfatter fra Forfat-
terskolen.
Hendes seneste roman ”Til min 
søster” vandt Politikens Litteratur-
pris 2019.
Om vinderromanen har Politikens 
litteraturredaktør udtalt:
”Til min søster” er en barsk, men 
også rørende fortælling om mo-
derne kvindeliv. Om smerter der 
er naturlige, og smerter der er 
påført gennem vold. Om kroppens 
utæmmelige lyster – og om hævn.
Dy Plambecks vinderroman fører 
med stor energi, dansk litteratur- 
og kvindekamp ind i en ny tid”.

Vejen til forfatterskabet
I dag bor Dy Plambeck midt ude i 
en skov i Nordsjælland, sammen
med sin nu seks-årige datter 
Ingrid, om vinteren en mørk men 
ifølge Dy også meget smuk skov.
Egentlig havde hun slet ingen 

Kalundborg-kulisser i prisbelønnet roman

Kalundborg-citater
I ”TIL MIN SØSTER”

”Da vi var teenagere, gik vi om sønda-
gen rundt i Kalundborg for at se, hvad 
der havde åbent. Det var ikke meget.”

”- hvor vi lå med ranglede teenage-
kroppe og læste i sengen eller skrev 
lister over steder, hvor vi gerne ville 
prøve at have sex. Dig: i svømmehal-
lens omklædningsrum, ved Vollerup 
Skov og mellem bilerne, der stod på 
række, med et til-salg-skilt i ruden 
ved Arthurs autoværksted. Mig: i et af 
depotrummene på gymnasiet og i et 
supermarked”.

”Bartenderen på King’s Pub i Kalund-
borg var en kvinde, der manglede det 
yderste led af den venstre pegefinger. 
Man sagde i byen, at hendes ekskære-
ste John havde klippet leddet af med en 
beskærersaks.”

”Thorbjørns pølsevogn lå på pladsen 
foran stationen ved siden af telefonbok-
sen, hvor vi ringede 0059 til Træfpunk-
tet, og en liderlig fyr med luft i stem-
men besvarede opkaldet.”

”Æggeuret på køkkenbordet ringede 
tyve minutter, før klokken ringede ind 
på gymnasiet. Vi gik arm i arm. Du 
var glad og fuld og smed blusen, selv 
om det var i begyndelsen af oktober 
og luften kold, og gik af sted i din lyse 
silkeundertrøje.”
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Forfatteren Dy Plambeck holder af Kalundborg. Torsdag den 4. marts 
fortæller hun om sin roman ”Til min søster” – i Kalundborg.

planer om at blive forfatter. Hun 
regnede med, at hun ville studere 
psykologi eller antropologi – men 
det gik anderledes.

Omkring årtusindskiftet rejste 
hun i et par år rundt i verden, og 
det var i Israel, vejen til at blive 
forfatter blev banet. Berlingske 
havde udskrevet en konkurrence 
om et rejseessay ”Brev fra det 
blå”, Dy indsendte sit bud på et 
rejsebrev og vandt – til sin egen 
helt store overraskelse.
Præmien var en sum penge, som 
Dy omsatte til et ophold på Te-
strup Højskole. Her var hun med 
på skriveværkstedet, og på opfor-
dring fra nogle af lærerne fortsatte 
hun på Forfatterhøjskolen. Det var 
her, hun startede med at skrive 
Buresø-fortællinger, der blev 
hendes debut, og hun har siden 
skrevet en række romaner.
Inspirationen til forfatterskabet 
kommer ifølge Dy Plambeck fra 
”hvad jeg ser og hører, fra at 
være til stede i verden med øjne 
og ører åbne”.

Fødslen
Inspirationen til første del af ”Til 
min søster”, Barselshotellet 2015, 
kommer blandet andet fra Dy 
Plambecks egne erfaringer med at 
føde datteren Ingrid.
Hun har undret sig over, at beskri-
velser af fødsler, der så radikalt 
ændrer både mødre og fædres liv, 
fylder så lidt i litteraturen. Man 
skal faktisk helt tilbage til Dea 
Trier Mørchs roman ”Vinterbørn” 
fra 1976 for at finde en roman, 
der beskæftiger sig med fødsler.
Det har Dy rådet bod på, og hun 
gør det fuldstændig usminket og 
skriver detaljeret om bristet mel-
lemkød, underlivsprolaps og over-
revet endetarmsmuskel.
- Jo, det er meget tæt på, for 
sådan er det at føde et barn. Det 
er ikke muligt at forstille sig. Det 
er smertefuldt, dyrisk og råt, helt 
ufiltreret, som Dy Plambeck siger.
Der er ikke megen romantik over 
fødselsbeskrivelserne:
- Jeg er nok ikke den store roman-
tiker, slår Dy fast.
Om ”Til min søster” siger Dy 
Plambeck:

- Der er ingen såkaldte pæne piger 
med i ”Til min søster”. Kvinderne 
i romanen drikker, har masser af 
sex, kører for hurtigt i sportsvogn 
og går på jagt. De rummer en stor 
styrke, livskraft og vildskab. De gi-
ver en fuckfinger til kernefamilien, 
for de vil leve livet på en anden 
måde og gider ikke skamme sig.

At give mennesker stemme
Ind i handlingen i ”Til min søster” 
er helt genialt vævet en kvinde-
skikkelse fra 1800-tallet. Det er 
Anne Michelsen, forfatteren J.P. 
Jacobsens ungdomskæreste, der 
menes at have givet forfatteren 
inspiration til romanen ”Fru Marie 
Grubbe” fra 1876. Dy Plambeck 
har studeret breve fra Anne Mi-
chelsen, der udviklede en sinds-
sygdom, skizofreni, og endte sine 
dage indlagt på sindssygehospital. 
Hun levede 42 år indespærret på 
Sankt Hans Hospital.

I sin roman har Dy brugt ordrette 
citater fra J.P. Jacobsens breve 
og har med enkelte undtagelser 
ordret gengivet uddrag fra Anna 
Michelsens breve, digte og 
patientjournal.
Til sidst mistede Anna sin stemme, 
hun blev frataget stemmen, og 
jeg-fortælleren i ”Til min søster” 
håber, at hun har givet Anne Mi-
chelsen stemme.
- Er det dit ønske gennem dit 
forfatterskab at give kvinder 
stemme?
- Der løber en rød tråd igennem 
mit forfatterskab, og den går ud 
på at give stemmer til nogle grup-
per, der har været gjort tavse. Jeg 
har også skrevet om mennesker 
i provinsen, typer man ikke hører 
så meget, siger forfatteren. I ”Til 
min søster” giver Dy Plambeck 
stemme blandt andet til kvinders 
fødsler og tiden derefter.
Selv blev Dy Plambeck opmærk-
som på Anne Michelsen, da hun 
skulle skrive noget om Marie 
Grubbe.

I skriveværkstedet
Lige nu er Dy Plambeck ikke i 
gang med at skrive en ny roman, 
men hun forbereder sig med at 
lave masser af research. En plan, 

hun havde, der indebar research i 
USA, satte Coronaen foreløbig en 
stopper for.
Når Dy arbejder, foregår det oppe 
på 1. salen i huset i skoven. Når 
hun har kørt sin datter i skole, la-
ver hun en kop kaffe, og så sætter 
hun sig op i skrivekammeret - og 
arbejdet foregår i kaos, som hun 
selv udtrykker det.
Hun arbejder nemlig ikke struk-
tureret som nogle forfattere, der 
laver skemaer over handlingen og 
personernes gøren og laden.
- Jeg har en masse notater i mine 
moleskine notesbøger i mine ta-
sker, dem renskriver jeg, men jeg 
ved aldrig, hvor mine bøger ender, 
ler Dy Plambeck.

DY PLAMBECK

Dy Plambeck, født 1980, er 
uddannet på Forfatterskolen i 
2004. Hun debuterede i 2005 
med digtsamlingen Buresø-for-
tællinger. Siden er romanerne 
Texas’ Rose, Gudfar og Mikael 
udkommet i henholdsvis 2008, 
2011 og 2014. I maj 2019 
udkom Dy Plambecks seneste 
roman Til min søster. Hun har 
også skrevet børnebøger.

Dy Plambeck har modtaget flere 
priser for sit forfatterskab, bl.a. 
Klaus Rifbjergs debutantpris for 
lyrik, Statens Kunstfonds tre-
årige arbejdsstipendium, Jytte 
Borberg-prisen og Jeanne og 
Henri Nathansens mindelegat.
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Tid: Torsdag den 25. februar kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek 

Tid: Mandag den 1. marts kl. 17.30 - 19.30
Sted:  Kalundborg Bibliotek

Foredraget bygger på bogen af samme navn, og 
fortæller hele historien fra de første epidemier 
blandt de tidligste stenalderbønder, til hele verdens 
befolkning blev ramt af COVID-19.
I samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe. 

Folkevirke afholder debataften på Kalundborg Bib-
liotek i forbindelse med udstillingen ”Stemmesedler 
– magtmiddel eller dokument”, der kan ses hele 
marts måned. Med udstilling og debataften ønsker 
Folkevirke at lægge op til debat om, hvilken demo-
kratisk og politisk betydning udformningen af en 
stemmeseddel har samt de politiske og designmæs-
sige overvejelser, der ligger bag.

Foredrag

Debataften med Folkevirke 

POUL DUEDAHL: 
DEN FJERDE RYTTER 
- 10.000 ÅRS EPIDEMIHISTORIE

STEMMESEDLER – MAGTMIDDEL 
ELLER DOKUMENT?

Foredrag
DY PLAMBECK: OM BOGEN ’TIL MIN 
SØSTER’ OG FORFATTERSKAB
Tid: Torsdag den 4. marts kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Hallerne, indgang D

I dette foredrag tager Dy Plambeck deltagerne med 
om bag kulisserne til ’Til min søster’ - en stærk for-
tælling om søsterskab, moderskab og galskab. Det 
handler om begær, brutalitet og om retten til at lade 
sin stemme blive hørt. 

Dy Plambeck fik Politikens Litteraturpris i 2019 for 
romanen ’Til min Søster’.

PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”

23/2 Marie Brixtofte: Livet med en alkoholisk far

4/3 Dy Plambeck: Om bogen ”Til min søster”

11/3 Michael Winckler: Hele Danmarks Gustav

24/3 Kim Fupz Aakeson: 
Om bogen ”Bådens navn” + forfatterskab

13/4 Booktalk: Slægtsromaner

ARRANGEMENTER 
UNDER FORÅRETS 
FAMILIETEMA
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Tid: Torsdag den 11. marts kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Biblioteksinfo, Snertinge

Tid: Mandag den 8. marts kl. 19.00 - 20.30
Sted:  Kalundborg Hallerne, indgang D

Michael Winckler har udarbejdet et musikalsk fore-
drag om sin far Gustav Winckler, og som går under 
navnet ’Hele Danmarks Gustav’. 
I samarbejde med Vesterlunden Biblioteksgruppe.

Med humor fortæller Lindy om sin forvandling fra 
en usund livsstil med rygning og alt for lidt motion, 
til en hverdag med bedre og sundere kost og mere 
motion. Arrangeret i samarbejde med LOF, Nord-
vestsjælland. 

Musikalsk foredrag 

Foredrag

MICHAEL WINCKLER 
- HELE DANMARKS GUSTAV

LINDY ALDAHL: 
HØR OM LINDYS LIVSSTILS-
ÆNDRING I FOREDRAGET 
”FØR OG EFTER RIGTIGE MÆND”

Livetalk
NÅR SELVSKADE BLIVER EN LØSNING
Tid: Tirsdag den 16. marts kl. kl. 19.00 - 20.00
Sted:  Live-stream 
Særligt unge mennesker – uanset køn – er i risiko 
for at selvskade. Således har 32 % af unge i alderen 
18-25 år skadet sig selv på et tidspunkt i deres liv. 
Derfor kan støtte fra familie og omgangskreds være 
en hjælp til at komme videre. Livetalken er et online 
arrangement, hvor du kan se med på skærmen 
hjemmefra ved at klikke ind på PsykInfos Facebook-
side www.facebook.com/psykinfosjaelland, hvor 
vi livestreamer. Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til de medvirkende i kommentarfeltet.

Folieskæring for begyndere

INTRO FOR ALLE
Tid: Onsdag den 17. marts, 21. april, 12. maj
 og 9. juni kl. 15.00 - 17.00
Sted:  LAB lokalet – Kalundborg Bibliotek

Du lærer hvordan du laver et design, og hvordan du 
f.eks trykker det på en t-shirt. Vi viser dig hvordan.
T-shirt/stof/indkøbsnet medbringes. Bomuld fungerer 
bedst. For både børn og voksne.

Tid: Torsdag den 4. marts kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Hallerne, indgang D

PRISER OG 
TILMELDING



med spændende foredragsholdere, 
blandt andre besøgte historikeren 
Kåre Johannesen Vesterlunden den 
17. februar 2020 og formidlede 
verdenshistorie på en måde, tilhø-
rerne aldrig havde hørt før. Det var 
et yderst velbesøgt arrangement, 
der tiltrak deltagere også langt 
uden for Snertinges bygrænse, 
blandt andet fra Kalundborg.

Ikke længe efter det succesrige 
møde kastede Coronaen sin brutale 
skygge over landet og satte akti-
viteter på vågeblus overalt. Derfor 
har det været en noget vanskelig 
tid at starte et nyt initiativ som 
Biblioteksinfo, og alle håber, at 
mange flere vil finde vej til Bib-
lioteksinfo, når epidemien slipper 
grebet.
Biblioteksgruppen kommer med 
idéer til aktiviteter, og de bliver 
lanceret på de fire møder, som 
gruppen årligt holder med kontakt-
personerne fra biblioteket. Derefter 
beslutter man i fællesskab, hvad 
der skal gennemføres.
Det kan være forslag om under-
holdning, foredrag og også aktivi-
teter for børn i skoleferierne.
Det sker i en atmosfære af godt 
samarbejde.

Ønske om kulturcafé
For tiden har et af medlemmerne 
af Biblioteksgruppen, Eva Hare, et 
ønske om en kulturcafé, måske en 
gang om måneden og gerne lørdag 

eller søndag, hvor der ikke foregår 
så meget i området. Det kunne for 
eksempel være møder med for-
fattere. Biblioteket bakker op om 
idéen om en kulturcafé. 
Medlemmerne af Biblioteksgruppen 
agerer praktiske grise ved arran-
gementerne. De sætter stole frem, 
laver kaffe og rydder op bagefter.
Det er biblioteksgruppen, der 
booker for eksempel foredragshol-
dere, mens biblioteket sørger for 
formidlingen, blandt andet med 
omtale i bibliotekskataloget, og 
også i Vesterlunden er der release 
af det nye katalog, når det udkom-
mer.
Aktiviteterne kan også ses på stor-
skærmen i Biblioteksinfo i Aktivi-
tetshus Vesterlunden.

Lån eller stil en bog
Det er ikke helt korrekt, at der slet 
ikke kan lånes eller afleveres bøger 
i Biblioteksinfo i Snertinge, bare 
ikke i biblioteksregi.
Der er tre reoler, hvor folk kom-
mer og stiller bøger, de har læst og 
i stedet har mulighed for at låne 
andre bøger med hjem.
Det er Biblioteksgruppens ønske, 
at der sker mest muligt i Aktivitets-
hus Vesterlunden, for det skaber 
liv i området. 

Biblioteksgruppen
Hvem er de så, de uundværlige 
frivillige? Det spørgsmål prøver vi 
at besvare i det følgende.

Biblioteksgruppen består af Lykke 
Nielsen, Bertil Staal Nielsen, Karen 
Langholm, Eva Hare og Annelise 
Jensen.
Nogle har boet på Snertinge-egnen 
i mange år, andre er tilflyttere og 
har kun boet her i få år.
Fælles for dem er, at de brænder 
for at skabe liv og aktiviteter til 
glæde for alle egnens borgere. Det 
vil de gerne gøre en indsats for, og 
de ved, at det er nødvendigt selv 
at gøre noget for at få tingene til 
at ske.
Lykke Nielsen arbejdede i Dan-
marks Radio i 23 år, både som 
smørrebrødsjomfru og studievært-
inde. Hun har været med til mange 

Biblioteksgruppen i Snertinge 
har i samarbejde med Kalund-
borg Biblioteker åbnet Bib-
lioteksinfo i Aktivitetshuset 
Vesterlunden i Snertinge.

Uden de frivillige kunne det ikke 
lade sig gøre. De frivillige er guld 
værd. Det fastslår Marie Lind, bib-
liotekar ved Kalundborg Biblioteker.
Også hendes kollega Stine Veise-
gaard, der er bibliotekar og fag-
lig koordinator, giver de frivillige 
megen ros, for de har ifølge hende 
været utroligt engagerede i projek-
tet og fået det til at lykkes.
Både Marie Lind og Stine Veise-
gaard er kontaktpersoner til den 
frivillige biblioteksgruppe.
Endnu engang har frivillige kræfter 
skabt aktiviteter, der har svært ved 
at opstå og fungere inden for det 
offentlige systems rammer.
I dette tilfælde er det Biblioteksinfo 
i Aktivitetshuset Vesterlunden, der 
kan takke de frivillige, ulønnede 
kræfter for at have set dagens lys.
Idéen opstod som et ønske om et 
tilsvarende tilbud i Snertinge, som 
borgerne i Svebølle allerede har i 
form af de populære Kvikbibliotek 
i Aktivitetscenter Åvangen, også 
skabt af frivillige kræfter og støttet 
med en ekstraordinær kommunal 
bevilling til kultur.
Helt som i Kvikbiblioteket i Åvan-
gen er Biblioteksinfo Vesterlunden 
dog ikke.
I Biblioteksinfo Vesterlunden er der 
ikke udlån eller aflevering af bøger 
og andre materialer.
Det kan ikke lade sig gøre, for der 
ikke er mulighed for eller økonomi 
til at indrette et særskilt biblio-
teksrum, der kan låses af. Biblio-
teksinfo er heller ikke bemandet 
af biblioteksfagligt personale i 
åbningstiden, som er kl. 10-16 på 
hverdage.

Tilbud i Biblioteksinfo
Men hvad kan borgerne så foretage 
sig i Biblioteksinfo?
Her kan de hente information 
om bibliotekernes aktiviteter, få 
inspiration til læsning og deltage i 
arrangementer for børn og voksne, 
for eksempel børneteater og møder 

DE SKABER LIV I LOKALSAMFUNDET
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Besøg af Kåre Johannesen 
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og folkekære underholdningspro-
grammer som Hit med sangen, 
Stjerne for en aften, Musikbutik-
ken, Hos Otto, Absolut Fredag og 
Hvornår var det nu, det var? og 
hun var med i juryen for Melodi 
Grand Prix. Som Lykke selv siger: 
Jeg har aldrig sparet mig selv, men 
jeg har haft det sjovt!
I 2008 flyttede hun og hendes 
mand fra Albertslund til Snertinge. 
Parret har sommerhus i Kaldred, 
og planen var at flytte permanent 
i sommerhuset, når de to blev 
gamle – da de endnu ikke er så 
gamle, er de landet i Snertinge.
Her har de fået utroligt mange 
gode venner, og det hjælper at 
falde til et sted, når man selv 
engagerer sig, er Lykke Nielsens 
erfaring.
Det har hun gjort i Biblioteksgrup-
pen og i brugerrådet i Aktivitetshu-
set Vesterlunden.

Bertil Staal Nielsen er efter eget 
udsagn født og opvokset på det 
fattige Vesterbro, og han kan 
fortælle meget om livet dengang i 
gader som Istedgade og Saxogade.
Bertil arbejdede i næsten 40 år i 
IBM, hvor han havde med udvikling 
af stregkoder at gøre, ”stregkoder, 
som alle vidste, hvad var, men in-
gen anede, hvad man skulle bruge 
dem til.”
Bertil er gift med Lykke, som han 
traf dagen efter en glad aften i 
byen sammen med Peter Belli.
- Jeg kom egentlig bare for at få en 

Rød Tuborg den søndag, men så 
mødte jeg hende der, siger Bertil 
og peger på Lykke.
Også han er faldet godt til i Sner-
tinge, hvor han synes, at folk er 
meget imødekommende. Han er 
medlem af Biblioteksgruppen og 
har dermed været med til at sætte 
gang i Biblioteksinfo.

