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PROGRAM

Køgebibliotekerne

• I selskab med Hemingway
• Readathon
• Nordic Game Week 2020
• Fyrtøjet
• Efterårsvandringer
• Solcelle workshop
• Patchworkcafé
• Bliv bedre til engelsk
• Tinkershop
• Teknologi i øjenhøjde
• H.C. Lumbye
- en popstjerne i guldalderen
• Mariehønen Evigglad
• Trolle og Tormod
• På sporet af Kirkestræde
• Nissehistorie
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Skyerne gråner, og løvet falder
Det er tid til, at vi igen skal rykke indendørs. Her i
efteråret tilbyder Køge Bibliotekerne en bred vifte
af oplevelser for alle aldre. Samtidig går snakken
livligt om, hvor fremtidens bibliotek er på vej hen.
Med høje og stabile besøgstal kan vi konstatere, at
biblioteket stadig er en populær institution. Hvis
noget ikke er i stykker, hvorfor så fikse det?
Her kan du ikke blot lade forfattere, videnskabsfolk,
kunstnere og musikere gennem årtusinder, tale til
din hjerne og dit hjerte. Her har du også muligheden
for at søge og dyrke fællesskabet og ikke mindst
gøre dig klogere på dig selv og andre.
Jeg synes, at du skal kaste dig ud i bibliotekernes
efterårsprogram. Prøv måske noget nyt. Alle aktiviteter gennemføres naturligvis på forsvarlig vis efter
gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Anders Ladegaard Bork
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget
Byrådsmedlem (O)
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Sammen om litteraturen
• Forfatter Jens Blendstrup
• I selskab med Hemingway
• Det læsende menneske
• Peter Øvig om sin bog ’Min mor var besat’
• Strik & fortællinger
• B ibliotekets læseklubber
• Årets bedste bøger
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Den digitale verden
for børn og deres voksne
• Tinkershop - Smykker med lys
• Teknologi i øjenhøjde
• Digital dannelse i øjenhøjde

25-26

Teater og musik – MikroFonen

Sammen om litteraturen for børn

• Rocketman
• The History of The Who
• H .C. Lumbye – en popstjerne i guldalderen

Billeder og visuelle fortællinger

• Aftensang
• Albummet
• Koncertforedrag med Stina Schmidt,
Duo Askou//Andersen og Peter Bruun
• S å tag mit hjerte
• Enhver har ret til en engel
– en koncertlæsning over romanen ’Prins’

• M andagsoplæsning
• Læseklub for 9-13 årige
• Café Den Gode Historie
• Readathon
• Fødselsdagsfest for 2-årige

• Livestreaming fra Aarhus Universitet
• Nordic Game Week 2020

4-10

Billeder og visuelle fortællinger
for børn
• Hip Hip Hurra for Pippi Langstrømpe
• Pippi Live stream quiz på Facebook
• Hvem er jeg? – lege med lyde og visuelle fortællinge
• Rundvisning i Biografen Køge
• Carla og far
• Sjov og hygge med Vitello
• Fyrtøjet - i den gamle middelalderkælder
• Tag fede billeder med din smartphone
• Film for børn
• Lørdagssjov

11-16

Kulturen og naturen

• Lysegrønt håb om klimaforandringernes tidsalder
• SANS – Dans med en sang og hold hjernen i gang
• Efterårsvandringer
• SOSU-elever viser, hvad de kan
• Det sunde måltid på tværs af kulturer
• Tang – Live streaming fra Aarhus Universitet
• Viden om skizofreni
• Få styr på dit C-vitamin

Kulturen og naturen for børn

17-22

• Solcelle workshop
• B abymassage v. instruktør Sonja Bomberg
• B abymotorik v. instruktør Mia Byrnick (3-11 måneder)
• L ær babytegn v. fysioterapeut Marianne Mogensen

Viden til hverdagen

• Få gode råd om arv og testamente
• Uddannelse som ordblind
• Strikkecafé i Borup
• Patchworkcafé
• B liv bedre til engelsk - samtalesalon på engelsk

23-24

Teater og musik

27-31

Teater og musik for børn
– DRAGEN
• M ariehønen Evigglad
• Den standhaftige tinsoldat
• Kejserens nye klæder
• Faster Lizzies jul
• (H)jul – Nu det (h)jul igen

Teater og musik for børn

32-35

• Fortællekoncert: Skrædderkaninerne lytter til træerne
• Klovnen Tapé
• Trolle og Tormod
• B abyrytmik for minimus (2-10 måneder)