Karen Søe Langholm har med få 
undtagelser boet i Snertinge i man-
ge år. Hun og hendes mand boede 
i København, men da de fik børn, 
var de enige om, at børnene ikke 
skulle vokse op på stenbroen. Der-
for flyttede de til Snertinge, hvor 
hendes mand fik arbejde i 1972.
Karen har haft hele sit arbejdsliv 
inden for sundhedsvæsenet, hvor 
hun har arbejdet som sygehjælper 
og social- og sundhedsassistent på 
Rigshospitalet og Holbæk Sygehus.
Også hun er parat til at gøre en 
frivillig indsats for at skabe liv i det 
lokalsamfund, hun kender så godt 
og holder af.

Eva Hare bor ganske tæt på Aktivi-
tetshuset Vesterlunden, og det har 
hun gjort i et par år. Eva er kø-
benhavner, og hun synes, det har 
været svært for en udpræget kø-
benhavner, som hun er, at falde til 
på Vestsjælland, hvor hun oplever, 
at tonen er anderledes, end hun er 
vant til. Der er forskel på tiltalefor-
men og værdierne sammenlignet 
med der, hvor hun kommer fra.
Det var ønsket om at komme tæt-

tere på familien, ikke mindst bør-
nebørnene, der tilskyndede Eva til 
at flytte. Ønsket opstod, da hendes 
datter og svigersøn købte gård i 
Fårevejle.
Eva Hare har bestridt mange for-
skellige job i sit liv, blandt andet 
som voksenunderviser, hun har 
stået ved skranken på Bispebjerg 
Hospitals skadestue, og hun har 
været med til opbygningen af 
metoderne til Sundhedsportalen. 
Forfatter er hun også og har nu 
kastet sig over krimilitteraturen, 
hvor hendes målgruppe ifølge 
hende selv er ”Elly, der går med 
plisseret nederdel og holder Ude og 
Hjemme.”
Eva er medlem af forfattergruppen 
StORDstrømmen, og for hende er 
det naturligt at være aktiv i Biblio-
teksgruppen. Hun håber, at idéen 
om en kulturcafé i Aktivitetshuset 
Vesterlunden kan realiseres.

Anne-Lise Jensen har boet i Sner-
tinge siden 1961, og det hus, som 
hun og hendes mand byggede i 
1970, bor de stadig i.
Anne-Lise var dagplejer i 25 år, og 
hun har også arbejdet i køkken-, 
rengørings- og serveringsbranchen. 
Det var i den forbindelse, hun 
lærte Vesterlunden at kende, for 
her arbejdede hun tre-fire år i køk-
kenet, indtil det blev sparet væk.
For 12 år siden gik Anne-Lise på 
efterløn. Hun begyndte at komme 
som bruger af huset, da hun igen 
fik lyst til at gå ud og blande sig – 
og det har hun gjort siden.
Det kan aflæses af hende tillidspo-
ster, idet Anne-Lise både er kas-
serer i brugerrådet og formand for 
Aktivitetshusets bestyrelse.
Sammen med de øvrige medlem-
mer af Biblioteksgruppen var hun 
i september 2019 med til at starte 
Biblioteksinfo.
Selv får hun ikke læst så meget, 
som hun egentlig gerne ville, for 
der skal også være tid til håndar-
bejde, til at passe hus og have og 
selvfølgelig til det frivillige arbejde 
i Vesterlunden, hvor Anne-Lise 
bruger rigtig mange timer.

”Uden de frivillige 
kunne det ikke lade 
sig gøre. De frivillige 
er guld værd”



I sommeren 2018 blev guldalderma-
leren Johan Thomas Lundbyes 200 
års fødselsdag fejret i hans fødeby 
Kalundborg med en festival, der blev 
en stor publikumssucces. 
12.000 festivalgæster kan ikke tage 
fejl, og i sommeren 2021 bliver der 
budt op til en ny Lundbye Kunstfesti-
val, som strækker sig over mere end 
to måneder med over 50 arrange-
menter på programmet: Udstillinger, 
koncerter med klassisk musik og 
jazz, en teaterpremiere, talkshow, 
foredrag, guidede ture m.m. 
Hovedudstillingen fra 7. august til 
12. september på Bispegården er 
med privatejede værker af J.Th. 
Lundbye, P.C. Skovgaard og Lorenz 
Frølich. De er ikke alene tre af de 
fremmeste kunstnere fra 1800-tal-
lets danske guldalder. De var nære 
venner og arbejdskolleger, og det er 
temaet for festivalens hovedudstil-
ling.

Kunstnervenner for livet
Den 13. marts 1843 deltog J.Th. 
Lundbye og P.C. Skovgaard i et 
kunstnerkarneval i København, ud-
klædte som østerlændere, fortæller 
Lundbye i sin dagbog. Især Skovga-
ard tog sig godt ud, noterer han, og 
det fører han bevis for han med ma-
leriet “Studie af maleren P.C. Skov-
gaard i karnevalsdragt som tyrk.”
Lundbye og Skovgaards fælles del-
tagelse i karnevallet er et af de mere 
muntre eksempler på de to guldal-
dermaleres nære venskab og ar-
bejdsfællesskab, som også maleren 
Lorenz Frølich var en del af. De tre 
studerede sammen på Kunstakade-
miet og bevarede tætte forbindelser 
livet igennem.
Udstillingen på Bispegården fra 7. 
august til 12. september er sat sam-
men af skitser, tegninger, grafik og 
malerier, suppleret med breve, bog-
illustrationer og dagbogsoptegnelser 
m.m. De fleste af værkerne har ikke 
tidligere været udstillet.
Lundbyes dagbøger tegner et billede 
af et tæt og varmt venskab. Skov-
gaard og Frølich dukker tit op og 
bliver altid omtalt positivt og hjer-
teligt. ”Min ungdoms bedste ven”, 
skriver Lundbye om Frølich. Og om 

Skovgaard skriver den humørsvin-
gende kunstner et sted: ”Jeg malte 
tit bedst, naar han sad og saa til og 
opflammede mig til at lade Penselen 
løbe uden Angst.”
Både Frølich og Skovgaard besøg-
te Lundbyes bedsteforældres hus 
i Skibbrogade 8 i Kalundborg, som 
var Lundbyes føde- og barndoms-
hjem, og hvor hans mor boede, ef-
ter at hun var blevet enke. Frølich og 
Skovgaard var også på ekskursioner 
med skitseblokken til Lundbyes el-
skede Røsnæs.

Talkshow og teater
Kalundborg Museum viser i hele 
festivalperioden en udstilling med 
værker af de tre malervenner fra 
Museum Vestsjællands samlinger. 
Museet står også sammen med Ods-
herred Teater bag et talkshow med 
museumsinspektør Jesper Sejdner 
Knudsen og teaterleder Simon Vagn 
Jensen om venskabet mellem Lund-
bye, Skovgaard og Frølich.
Under festivalen er der foredrag, 
guidede ture og rundvisninger med 
Lundbye og guldalderen som tema.
Lundbye-kender Jens Balslevs tea-
terstykke med arbejdstitlen ”En 
vildfaren kugle” får premiere i sam-
arbejde med Odsherred Teater som 
en ”reading” - en dramatiseret op-
læsning med professionelle skue-
spillere. En slags radioteater foran 
publikum. Stykket bygger på Lund-
byes dagbøger og breve og giver et 
bud på en fortolkning af det spegede 
forhold mellem dæmoner, kunst og 
kærlighed i kunstnerens liv. 

Lundbye vender hjem
Den unge kunstner tankefuldt på vej 
hjem fra en af sine ture på Røsnæs 
til bedsteforældrenes hus i Skibbro-
gade. Under armen holder han sit 
tegne- og malegrej. Sådan vil man 
fra sensommeren 2021 kunne møde 
Kalundborgs berømte bysbarn J.Th. 

3. juli til 12. september

P.C. Skovgaard som tyrk, foreviget af 
J.Th. Lundbye. Billedet befinder sig på Ny 
Carlsberg Glyptotek.

I 1849, året efter J.Th. Lundbyes død, malede P.C. Skovgaard sin ven og kollega siddende 
på en landevej ved herregården Vognserup, optaget af at tegne noget i sin skitsebog for 
lokale børn. Billedet tilhører Statens Museum for Kunst.
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bliver otte nye landmarks indviet – 
flere af dem på Asnæs. På hver land-
markpæl er der en QR-kode, der giver 
adgang til oplysninger om stedet og 
Lundbyes univers.

To gange 100 år
Billedkunstneren Hans Sørensen var i 
1981 den første udstiller på Bispegår-
den. Når Bispegården 3. juli fylder 40 
år som udstillingssted, er hans navn 
igen på plakaten sammen med bil-
ledkunstneren Mogens Balles. Udstil-
lingen åbner Lundbye Kunstfestival 
2021 og vises 3. juli til 1. august. De 
to kunstnere ville begge være fyldt 
100 år i år, de boede og virkede i Ka-
lundborg og har haft stor betydning 
lokalt og uden for Kalundborgs græn-
ser. Kalundborg Kunstforening står 
for udstillingen.

Lundbye - i bronze og skabt af bil-
ledkunstner og Lundbye-discipel 
Maja Lisa Engelhardt.
Stedet er hjørnet af J. Hagemann-
Petersens Allé og Klosterparkvej. 
Her mødtes land og by på Lundbyes 
tid. Skulpturen bliver afsløret under 
sommerens festival.
- Forholdet mellem Lundbye og Ka-
lundborg har i mange år ligget mere 
eller mindre i dvale. Det blev vakt 
til live med festivalen i 2018, og nu 
vender Lundbye for alvor hjem, si-
ger Maja Lisa Engelhardt.

Kig Lundbye over skulderen
Opgaven er ikke nem: At få vores 
dages tæt bebyggede og ommøb-
lerede landskaber til at passe med 
de motiver, guldaldermaleren J.Th. 
Lundbye fandt på sine vandreture i 
og omkring fødebyen Kalundborg.
Men i 2018 blev der indviet 10 land-
marks - det vil sige steder, hvor 
Lundbye fandt motiver til skitser 
og billeder. Fortrinsvis på Røsnæs. 
Under Lundbye Kunstfestival 2021 

J.Th. Lundbye 
portrætteret af vennen 
P.C. Skovgaard i 1841. 
Statens Museum 
for Kunst.

Udstillingen med privatejede værker af 
Lundbye, Skovgaard og Frølich tilret-
telægges af bl.a. billedkunstneren Maja 
Lisa Engelhardt. Foto: Holger Prehnum

Lorenz Frølich tegnet af J.Th. Lundbye i 
1838.

Bag Lundbye Kunstfestival 2021 står Lundbykomiteen i Kalundborg i 
samarbejde med lokale foreninger, organisationer, kirker, folkeskoler, 
gymnasier, gallerier og privatpersoner. 
Festivalen støttes af Kalundborg Kommune og en række fonde.

Det kan du også opleve:

Se programmet på 
www.lundbyekunstfestival.dk
FRA medio febrUar
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50-60 arrangementer 
Kunstudstillinger

Rundvisninger · Foredrag 
Guidede ture 

Musikarrangementer 
Teaterforestillinger 

Skulpturafsløring 
Nye landmarks

En kunstkoncert med nykomponeret musik, billeder og oplæs-
ning i Nyvangskirken. Komponist Jesper Balslev og billedkunstner 
Maja Lisa Engelhardt er blandt de medvirkende.

Galleri Gry viser i hele festivalperioden en udstilling på Dyrehøj 
Vingård med værker af Mogens Balle og Hans Sørensen.

En sangaften i Raklev Sognehus med sange fra Højskolesang-
bogen, som knytter sig til Lundbyes tid. 

Skuespiller Susse Wold læser H.C. Andersens eventyr
 ”Snedronningen”. Teaterformidlingen Femkanten er arrangør.

Festivalen slutter 12. september med en cellokoncert i Raklev 
Kirke med Copenhagen Cello Quartet, der spiller musik fra 
guldalderen.



BUSTUR MED BESØG PÅ BAKKEHUSET 
OG DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Tirsdag den 31. august kl. 9.00 - 18.00

I anledning af Lundbye-festivalen udbydes 
bustur til København. Fokus bliver på 
guldalderen og kunstneren J. Th. Lundbye, med 
guidede omvisninger. 

Bakkehuset er et guldalderhjem med fokus på 
salonkultur, kunst og litteratur. 

Den Hirschsprungske Samling er et 
kunstmuseum med dansk kunst fra 1800-tallet 
og frem, og huser tobaksfabrikant Heinrich 
Hirschsprung og hans hustru Paulines private 
samling fra guldalderen.

Kl. 9.00 Afgang fra Kalundborg Hallens 
hovedindgang, J. Hagemann Petersens Alle 11  

Kl. 9.20 Opsamling i Svebølle, Centret - busstop 
ved SuperBrugsen. 

Kl. 11.00 – 12.30 Bakkehuset. Omvisning ved 
guide i hold. Derefter på egen hånd. 

Kl. 12.45-14.00 Spisning, Rest. Bjælkehuset 

Kl. 14.30-16.00 Den Hirschsprungske samling
Omvisning ved guide i hold, og derefter kortere 
tid på egen hånd. 

Kl. 16.00 Kørsel hjem, forventet ankomst til 
Svebølle kl. 17.40, og Kalundborg kl. 18.00 

Pris: 650,- kr. inkl. entréer og guides, rund-
stykke og 1 stk. drikkevare på udturen, frokost 
på restaurant inkl. en genstand. På hjemturen 
lidt sødt til tanden. Øvrige drikkevarer tilkøbes. 

Turen er et samarbejde mellem Kalundborg 
Turistforening, Biblioteksklubben og 
Folkeuniversitetet. 

OBS: Turen
er ikke 
for dårligt 
gående. 

LUNDBYE OG 
GULDALDEREN

Sæt kryds i kalenderen
4. juli  Tur til landmark 13-18 
  på Asnæs.
  Start på Møllebakken

10. juli  Byvandring: Skibbrogade -   
  Møllebakken - Vor Frue Kirke

17. juli  Tur til Landmark 1-7,
  i Kalundborg by
 
24. juli  Bustur til Landmark 8-12 
  på Røsnæs

8. aug.  Bustur til Landmark 13-18 
  på Asnæs

15. aug. Tur til Landmark 1-7,
  i Kalundborg by

21. aug. Tur til Landmark 8-12 
  på Røsnæs i egen bil. 

28. aug. Byvandring: Skibbrogade -   
  Møllebakken - Vor Frue Kirke

29. aug. Bustur til Odsherred: 
  I Lundbyes fodspor

31. aug. Bustur til Bakkehuset og   
  Den Hirschprungske Samling
  (Se beskrivelse til venstre)

Oplev landskabet med Lundbye 
Hen over sommeren arrangeres guidede ture 
til de ni landmarks, der er stillet op på steder 
i Kalundborg-egnen, hvor maleren Johan Tho-
mas Lundbye fandt motiver til sine billeder. 
Nogle af turene vil være med bus, andre vil 
være kørsel i egen bil. 

Vi åbner for billetsalg i foråret 2021. 
Hold øje www.kalundborgbib.dk eller 
www.kalundborgturistforening.dk 
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Kalundborg Turistforening, 
Folkeuniversitetet og 
Biblioteksklubben 
samarbejder om en række 
arrangementer 

Se alle arrangementer og køb billetter på 
www.lundbyekunstfestival.dk



Foredrag og generalforsamling 

Tid: Onsdag den 17. marts kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Høng Bibliotek

Året er 1958. 16 år gammel har Niels Sveistrup afslut-
tet sin uddannelse som telegrafist i Det Store Nordiske 
Telegrafselskab og bliver udstationeret i Helsingfors. 
Foredraget afholdes ifm. generalforsamlingen ved Høng 
Lokalhistoriske Forening. 

NIELS SVEISTRUP: 
TIDEN SOM TELEGRAFIST I FINLAND

Foredrag

Foredrag

TOM THOMASEN: 
BAG FÆNGSLETS MURE
Tid: Torsdag den 18. marts kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek 

Krimiforfatter Tom Thomasen har været fængsels-
betjent igennem 37 år ved Københavns Fængsler. 
Kom med ind i livet bag de høje mure, hvor hånd-
tagene sidder udvendigt på dørene. Arrangeret i 
samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppen. 

Tid: Tirsdag den 30. marts kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Ubby Bibliotek og Forsamlingshus

I dette meget personlige foredrag åbner Claus Holm op for 
en mere sårbar side af sig selv end offentligheden ser. Han 
sætter ord på tabuer omkring mænd og overvægt, selvværd, 
sex og samliv i en kombination af ærlighed, sårbarhed og 
selvfølgelig den humor og ligefremhed, vi kender Claus Holm 
for. 

I samarbejde med 
Hvidebæk Lokalråd. 

CLAUS HOLM: MIT LIVS OPSKRIFT

Tid: Onsdag den 24. marts kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Kultursalen, Høng Hallen 

Romanen ’I bådens navn’ er fortællingen om Su-
sanne og Mogens, der er gift. Hun er fængselspræst, 
han er ansat i Arbejdsskadestyrelsen, de bor i ræk-
kehus og har altid været sammen. Nu er Mogens 
begyndt at se frem til pensionen og vil købe en båd. 

Foredrag 
KIM FUPZ AAKESON: OM ’BÅDENS 
NAVN’ OG FORFATTERSKABET

Booktalk 
SLÆGTSROMANER
Tid: Tirsdag den 13. april kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek

Hemmeligheder og intriger, kærlighed og sorg. Slægts-
romaner har det hele! Dine biblioteksfolk inviterer til in-
spirationsaften, hvor du får vist romaner på storskærm, 
og får en litteraturlisten med hjem. 
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Live streamet event fra Det Kgl. Bibliotek 
EN SAMTALE MED 
KARL OVE KNAUSGÅRD
Tid: Tirsdag den 11. maj kl. 20.00 - 21.30
Sted:  Kalundborg Bibliotek
Den norske forfatter Karl Ove Knausgård er en af 
de største og mest skelsættende forfattere i nyere 
skandinavisk litteraturhistorie. Kalundborg Biblioteker 
livestreamer samtalen med ham fra Det Kongelige 
Bibliotek i anledning af at han modtager H.C. Ander-
sens Litteraturpris.

FORTÆLLEAFTEN OM ÅMOSEN
Tid: Mandag den 19. april kl. 18.30 - 20.30
Sted:  Kalundborg Bibliotek
Roskilde Universitet inviterer til 
foredrag om Åmosen og giver bor-
gere mulighed for at bidrage med 
egne historier og naturoplevelser fra 
dette skønne naturområde. 

Foredrag

HENNING BONDE: 
GENFORENINGEN 
Tid: Torsdag den 22. april kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Høng Bibliotek
Sønderjylland og Danmark blev genforenet 
efter 56 års adskillelse. Hvad skete der i 
1920 på vores egn her i Nordvestsjælland? 
Henning Bonde har dykket ned i de lokal-
historiske arkiver på egnen og fundet gode 
historier.
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Tid: Torsdag den 15. april kl. 19.00 - 20.15
Sted:  Biblioteksinfo, Snertinge
En kabaret uden røde ører, men med blussende 
kinder! En erotisk brevkasse hvor spørgsmålene 
kredser om erotikken, når man kommer op i årene. 
Arrangeret i samarbejde med Vesterlundens 
Biblioteksgruppe.

Odsherred Teater
LIV I KLUDENE 

Tid: Tirsdag den 18. maj kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Biblioteksinfo, Snertinge

Sproghjørnet handler logisk om det danske sprog, 
dets finurlighed og det evigt foranderlige og dermed 
forunderlige. Oplev Lektor Ole Lauridsen fra Sprog-
hjørnet på P4 fortælle på munter vis om det danske 
sprog.

Foredrag

OLE LAURIDSEN FRA SPROGHJØRNET 
- OM DET DANSKE SPROG

PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”



På rundtur i eBiblioteket
Måske bruger du det allerede, og 
måske kender du ikke til det. Biblio-
teket tilbyder en lang række digitale 
tilbud, som du kan finde og benytte 
ganske gratis via bibliotekets hjem-
meside. Og langt de fleste af dem, 
kan du benytte med fuld adgang 
hjemmefra.
Vi kalder det vores eBibliotek – vo-
res elektroniske/digitale tjenester - 
og har du ikke stiftet bekendtskab 
med dem endnu, får du her en gui-
det rundtur.