Historie, myter og fortællinger

• På sporet af Kirkestræde
• Noget om Grundtvig, Matador og visioner om nye livsformer
• Tilblivelsen af det moderne menneske
– Live streaming fra Aarhus Universitet
• Drop in debat om Jesus, julen og gaveræset

Historie, myter og fortællinger
for børn

36-39
40-44

• H alloweenhistorier i Rådhusstræde
• Juleværksted på Herfølge Bibliotek
• Det bimler og bamler – en nissefortælling
• Nissesjov på Køge Bibliotek
• Nissehistorie

Kalender
Praktiske oplysninger
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Vi læser aldrig alene.
Vi har altid forfatteren og bogens andre
læsere med, der har
været i bogens univers med hver deres
fantasi og tilgang til
livet. Litteratur er
fællesskab om undren
og nysgerrighed, og
det er noget, der gør
os klogere sammen.

Forfatter Jens Blendstrup
Jens Blendstrup er en orkan af anarkistisk energi. Med titler som
’Gud taler ud’ og ’Bombaygryde’ har han leveret et væld af sproglige
finurligheder. Jens Blendstrup er født i 1968 i Århus og er cand. mag.
i litteraturhistorie og historie, og som foredragsholder performer
han med hele kroppen og raser, fabulerer, råber op og rusker i det
hele. Men sjovt er det for det meste. Arrangementet præsenteres i
samarbejde med Nota.

Torsdag 10. september kl. 16-18
Køge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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I selskab med Hemingway
Glæd dig til en spændende aften om Ernest Hemingway - en af verdenslitteraturens giganter.
Hans liv var lige så dramatisk og sørgeligt, som de bedste af hans bøger, og han førte et
forfatterliv, som stadig danner målestok for forestillingen om, hvordan skrækkelige bohemer
opfører sig. Hør foredrag med forfatter og skribent Bo Tao Michaëlis, som står bag
biografien ”Hemingway – en mand og en myte”.

Torsdag 17. september kl. 19-21
Køge Bibliotek
50 kr. Billetter via koegebib.dk
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Det læsende menneske
Hvad er det helt præcist, der sker med os, når vi læser? Vi har inviteret forfatter
og cand.mag. Lars Theil Münster, der har skrevet bogen ’Det læsende menneske’,
for at gøre os alle sammen klogere på, hvor fantastisk et fænomen litteratur i
grunden er.

Onsdag 7. oktober kl. 19-21
Køge Bibliotek
25 kr. Billetter via koegebib.dk

Peter Øvig om sin bog ’Min mor var besat’
I november 2016 døde forfatteren Peter Øvigs mor og han besluttede samme
dag, at han ville skrive en bog om sin deprimerede mor. Hør ham fortælle om
bogen i samtale med Esben Hansen, kulturformidler ved KøgeBibliotekerne.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med FOF Køge Bugt.

Torsdag 26. november kl. 19.30-21.30
Teaterbygningen
150 kr. Billetter købes via FOF Køge Bugt

Strik & fortællinger
Strik sammen med andre imens du hører en god fortælling. Kort sagt:
håndarbejde og højtlæsning! Tilsammen giver det en masse inspiration
og en fælles læseoplevelse.

Mandage 7. sep., 5. okt., 2. nov., 7. dec. kl. 10
Borup Bibliotek
Tirsdage 1. sep., 6. okt., 3. nov., 1. dec. kl. 10
Køge Bibliotek
25 kr. Billetter via koegebib.dk
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Bibliotekets læseklubber
Tag plads i vores læseklub og vær med til at tale om bøger:
interessante, gode, mærkelige, berømte og ukendte bøger.

September måneds bog
v. bibliotekar
Dorte Raae Sørensen
Imperiets mand
af Jane Gardam

Oktober måneds bog
v. bibliotekar
Susanne Lund Mikkelsen
Samtaler med venner
af Sally Rooney

November måneds bog
v. bibliotekar
Karen Vestergård
Hvor der er fugle
af Maren Uthaug

Torsdag 24. sep. kl. 10.30-12
Køge Bibliotek

Torsdag 22. okt. kl. 10.30-12
Køge Bibliotek

Torsdag 19. nov. kl. 10.30-12
Køge Bibliotek

Torsdag 24. sep. kl. 14-15.30
Herfølge Bibliotek

Torsdag 22. okt. kl. 14-15.30
Herfølge Bibliotek

Torsdag 25. nov. kl. 14-15.30
Herfølge Bibliotek

Mandag 28. sep. kl. 14-15.30
Køge Bibliotek

Mandag 26. okt. kl. 14-15.30
Køge Bibliotek

Mandag 23. nov. kl. 14-15.30
Køge Bibliotek

Onsdag 30. sep. Kl. 14-15.30
Borup Bibliotek

Onsdag 28. okt. kl. 14-15.30
Borup Bibliotek

Onsdag 25. nov. kl. 14-15.30
Borup Bibliotek
25. kr. pr. gang.
Billetter via koegebib.dk
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Årets bedste bøger
Bibliotekarernes anbefalinger
Bibliotekarerne på KøgeBibliotekerne
gør status over bogåret 2020. Året
har været præget af en global pandemi og den personlige betjening har
været på standby. Det ønsker vi at
gøre godt igen ved en præsentation
af en række bøger, musik og film,
som har gjort indtryk på de enkelte
bibliotekarer.
I Børnebiblioteket præsenteres de
bedste billedbøger for de yngste,
højtlæsning for hele familien samt
tykke og tynde romaner for børn og
unge. Vi har en håndfuld tips med til,
hvordan I kan bruge bøger til at gøre
de små nysgerrige på gode historier,
og hvordan I som familie kan give de
større børn gode vaner, der kan føre
til læselyst.
Årets bedste bøger opdeles, så der
er arrangementer tiltænkt børneforældre og bedsteforældre og
arrangementer for den voksne læser
af fag- og skønlitteratur.

Uge 45:

Uge 47:

Uge 48:

Børn:
Mandag 2. nov. kl. 18.30-19.30
Herfølge Bibliotek

Børn:
Mandag 16. nov. kl. 18.30-19.30
Køge Bibliotek

Børn:
Onsdag 25. nov. kl. 18.30-19.30
Borup Bibliotek

Voksne:
Tirsdag 3. nov. kl. 18.30-20
Herfølge Bibliotek

Voksne:
Tirsdag 17. nov. kl. 18.30-20
Køge Bibliotek

Voksne:
Tirsdag 24. nov. kl. 18.30-20
Borup Bibliotek
25 kr. Billetter via koegebib.dk
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Mandagsoplæsning
Kom og hør en god historie
hver mandag kl. 16.00, hvor
vi læser nogle af alle de gode
billedbøger, vi har på børnebiblioteket – både nye og gamle!
Bagefter vil der være en kreativ
aktivitet, som knytter sig til
den bog, vi har læst. Det giver
os mulighed for at folde historien ud sammen med børnene
og sætte flere ord på bogens
fortælling. For børnehavebørn
og deres forældre eller bedsteforældre.

Hver mandag kl. 16
7. september til 26. oktober
Køge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Læseklub for 9-13 årige
Elsker du at læse bøger – tykke, tynde, spændende, uhyggelige, romantiske,
venskabsbøger eller noget helt andet? Savner du nogen at snakke om bøger
med? Trænger du til ny inspiration fra andre børn? Hvis du kan svare ja til nogle
af de spørgsmål, er børnebibliotekets nye læseklub lige noget
for dig. Vi skal lave en masse aktiviteter med bøgerne og de
gode historier: Quizzer, kahouts, møde en forfatter, maratonlæse,
og hvad vi nu ellers finder på sammen.

Hver 3. tirsdag med start 15. september kl. 15-16
Køge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Café Den Gode Historie
Læseinspiration til efterårsferien
Kom og besøg Børnebibliotekets hyggelige Café Den Gode Historie.
Her kan du møde andre børn og familier og snakke om, hvad I kan lide
at læse. Du kan inspirere andre til at finde gode bøger og selv få øje på
uopdagede bogskatte. Børnebibliotekaren er også på café og snakker
om de nyeste bøger – både højtlæsning for familien og børneromaner.
I cafeen fås varm kakao.

Onsdag 7. oktober kl. 15-17
Køge Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding

Fødselsdagsfest
for 2-årig

Readathon
Hvor mange sider kan Køges børn læse tilsammen på 7 timer? Det
eksperiment skal vi have løst! Vi skal læse en masse bøger og sammen få
gode læseoplevelser. I kan give hinanden inspiration til spændende, sjove
eller uhyggelige bøger. Mellem kl. 16 og 17 vil børnebibliotekarerne
hjælpe med at finde bøger. I er velkomne til at tage bøger med hjemmefra. Kl. 18 spiser vi pizza, så I får en masse god læseenergi. Det er jo
fredag, så mon ikke der også er lidt fredagsslik.