Hjemmebiograf, musikalske op-
levelser og masser af læsestof
Lad os først dykke ned i alt det ”for 
sjov”. Tjenesten Filmstriben er din 
adgang til spændende dokumenta-
rer, historiske dramaer, store klas-
sikere og et helt børneunivers med 
både gammelt og nyt for børn og 
barnlige sjæle.
Stingray Quello er til dig, der ikke 
kan få nok af musikkens univers. 
Her er stribevis af musikdokumen-
tarer og livekoncerter at se og lytte 
til hjemme i stuen.
RB digital er en fantastisk mulig-
hed for at gå på opdagelse i utal-
lige, særligt engelsksprogede, men 
også danske magasiner. Heriblandt 
Spis Bedre, Antik og auktion, Haven 
og Psykologi. Selvfølgelig hele tiden 
opdateret med de nyeste udgivel-
ser.

Afslutningsvist rummer eReolen 
hundredvis af lyd- og e-bøger. Sor-
tér efter både genre, forfatter eller 
emner. Eller dyk ned i ”Månedens 
tema” og ”Nyt på hylderne” og lad 

dig inspirere til din næste store 
lytte- eller læseoplevelse. Det hele 
kan du tilgå fra din telefon eller tab-
let via en app eller på din PC.
Kort sagt, der er et væld af under-
holdningsmuligheder at finde på 
eBiblioteket.

Specialistviden og 
en masse fakta
Ud over alle mulighederne for ren 
underholdning, så finder du masser 
af fakta og vidensdatabaser blandt 
bibliotekets digitale tilbud.
Mangler man hjælp til et specielt 
emne, f.eks. i forbindelse med sko-
le eller studie, er der masser af vi-
den at hente digitalt. Slå f.eks. op i 
Europa World Plus, der rummer info 
om internationale organisationer og 
samfundsmæssige, økonomiske og 
politiske forhold. Eller Faktalink, der 
er et opslagsværk med altid aktuelle 
emner. Og vil du nørde litteratur fin-
des både links til Forfatterweb, Lit-
teratursiden og Literature Resource 
center – et engelsksproget forfat-
terleksikon. I den naturvidenska-
belige ende, findes databasen Ma-
sterfiles fyldt med engelsksprogede 
artikler, Futuriblerne med artikler 
om fremtidsforskning og Science 
in Context – en naturvidenskabelig 
database særligt for gymnasie og 
HF-niveau.

Vigtigt er det selvfølgelig, at det 
alle er tjenester, hvor man ikke skal 
være bange for at finde fake news. 
Du kan med ro i maven benytte dis-
se informationer.
Til sidst skal også nævnes både 
Pressreader, Infomedia og Medie-

stream Folkebibliotek. Her er info 
du ikke bare finder andre steder. 
Kæmpe opslagsværker i gamle avi-
ser og tidsskrifter, både dem der 
stadig findes, og dem der var en-
gang. PressReader giver dig adgang 
til mere en 5000 udenlandske aviser 
– og de kan læses digitalt så snart 
papirudgaven udkommer i udgivel-
seslandet. Mediastream indeholder 
historiske avissider helt tilbage til 
1918.

Sprogundervisning
Har du sat dig for at lære et nyt 
sprog, så du kan snakke med de lo-
kale, når vi endelig kan rejse ud i 
verden igen? I så fald skal du kigge 
på Mango Language. Her er mulig-
hed for online sprogkurser i mere 
end 70 forskellige sprog. Du kan 
både benytte det som ”gæst” eller 
oprette en bruger, så programmet 
husker, hvor langt du er i dit læ-
ringsforløb. Igen helt gratis.

Skal du med på eBiblioteket?
Du har nu fået en introduktion til 
nogle af de mange muligheder 
blandt bibliotekets digitale tilbud. 
De fleste tilbud kræver ikke andet 
end det log ind, du bruger, når du 
bruger det fysiske bibliotek, men du 
kan sidde hjemmefra og bruge det 
hele online. Enkelte kræver at du 
opretter en bruger for at få adgang. 
Du kan altid komme forbi bibliote-
ket eller ringe og spørge om hjælp 
til at komme i gang. ”Kom med” på 
eBiblioteket. Du kan starte med det 
samme.

Bibliotekets 
digitale tilbud 
- alt det biblioteket også er

33



34

UDSTILLINGER - KALundborg Bibliotek

Norske Karin Wik Meilandt er oprindelig uddannet 
som operasanger, men havde også et behov for at 
udtrykke sig med farver. Karin har malet i mange år 
og som kolorist lægges vægten primært på farve-
virkningen i billederne.

Februar
KARIN MEILANDT 

I hele marts måned kan man på Kalundborg Bibliotek 
opleve en spændende udstilling i fotos om samarbej-
det mellem en landsby i Mali og foreningen Internatio-
nal Kontakt i Danmark.

Marts

MALI
Sif Bacharach arbejder med collager og har en skøn 
forkærlighed for spraglet og skør kunst. De sjove og 
farverige universer kan i høj grad også nydes af børn. 

April

SIF BACHARACH 

Lene Siw Olesen tegner med tørpasteller og henter 
inspiration i både natur, sine børn og i idoler. Særligt 
naturen ved Solrød Strand, hvor hun er fra, portræt-
teres.

Januar
LENE SIW OLESEN

På denne debatudstilling fokuseres på udform-
ningen – design – af stemmesedler til det danske 
folketing samt på parlamenter i udlandet.

Marts
STEMMESEDLER 
– MAGTMIDDEL ELLER DOKUMENT?



Pinsen står i kunstens tegn og traditionen tro vil der 
på biblioteket i Kalundborg være optakt med udstil-
ling, hvor nogle af pinsens kunstnere er repræsen-
teret.  

3. - 21. maj
OPTAKT TIL KUNST I PINSEN
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Nikoline Ingemann maler abstrakt kunst og hun 
peger på kunstnere som Jackson Pullock og Per 
Kirkeby som inspirationskilder. Derudover hentes 
inspirationen generelt i naturen eller andre steder, 
hun synes er flotte. 

Åse Pedersen har fundet stor glæde ved at male, 
en interesse der har varet i mere end 10 år, og som 
resulterer i flotte og farverige billeder. 

Juli August
NIKOLINE INGEMANN ÅSE PEDERSEN 

Claus Gawin bor og arbejder i Tåstrup. Han har malet 
siden 2013 og blandt forbillederne er Gerhard Richter. 
Claus Gawin lægger vægt på farvevalget og den måde 
farverne optræder på. Han vægter her og nu ekspres-
sion og total indlevelse samt det, der kommer ud af at 
være et helt menneske i nuet, med de nuancer, der er 
i det. 

Juni
CLAUS GAWIN 
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UDSTILLINGER - GØRLEV Bibliotek

Jan Høgh udstiller akrylmalerier og figurer. Jan Høgh bor i Drøsselbjerg og inspireres meget af lyset og farverne 
over Storebælt og Musholmbugten. Men også fra rejser, især i Sydøst Asien, hvor der er en varme og lys ud over 
alle grænser. Malerierne spænder fra det naivistiske over det naturalistiske, figurative og til det abstrakte, over 
stemninger og landskaber. 

Januar
JAN HØGH

Susanne Penter er selvlært og har malet akrylma-
lerier siden 2006. Hun maler stemninger og små 
historier, altid i akryl. Naturen, rejser, små oplevel-
ser i det daglige.

Fantastiske og dygtige lokale malerdamer udstiller 
egne værker. De har leget med farver, blevet ud-
fordret på teknikker og er gået i dybden med deres 
eget personlige udtryk. Forskellighed/mangfoldig-
hed: Denne omsorgsfulde malergruppe favner det.

Februar Marts og april
SUSANNE PENTER DE FANTASTISKE MALERDAMER 

Rikke Breindahl ser muligheder i drivtømmer og ska-
ber finurligheder, der tages med hjem i Det Lille Værk-
stedsgalleri i Viskinge. Rikke laver også glaskunst, 
hvor idéer bliver til virkelighed. 

Juni og juli

Fotogruppen Argus udstiller flotte fotografier og har 
flere gange før glædet brugere af kommunens biblio-
teker med deres stemningsfulde billeder. Gruppen blev 
startet i 2014 af Teddy Pedersen og John A. Olsen.

Maj
FOTOGRUPPEN ARGUS RIKKE BREINDAHL 



Lea Hartmann skaber eventyrlige, farverige og me-
get flotte doodles. Meget inspiration hentes i naturen 
på Røsnæs. Lea har altid været interesseret i kunst, 
form og farver. Det startede med oliemalerier og 
fortsatte over i  akryl på lærred. Efter at have holdt 
pause i nogle år, startede Lea i 2014 med kunsten 
igen, denne gang med pen, papir og akvarel.

Maj
LEA HARTMANN 

UDSTILLINGER - HØNG Bibliotek

Janne Falkner skaber smukke og søde smykker med 
perler, der er bestilt hjem fra hele verden

Juni og juli

JANNE FALKNER

Ditte Forchhammer maler farverige og kærligheds-
fulde billeder, hvor det gennemgående tema er kvin-
der. Det er farverige billeder, der skaber glæde.  

Marts
DITTE FORCHHAMMER 

Det er altid spændende at se gamle, lokalhistoriske 
billeder. I februar kan man på biblioteket i Høng og 
nyde udstillingen ”Dilettant gennem tiden”, en rejse 
gennem gamle revyer og teaterstykker fra den gamle 
Høng Kommunes område. Høng Lokalhistoriske For-
ening står bag udstillingen.  

Februar
”DILLETANT GENNEM TIDEN”

Fotogruppen Argus udstiller flotte fotografier og har 
flere gange før glædet brugere af kommunens biblio-
teker med deres stemningsfulde billeder. Gruppen blev 
startet i 2014 af Teddy Pedersen og John A. Olsen.

April
FOTOGRUPPEN ARGUS
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LÆR SPROG

NATUR, JAGT 
OG SEJLADS

SANG OG MUSIK
VARMTVANDS-
TRÆNING

DEN DIGITALE 
VERDEN

GRAVID, BABY
OG FAMILIE

FOREDRAG 
OG DEBATTER

KURSER 
I DET FRI

BEVÆGELSE 
OG SUNDHED

MAD OG DRIKKEFØRSTEHJÆLP

Dyrk din interesse sammen med andre. 
Vi har mange hold for dig, der vil være 
kreativ sammen med andre.

Skal du have kørekort, så skal du bestå 
et førstehjælpskursus.

Bliv bedre til sociale medier, podcast, 
film og foto.

For dig der har muskel- eller ledsmerter,  
er varmtvandstræning en rigtig god 
træningsform.

Oplev glæden ved at bruge tiden på 
vandet, i skoven - og alle andre steder i 
naturen.

Brug naturen som træningslokale, og 
nyd hvor højt der er til loftet.

Kom med på seniorhøjskole i Høng, 
bibliotekscaféen i Ubby eller et af vores 
mange andre foredrag.

Vil du lære fransk, spansk, italiensk 
kinesisk eller noget helt andet. 

Fødselsforberedelse, yoga, motion i 
vand, babymassage, babyrytmik, første-
hjælp, leg/rytmik - listen over aktiviteter 
er lang.

Lav din egen chokolade, bliv vegetar 
eller se nogle af de andre spændende 
madhold.

Vi har mange kurser indenfor motion og 
sundhed, både for dig der vil give den 
gas, og dig der har brug for et 
hensyntagende hold.

Kurser for dig der vil lære at synge eller 
spille på et instrument.

Igen i år har vi stablet en masse kurser på benene. Vi har så mange, at vi ikke kan have 

dem i dette blad, og derfor håber vi, at I vil se mere på lof.dk/nordvestsjaelland

Der er helt sikkert også noget for dig!

På kontoret sidder vi klar til at tage imod din opringning mandag til torsdag 

mellem kl. 9 og 14 - du er også altid velkommen til at stikke hovedet ind.

Hos LOF har vi mindre hold, og vi vil sørge for at alle hold lever op til de hygiejniske 

anbefalinger som Sundhedstyrelsen udsteder. Således kan alle være trygge i at deltage.

LOF Nordvestsjælland

LOF Nordvestsjælland – Kalundborg og Odsherred. Elmegade 11 A, 4400 Kalundborg 

Telefon 59561414 · lof.dk/nordvestsjaelland · Nordvestsjaelland@LOF.dk

VELKOMMEN TIL LOF

- din lokale dag- og aftenskole

Vidste du, at...

9 ud af 10 deltagere bliver glade af at gå i aftenskole?

DE KREATIVE

ONLINE VINTERHØJSKOLE OM KUNST

 Kom rundt i landet og oplev nogle af landets bedste museer og få 

foredrag derfra, alt sammen med lokale oplægsholdere og dygtigt 

bundet sammen af kunstformidleren Peter Kær, der er den gennem-

gående vært på LOFs vinterhøjskole. Han er uddannet cand. mag. i kunsthistorie og kulturformidling. 

Underviser i kunst, kunstforståelse, arrangerer kunstcaféer og museumsomvisninger. Fungerer som 

moderator og igangsætter. Er vært for tv-programmer om kunst og historieformidling for DR-K. Blandt 

andet i programmer som: 1000 års dansk kunsthistorie, Scavenius & Kær på tur i Kunsthistorien, Mord i 

Middelalderen etc.

 

Højskolen strækker sig over 6 online højskoledage fra kl. 19.00 - 21.00 med start den 1. februar, og der 

vil både være mulighed for debat, sang og pausegymnastik, selvom du sidder hjemme i din egen stue.

 

Se mere på lof.dk/nordvestsjaelland



LÆR SPROG

NATUR, JAGT 
OG SEJLADS

SANG OG MUSIK
VARMTVANDS-
TRÆNING

DEN DIGITALE 
VERDEN

GRAVID, BABY
OG FAMILIE

FOREDRAG 
OG DEBATTER

KURSER 
I DET FRI

BEVÆGELSE 
OG SUNDHED

MAD OG DRIKKEFØRSTEHJÆLP

Dyrk din interesse sammen med andre. 
Vi har mange hold for dig, der vil være 
kreativ sammen med andre.

Skal du have kørekort, så skal du bestå 
et førstehjælpskursus.

Bliv bedre til sociale medier, podcast, 
film og foto.

For dig der har muskel- eller ledsmerter,  
er varmtvandstræning en rigtig god 
træningsform.

Oplev glæden ved at bruge tiden på 
vandet, i skoven - og alle andre steder i 
naturen.

Brug naturen som træningslokale, og 
nyd hvor højt der er til loftet.

Kom med på seniorhøjskole i Høng, 
bibliotekscaféen i Ubby eller et af vores 
mange andre foredrag.

Vil du lære fransk, spansk, italiensk 
kinesisk eller noget helt andet. 

Fødselsforberedelse, yoga, motion i 
vand, babymassage, babyrytmik, første-
hjælp, leg/rytmik - listen over aktiviteter 
er lang.

Lav din egen chokolade, bliv vegetar 
eller se nogle af de andre spændende 
madhold.

Vi har mange kurser indenfor motion og 
sundhed, både for dig der vil give den 
gas, og dig der har brug for et 
hensyntagende hold.

Kurser for dig der vil lære at synge eller 
spille på et instrument.

Igen i år har vi stablet en masse kurser på benene. Vi har så mange, at vi ikke kan have 

dem i dette blad, og derfor håber vi, at I vil se mere på lof.dk/nordvestsjaelland

Der er helt sikkert også noget for dig!

På kontoret sidder vi klar til at tage imod din opringning mandag til torsdag 

mellem kl. 9 og 14 - du er også altid velkommen til at stikke hovedet ind.

Hos LOF har vi mindre hold, og vi vil sørge for at alle hold lever op til de hygiejniske 

anbefalinger som Sundhedstyrelsen udsteder. Således kan alle være trygge i at deltage.

LOF Nordvestsjælland

LOF Nordvestsjælland – Kalundborg og Odsherred. Elmegade 11 A, 4400 Kalundborg 

Telefon 59561414 · lof.dk/nordvestsjaelland · Nordvestsjaelland@LOF.dk

VELKOMMEN TIL LOF

- din lokale dag- og aftenskole

Vidste du, at...

9 ud af 10 deltagere bliver glade af at gå i aftenskole?

DE KREATIVE

ONLINE VINTERHØJSKOLE OM KUNST

 Kom rundt i landet og oplev nogle af landets bedste museer og få 

foredrag derfra, alt sammen med lokale oplægsholdere og dygtigt 

bundet sammen af kunstformidleren Peter Kær, der er den gennem-

gående vært på LOFs vinterhøjskole. Han er uddannet cand. mag. i kunsthistorie og kulturformidling. 

Underviser i kunst, kunstforståelse, arrangerer kunstcaféer og museumsomvisninger. Fungerer som 

moderator og igangsætter. Er vært for tv-programmer om kunst og historieformidling for DR-K. Blandt 

andet i programmer som: 1000 års dansk kunsthistorie, Scavenius & Kær på tur i Kunsthistorien, Mord i 

Middelalderen etc.

 

Højskolen strækker sig over 6 online højskoledage fra kl. 19.00 - 21.00 med start den 1. februar, og der 

vil både være mulighed for debat, sang og pausegymnastik, selvom du sidder hjemme i din egen stue.

 

Se mere på lof.dk/nordvestsjaelland



KALUNDBORG FOLKEUNIVERSITET

Hvad er Folkeuniversitetet?
Det første Folkeuniversitet blev oprettet på Køben-
havns Universitet i 1898 med ønsket om at udbrede 
kendskabet til forskningens metoder og resultater til 
folket. Siden da har det folkeoplysende arbejde bredt 
sig og der findes i dag Folkeuniversiteter over hele 
landet.

Som det fremgår af folkeoplysningsloven, er formålet 
med Folkeuniversitetets virksomhed at udbrede kend-
skabet til forskningens metoder og resultater samt 
fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab 
gennem folkeoplysende undervisnings- og foredrags-
virksomhed.

Hvem kan deltage?
Folkeuniversitetets kurser og foredrag er for alle. Der 
er ingen adgangskrav eller eksaminer. Vi formidler vi-
denskabens metoder og resultater til alle, der har lyst 
til at lære noget nyt og udvide deres horisont.

Hvad handler forelæsningerne om?
Vi formidler forskningens resultater inden for en lang 
række videnskabelige discipliner og i vores program-
mer finder du foredrag og kurser om næsten alt – fra 
astronomi, geologi og politik til kunst, litteratur, histo-
rie og sundhed.

Hvem underviser?
Folkeuniversitetets forelæsninger varetages af fore-
læsere, som har et dokumenteret førstehåndskend-
skab til den forskning, som ligger til grund for det 
emne, der forelæses i; der vil her typisk være tale 
om videnskabelige medarbejdere ved universiteter, 
andre højere læreanstalter og vidensinstitutioner.

Forelæseren har relevant uddannelse på universi-
tetsniveau og en hermed forbundet forskningsindsigt 
eller har ad anden vej dokumenteret eller på anden 
måde godtgjort sagkundskab inden for det emne, 
der forelæses over, f.eks. embedsmænd, journalister, 
kunstnere og politikere.

Hvem kan deltage?
Det kræver ingen særlige forudsætninger at følge 
Folkeuniversitetets kurser og foredrag - de er for alle, 
der har interesse for vores alsidige tilbud. Har du 
idéer til kurser, foredrag, eller har du øvrige spørgs-
mål, kan du henvende dig på tlf. 59 53 55 60  eller 
e-mail: folkeuniversitetet@kalundborg.dk

Vil du vide mere?
Find yderligere information om Kalundborg  
Folkeuniversitet på 
www.fuko.dk/komite/kalundborg-folkeuniversitet

Velkommen til Kalundborg Folkeuniversitet!

Kalundborg Folkeuniversitet har til huse på Kalundborg Bibliotek, Klostertorvet 4, Kalundborg



Foredraget tager udgangspunkt i den kolossale succes, som 
islandsk litteratur i disse år oplever, både i Norden og ude 
i den endnu større verden. Man kan bare nævne forfattere 
som Sjón og Jón Kalman Stefánsson, eller Auður Ava Ólafs-
dóttir, som i 2018 modtog Nordisk Råds Litteraturpris for 
romanen AR og senere var bogaktuel på dansk med MISS 
ISLAND. 

I 2020 har vi også fået fine noveller af Fríða Ísberg og Berg-
sveinn Birgissons originale faktionsroman med den bizarre 
titel HÅNDBOG OM KØERS TANKEGANG (!).  