Fredag 16. oktober kl. 17-24
Køge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
(senest 15. oktober)

Side 10

Borup Bibliotek inviterer alle
børn, der fylder 2 år i 2020 til
fødselsdagsfest! Søskende, bedsteforældre eller andre familiemedlemmer er også velkomne. Til
festen vil vi vise alt det sjove, I kan
lave på biblioteket, og vi skal synge
fælles fødselsdagssang, læse en lille
historie, lege og hygge os sammen. Der er rig mulighed for at
gå på opdagelse i børnebiblioteket
bagefter og få lavet et lånerkort.

Onsdag 11. november kl. 15
Borup Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Nordic Game Week 2020

Fornøjelse, læring
og oplevelser sker

Spil på biblioteket for børn og voksne i alle aldre.
I uge 46 sætter vi fokus på spil i et hav af
forskellige afskygninger. Kom forbi og prøv
vores nye brætspil, mød spilentusiaster og bliv
klogere på tendenser inden for spilverdenen.
Arrangementerne er skabt i samarbejde med
Café Brætspil i Køge samt rollespilsforeningen
Sleipnir og Køge Skakklub.

i høj grad gennem
billeder og andre
visuelle fortællinger.
Vi lever i en visuel
kultur. Kom blandt

Hele uge 46. Find mere info på koegebib.dk

andet bag om bio-

Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

og se livestreaming
fra Aarhus Universitet.

Offentlige foredrag i

Fyrtøjet i kælderen

Naturvidenskab

grafen i Køge, oplev

Livestreaming fra
Aarhus Universitet
REJSEN UD I RUMMET
Tirsdag 6. oktober kl. 19-21 Køge Bibliotek
TANG
Tirsdag 27. oktober kl. 19-21 Rishøj Minibibliotek
DYBHAVET – NYT FRA EN UKENDT VERDEN
Tirsdag 3. november kl. 19-21 Køge Bibliotek
SMAGEN AF ØL
Tirsdag 10. november kl. 19-21.30 Borup Bibliotek
TILBLIVELSEN AF DET MODERNE MENNESKE
Tirsdag 17. november kl. 19-21 Herfølge Bibliotek
GRØNLANDS INDLANDSIS
Tirsdag 24. november kl. 19-21 Køge Bibliotek

Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Foredragene arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i
en række byer og Carlsbergfondet
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Hip Hip Hurra for
Pippi Langstrømpe

Pippi Live stream quiz
på Facebook

Det er 75 år siden, at den første bog om Pippi
Langstrømpe udkom – det skal fejres! Pippi er en
elsket figur og en af børnelitteraturens få kvindelige
superhelte. Vi har sat vores Pippi hus op med små
aktiviteter og konkurrencer. Huset kan bruges i både
betjent og selvbetjent åbningstid. I de samme perioder er der konkurrence på Borup og Herfølge bibliotekernes Facebook-sider.

Jeres quizværter Mie og Nanna vil tage jer gennem
8 spørgsmål, som handler om Pippi. Vi livestreamer,
så i kan dyste mod hinanden der-hjemme eller skrive
svar og kommentarer under videoen, når quizzen er
i gang. Quizzen varer cirka 20 minutter og er velegnet til børn fra 5 år og op – alle kan frit deltage!

I kan finde huset på vores biblioteker i følgende perioder:
Uge 34-39 Borup Bibliotek
Uge 40-44 Herfølge Bibliotek
Uge 45-50 Rishøj Minibibliotek

Torsdag 3. september kl. 15
Borup Biblioteks Facebookside

Side 12

Onsdag 21. oktober kl. 15
Herfølge Biblioteks Facebookside
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Rundvisning i Biografen Køge
Biografen og KøgeBibliotekerne inviterer til ”Vild med film”.

Hvem er jeg?
– lege med lyde og
visuelle fortællinger
Udforsk fantasien, nysgerrigheden
og undren, når biblioteket
sammen med billedkunstner
Gitte Egebak Henriksen og
lydkunstner Julie Bjørnskov
afholder sanselig fortælleworkshop. Det gør de med udgangspunkt i billedbogen ”Alle så en
kat” af Brendal Wenzel, og vi
skal lege med sprog, billede og
lyd og stille masser af spørgsmål!
På workshoppen vil børnene
kunne udforske fortællingen
videre sammen med de to
kunstnere.
Arrangementet er en
Billedstrøm pop-up workshop.

Kom på rundvisning i Nordisk Film Biograf Køge.
Biografchef Lennart Anderson åbner døren til biografens
hjerte, operatørrummet, og fortæller om filmoperatørens
arbejde før og nu. For børn mellem 9 og 13 år.