Hvori består, må man spørge, det særligt islandske? Kan suc-
cesen have sin forklaring i, at de moderne islandske forfattere lægger særlig vægt på at forbinde og forene 
forskellige verdener og forskellige fortællemåder? 
Og hvilken rolle spiller saga- og endda-traditionen? Med afsæt i spørgsmål som disse, vil arrangementet 
tilstræbe at formidle den gode læseoplevelse og give tilhørerne inspiration til at læse (endnu mere) islandsk 
litteratur, også selvom de lange vinteraftener snart er ved at være forbi.

Kom tæt på to enestående kunstnere når dette fore-
drag fortæller om deres liv og værker.
Som hovedskikkelser i den tyske ekspressionisme 
- og medlemmer af kunstnergruppen Die Brücke - 

Tid: Torsdag den 11. februar kl. 17.00 – 19.00
Sted:  Kalundborg Gymnasium

Tid: Tirsdag den den 16. marts kl. 17.00 - 19.00
Sted:  Kalundborg Gymnasium

v/lektor Erik Skyum-Nielsen

ISLANDS LITTERÆRE MIRAKEL

v/kunstformidler 
Christina K. Hansen

VILD FARVEKRAFT: 
ERNST LUDWIG 
KIRCHNER OG 
EMIL NOLDE 
- KUNSTFOREDRAG
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FOLKE-
UNIVERSITETET

ER FOR ALLE

Udvid din horisont og 
kom i dybden på et 

højere plan. Folkeuni-
versitetet er forsknings-

formidling til alle.

var Ernst Ludwig Kirchner og Emil Nolde optaget af 
farvens udtrykskraft og subjektive virkelighedsople-
velser.
Der stilles skarpt på tidens interesse for ikke-vestlige 
kulturer samt ekspressionisternes sammenstød med 
det nazistiske regime.

PRISER OG 
TILMELDING

Læs mere på
kalundborgbib.dk

- ”Det sker”
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De er alle samlingspunkter for lokalsamfundet,
nogle steder som selskabslokaler og andre steder 
både som selskabslokaler og som samlingssted 
for kulturelle og sociale aktiviteter for foreninger, 
skoler og private. 

“Liv i Forsamlingshusene” er et samarbejde mel-
lem Forsamlingshusene og Kalundborg Kommune, 
og fik sin opstart i 2016. Fra 2021, er projekt ”Liv 
i Forsamlingshusene” blevet permanent, og har 
tilbudt over 160 arrangementer igennem årene. 

KULTUREN KOMMER TIL DIG
I samarbejde udvikles en række tilbud til for-
samlingshusene, som kommer borgerne til gavn. 
Siden 2016 har der været et væld af foredrag, 
koncerter og teaterforestillinger. Dette takket 
være de mange ildsjæle i lokalsamfundene.

Se alle tilbuddene på www.kalundborglif.dk, hvor 
der er oplysninger om datoer, priser og bestilling 
af billetter.

I Kalundborg Kommune er der et væld af forsamlingshuse! 
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Se aktuelle tilbud om teater, 
foredrag og koncerter på 

www.kalundborglif.dk



EN VERDEN AF OPLEVELSER





  

  

  

JANUAR

1/1 Udstilling i januar:  
 Lene Siw Olesen 
 Kalundborg Bibliotek | side 34 

1/1 Udstilling i januar:  
 Jan Høgh 
 Gørlev Bibliotek | side 36 

9/1 til 28. august
 Kulturcafé    
 Biblioteksinfo, Snertinge | s. 19

28/1 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: 
 Viking - Ran, Ild Og Sværd  
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 19

30/1 kl. 11.00
 Børneteater:  
 Stor, Større, Størst   
 Ubby Bibliotek | side 4

31/1 kl. 14.00 - 14.45
 Familiekoncert: Tubalupa Band  
 Musisk Skole | side 4
FEBRUAR
27/1 kl. 15.30 - 16.30 
 Opstart af bogklub for 
 børn i Gørlev 
 Gørlev Bibliotek | side 5

FEBRUAR

1/2 Udstilling i februar:  
 Karin Meilandt 
 Kalundborg Bibliotek | side 34 

1/2 Udstilling i februar:  
 Susanne Penter 
 Gørlev Bibliotek | side 36

1/2 Udstilling i februar:  
 Dilletant gennem tiden
 Høng Bibliotek | side 37 

1/2 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

3/2 kl. 10.00 - 12.00
 Digitale kurser:
 Nem-id nøgleapp
 Kalundborg Bibliotek | side 20

3/2 kl. 19.00 - 21.00 
 3D print for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 19

3/2 kl. 19.00 - 21.00 
 Foredrag: Carmen Curlers
 Høng Gymnasium og HF | s. 19

4/2 kl. 15.30 - 16.30 
 Opstart af bogklub for 
 børn i Høng 
 Høng Bibliotek | side 5

4/2 kl. 14.00 – 15.30
 Digitale kurser: 
 Android for begyndere 
 Kalundborg Bibliotek | side 20 

4/2 kl. 19.00 - 21.00
 Bibliotekscafé
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 21

8/2 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

9/2 kl. 15.30 - 16.30 
 Opstart af bogklub for 
 børn i Kalundborg 
 Kalundborg Bibliotek | side 5

10/2 kl. 10.00 - 12.00
 Digitale kurser:
 E-boks og filer
 Kalundborg Bibliotek | side 20

10/2 kl. 19.00 - 21.00
 Teater: To Halvgamle Mænd
 Biblioteksinfo, Snertinge | s. 21

10/2 kl. 15.00 - 17.00 
 MakerKlub: 3D print
 Kalundborg Bibliotek | side 8

11/2 kl. 17.00 - 19.00 
 Foredrag: Islands 
 Litterære Mirakel 
 Kalundborg Gymnasium | side 41

13/2 kl. 11.00 - 11.50
 Børneteater: 
 Racersneglen Robert   
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 6

15/2 kl. 10.00 - 11.00 
 og kl. 11.00 - 12.00
 Bueskydning    
 Kalundborg Hallerne | side 6

15/2 kl. 10.00 - 11.00 
 Bål og bøger    
 Ubby Bibliotek | side 6

15/2 kl. 12.00 - 14.00 
 Folie workshop    
 Ubby Bibliotek | side 6

16/2 kl. 10.00 - 11.00 
 Bål og bøger    
 Gørlev Bibliotek | side 6

16/2 kl. 10.00 - 12.00 
 Krea-formiddag    
 Biblioteksinfo, Snertinge | s. 7

16/2 kl. 12.00 - 14.00 
 Folie workshop    
 Gørlev Bibliotek | side 6

17/2 kl. 10.00 - 11.00 
 Bål og bøger    
 Høng Bibliotek | side 6

    VoksneBørn

17/2 kl. 12.00 - 14.00 
 Folie workshop    
 Høng Bibliotek | side 6

18/2 kl. 10.00 - 12.00 
 Vinterferiebiograf   
 Høng Bibliotek | side 7

19/2 kl. 10.00 - 11.00 
 Bål og bøger    
 Kalundborg Bibliotek | side 6

19/2 kl. 10.00 - 12.00 
 Krea-formiddag    
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 7

19/2 kl. 12.00 - 14.00 
 Folie workshop    
 Kalundborg Bibliotek | side 6

20/2 kl. 10.00 - 13.00 
 Spildag     
 Ubby Bibliotek | side 7

20/2 kl. 11.00 - 11.45 
 Alfons Åberg    
 Kalundborg Hallerne | side 7

22/2 kl. 19.00 - 20.30
 Teater: To Halvgamle Mænd
 Høng Hallen | side 21

23/2 kl. 10.00 – 12.00
 Digitale kurser: Skyen 
 Kalundborg Bibliotek | side 20

23/2 kl. 19.00
 Foredrag - Marie Brixtofte
 Ubby Bibliotek | side 21

24/2 kl. 15.00 - 19.00 
 Makerhygge:
 Åbent hus i LAB
 Kalundborg Bibliotek | side 21

25/2 kl. 14.00 - 15.30
 Digitale kurser:
 Net-sikkerhed 
 Kalundborg Bibliotek | side 20

25/2 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: Poul Duedahl
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 24

28/2 kl. 14.00 - 14.45 
 Familiekoncert: 
 Cirkeline og Coco i Afrika  
 Musisk Skole | side 8

MARTS

1/3 Udstilling i marts:  
 Stemmesedler
 – Magtmiddel eller dokument? 
 Kalundborg Bibliotek | side 34 

1/3 Udstilling i marts:  
 Mali 
 Kalundborg Bibliotek | side 34

  Udstillinger



      Folkeuniversitetet Liv i Forsamlingshusene kalundborgbib.dk

1/3 Udstilling i marts og april:  
 De Fantastiske Malerdamer 
 Gørlev Bibliotek | side 36

1/3 Udstilling i marts:  
 Ditte Forchhammer
 Høng Bibliotek | side 37

1/3 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

1/3 kl. 17.30 - 19.30
 Debataften: Stemmesedler
 Kalundborg Bibliotek | side 24

2/3 kl. 10.00 - 12.00
 Digitale kurser: Opstart af
 Ipad for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 20

3/3 kl. 10.00 - 12.00
 Digitale kurser:
 Sociale medier og Google
 Kalundborg Bibliotek | side 20

3/3 kl. 19.00 - 21.00 
 3D print for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 4

4/3 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: Dy Plambeck
 Kalundborg Hallerne | side 24

4/3 kl. 19.00 - 21.00
 Bibliotekscafé
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 21

8/3 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

8/3 kl. 19.00 - 20.30
 Foredrag: Lindy Aldahl
 Kalundborg Hallerne | side 25

10/3 kl. 15.00 - 17.00 
 MakerKlub: Folieskæring  
 Kalundborg Bibliotek | side 8

11/3 kl. 19.00 - 21.00
 Musikalsk foredrag: 
 Michael Winckler
 Biblioteksinfo, Snertinge | side 25

13/3 kl. 11.00 - 11.35
 Børneteater: 
 Den Grimme Ælling   
 Biblioteksinfo, Snertinge | side 8

14/3 kl. 14.00 - 14.45
 Familiekoncert: 
 Twist & Polka    
 Musisk Skole | side 10

15/3 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

47

  

7/4 kl. 19.00 - 21.00 
 3D print for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 4

8/4 kl. 19.00 - 21.00
 Bibliotekscafé
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 21

11/4 kl. 14.00 - 14.45
 Familiekoncert: 
 Silja Okking & Band   
 Musisk Skole | side 10

12/4 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

13/4 kl. 19.00 – 21.00
 Booktalk: Slægtsromaner 
 Kalundborg Bibliotek | side 30

14/4 kl. 15.00 - 17.00 
 MakerKlub: 
 Stop motion animation   
 Kalundborg Bibliotek | side 8

15/4 kl. 19.00 - 20.15
 Teater: Liv i Kludene 
 Biblioteksinfo, Snertinge | side 32

17/4 kl. 11.00 - 11.35
 Børneteater: 
 Pudemin – En sofagyser  
 Høng Hallen | side 10

19/4 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

19/4 kl. 18.30 - 20.30
 Fortælleaften om Åmosen 
 Kalundborg Bibliotek | side 32

21/4 kl. 15.00 - 17.00 
 Folieskæring for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 25

22/4 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: Genforeningen 
 Høng Bibliotek | side 32

24/4 kl. 11.00 - 12.30
 Forfatterbesøg: 
 Nicole Boyle Rødtnes   
 Høng Bibliotek | side 11

26/4 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

28/4 kl. 15.00 - 19.00 
 Makerhygge:
 Åbent hus i LAB
 Kalundborg Bibliotek | side 21

MAJ

1/5 Udstilling 3.-21. maj:  
 Optakt til Kunst i Pinsen 
 Kalundborg Bibliotek | side 35

  

15/3 kl. 18.00 - 21.00
 Foredrag: Grete Balle
 Kalundborg Hallerne | side 18

16/3 kl. 17.00 - 19.00 
 Foredrag: Vild farvekraft 
 Kalundborg Gymnasium | side 41

16/3 kl. 19.00 - 20.00
 Livetalk: Når selvskade    
 bliver en løsning | side 25

17/3 kl. 15.00 - 17.00 
 Folieskæring for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 25

17/3 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: Niels Sveistrup  
 Høng Bibliotek | side 31

18/3 kl. 14.00 - 15.30
 Digitale kurser:
 Net-sikkerhed for seniorer
 Kalundborg Bibliotek | side 20

18/3 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: Tom Thomasen  
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 31

22/3 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

24/3 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: Kim Fupz Aakeson  
 Kultursalen, Høng Hallen | side 31

25/3 kl. 14.30 – 16.00
 Digitale kurser:
 Facebook kursus
 Ubby Bibliotek | side 20

29/3 kl. 15.30 - 17.00 
 Dittes Kunstklub 
 Kalundborg Bibliotek | side 4

30/3 kl. 10.00 – 12.00
 Digitale kurser: Skyen 
 Kalundborg Bibliotek | side 20

30/3 kl. 18.00 - 21.00
 Foredrag: Claus Holm   
 Ubby Bibliotek | side 31

31/3 kl. 15.00 - 19.00 
 Makerhygge:
 Åbent hus i LAB
 Kalundborg Bibliotek | side 21

APRIL

1/4 Udstilling i april:  
 Sif Bacharach 
 Kalundborg Bibliotek | side 34 

1/4 Udstilling i april:  
 Fotogruppen Argus
 Høng Bibliotek | side 37



1/5 Udstilling i maj:  
 Fotogruppen Argus 
 Gørlev Bibliotek | side 36

1/5 Udstilling i maj:  
 Lea Hartmann
 Høng Bibliotek | side 37

5/5 kl. 19.00 - 21.00 
 3D print for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 4

6/5 kl. 19.00 - 21.00
 Bibliotekscafé
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 21

11/5 kl. 20.00 - 21.30
 Live streaming:
 Karl Ove Knausgård 
 Kalundborg Bibliotek | side 32

12/5 kl. 15.00 - 17.00 
 Folieskæring for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 25

18/5 kl. 19.00 - 21.00
 Foredrag: Ole Lauridsen 
 fra Sproghjørnet 
 Biblioteksinfo, Snertinge | side 32

     

     

    VoksneBørn   Udstillinger

En del af Borgerservice er nu på Kalundborg Bibliotek.

Viden og hjælp samlet i ét
Det betyder, at du også kan møde Borgerservicepersonale, 
der er klar til at hjælpe med borgerservice, når du kommer 
på biblioteket i Kalundborg.

Borgerservicepersonalet på Kalundborg Bibliotek hjælper 
blandt andet med helbredstillæg, nøglekort og spørgsmål 
omkring SKAT.

Husk at bestille tid
Alle borgere i Kalundborg Kommune skal bestille en tid, når de har brug for hjælp til borgerservice. 
Du kan få hjælp til at bestille en tid på alle bibliotekerne i kommunen. Bestil tiden på standerne på 
biblioteket i Kalundborg og Høng, på kalundborg.dk/bestiltid, via 
tlf. 5953 4400 eller ved personlig henvendelse.

Vi ses på Kalundborg Biblioteker og Borgerservice - Viden og hjælp samlet i ét.

9/6 kl. 15.00 - 17.00 
 Folieskæring for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 25

16/6 kl. 15.00 - 17.00 
 MakerKlub: 
 Lav dit eget computerspil  
 Kalundborg Bibliotek | side 8

23/6 kl. 15.00 - 17.00 
 Makerhygge:
 Åbent hus i LAB
 Kalundborg Bibliotek | side 21

JULI

1/7 Udstilling i juli:  
 Nikoline Ingemann 
 Kalundborg Bibliotek | side 35

AUGUST

1/8 Udstilling i august:  
 Åse Pedersen 
 Kalundborg Bibliotek | side 35

31/8 kl. 9.00 - 18.00
 Bustur: Lundbye og 
 guldalderen | side 30

  

19/5 kl. 15.00 - 17.00 
 MakerKlub: 
 Pixel grafik og animation  
 Kalundborg Bibliotek | side 8

26/5 kl. 15.00 - 17.00 
 Makerhygge:
 Åbent hus i LAB
 Kalundborg Bibliotek | side 21

JUNI

1/6 Udstilling i juni:  
 Claus Gawin 
 Kalundborg Bibliotek | side 35

1/6 Udstilling i juni og juli:  
 Rikke Breindahl 
 Gørlev Bibliotek | side 36

1/6 Udstilling i juni og juli:  
 Janne Falkner
 Høng Bibliotek | side 37

2/6 kl. 19.00 - 21.00 
 3D print for begyndere
 Kalundborg Bibliotek | side 4

3/6 kl. 19.00 - 21.00
 Bibliotekscafé
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 21



FRA BIBLIOTEKSKLUBBENS TURE

vi glæder os 
til at komme i 
gang igen

      Folkeuniversitetet Liv i Forsamlingshusene kalundborgbib.dk
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ADRESSER

Kalundborg Bibliotek
Klostertorvet 2 - 4400 Kalundborg
Tlf.: 5953 5560
klbbibliotek@kalundborg.dk

Gørlev Bibliotek
Algade 35 - 4281 Gørlev
Tlf.: 5953 5560
gkbib@kalundborg.dk

Høng Bibliotek
Odinsvej 27 - 4270 Høng
Tlf.: 5953 5560
hoeng_bibliotek@kalundborg.dk

Høng Pas/Kørekort
Odinsvej 27 - 4270 Høng 
Tlf.: 5953 5560
hoeng_bibliotek@kalundborg.dk

Biblioteksinfo
Vesterlunden 1 - 4460 Snertinge
Tlf.: 5953 5560
klbbibliotek@kalundborg.dk

Kalundborg Hallerne
J. Hagemann-Petersens Alle 11
4400 Kalundborg

Høng Gymnasium
Hovedgaden 2
4270 Høng

Kalundborg Hallernes Restaurant
Munkesøgade 3
4400 Kalundborg

Musisk Skole Kalundborg
Skovbrynet 55
4400 Kalundborg

Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2
4270 Høng 

Sejerø Bibliotek
Mastrupvej 18 - 4592 Sejerø
Tlf.: 5959 0293
sejbibliotek@kalundborg.dk

Ubby Bibliotek
Hovedgaden 19 - 4490 Jerslev
Tlf.: 5953 5560
hvbk_bibliotek@kalundborg.dk

Eskebjerg Bibliotek
Eskebjergvej 67 - 4593 Eskebjerg
Tlf.: 5929 1207
klbbibliotek@kalundborg.dk

Svebølle Kvik Bibliotek 
Svebølle Aktivitetscenter
Centervej 13 - 4470 Svebølle
Tlf.: 5953 5560
klbbibliotek@kalundborg.dk

Se alle bibliotekernes åbningstider på kalundborgbib.dk

50 RØSNÆS VANDREFESTIVAL

Røsnæs Naturskole
Røsnæsvej 458
4400 Kalundborg

Kalundborg Gymnasium
J. Hagemann-Petersens Allé 4
4400 Kalundborg

Kalundborg Museum
Adelgade 23
4400 Kalundborg

Høng Hallen 
Rosenvænget 23
4270 Høng

Odsherred Teater 
Algade 36
4500 Nykøbing Sjælland



RØSNÆS VANDREFESTIVAL

PRAKTISK INFO

TILMELDING OG BILLETTER

Biblioteksarrangementer
Mest for voksne - Mest for børn
Du skal købe din billet via 
kalundborgbib.dk under “Det Sker” 

Billetter kan ikke refunderes, 
med mindre biblioteket aflyser 
arrangementet.

Andre arrangementer
Tilmelding fremgår af de 
enkelte arrangementer. 

Aldersgrænser ved børneteater
Børneforestillingernes aldersgrænser 
er fastsat af teatrene og skal sikre, 
at publikum får den bedst mulige 
oplevelse. Det er derfor vigtigt, at 
aldersgrænserne overholdes. 
Babyer kan ikke komme med 
ind til forestillingerne. Slik under 
arrangementerne frabedes.

Kontakt
Dette program er udgivet af Kalundborg 
Biblioteker. Har du kommentarer 
eller spørgsmål, kan du skrive til 
klbbibliotek@kalundborg.dk eller 
ringe på tlf. 5953 5560.

Følg os

COVID-19 og arrangementer

Kalundborg Biblioteker følger Sundhedsstyrelsens og 
Kulturministeriets gældende retningslinjer for kulturar-
rangementer. Kalundborg Biblioteker tager forbehold for 
ændringer i arrangementer og øvrige tilbud, på baggrund 
af evt. ændringer i retningslinjerne fra myndighederne. 

Læs mere på Kalundborgbib.dk 
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