Tirsdag 8. september og tirsdag 15. september kl. 16-17
På Kulturtorvet foran biografens indgang.
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Tirsdag 1. sep. kl. 15.30-17
På græsplænen v. Borup Bibliotek
Onsdag. 2. sep. kl. 15.30-17
På græsplænen v. Vemmedrup
Børnehave
Mandag 7. sep. kl. 15.30-17
På græsplænen v. rundkørslen
på Duehusvej/Ejbovej
Onsdag. 9. sep. kl. 15.30-17
På græsplænen
v. Rishøj Minibibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Carla og far
En eventyrlig og interaktiv børnekoncert.
Carla og Far er en eventyrlig koncert
for de 3 til 8-årige og deres forældre.
Carla, Far og den blå elefant Baba
spiller det bedste de har lært, både
deres egne sange, og sange som de
elsker. Der er undervejs i koncerten
stor brug for hjælp til alt fra hvalsang
og spøgelseslyde til flyvedans og
trøstepusteri.

Lørdag 19. september kl. 11
Herfølge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Sjov og hygge med Vitello
I kender måske drengen, de kaldte Vitello? Han er altid parat til
sjov og ballade, er fyldt med gode idéer og kreative løsninger
på hverdagens små og store problemer. Kom og hør en ægte
Vitello-historie, nemlig den om ”Vitello ønsker sig en hund”.
Når historien er slut, skal vi lave en lille sjov ting sammen, inden vi
på bedste Vitello manér spiser pasta med ost- og kødsauce sammen. Denne aften er mors hvidvin dog skiftet ud med gåsevin.

Fredag 2. oktober kl. 17.15-19.15
Køge Børnebibliotek
Fredag 16. oktober kl. 17-19
Borup Børnebibliotek
Fredag 23. oktober kl. 17-19
Herfølge Børnebibliotek
Pris pr. voksen 60 kr. Pris pr. barn 25 kr.
Billetter via koegebib.dk
(Sidste tilmelding 2 dage inden arrangementet)
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Fyrtøjet - i den gamle
middelalderkælder

Tag fede billeder
med din smartphone

Film for børn

Dyk ned i H.C Andersens eventyr om Fyrtøjet. I den gamle
kælder kan du gå på opdagelse
i eventyrets univers, og følge
soldatens færden. Mød heksen,
de tre hunde, soldatens venner
(der bruger alle soldatens penge)
og ikke mindst den underskønne
prinsesse.
Udstillingen er et Billedstrøm pop-up
event. Max 5 personer i kælderen
ad gangen.

Lær at tage flotte, seje og sjove
billeder med din mobiltelefon. Lær
om gode vinkler, lys og farver, og
få en masse tips og tricks - det er
slet ikke svært! På workshoppen
viser fotograf Christine Louw,
hvordan du kan gøre, og du får
tid til at prøve det, du synes er
allersjovest. Medbring din fuldt
opladte telefon med ledig plads
til, at der kan tages en del billeder.
For de 6-9 årige.

Smid støvlerne og slå jer ned
foran det store lærred iblandt puder og bamser! Vi viser nemlig film
for børn fra 3 år og deres voksne
lørdage i løbet af efteråret. Her er
det tilladt at grine højt - sjove film
er sjovest, når man kan skraldgrine sammen med andre.

28. september - 31. oktober
Køge Bibliotek (den gamle kælder)
Kælderen er åben i bibliotekets
betjente åbningstid i perioden.

Onsdag 7. oktober kl. 15.30-17
Herfølge Bibliotek

Lørdage kl. 11-12:
17. oktober, 12. december
Herfølge Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

19. september, 24. oktober,
21. november, 19. december
Borup Bibliotek
3. oktober, 31. oktober,
5. december
Køge Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding.
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Lørdagssjov
Kreative og kulturelle mikroevents på biblioteket.
Lørdagssjov er små
aktiviteter med leg eller
kreativt indhold for børn
og deres voksne.
Indholdet varierer fra gang
til gang. Oftest er det ting
I skal skabe - I skal bygge,
klippe og klistre.

Lørdag 5. september
Herfølge:
Fold en papirbåd
Lørdag 12. september
Borup:
Byg en vinpropbåd
Herfølge:
Fold et papirfly
Køge:
Byg en vindmølle
Lørdag 19. september
Køge:
Fold et papirfly
Lørdag 26. september
Herfølge:
Byg med ispinde
Køge:
Fold en papirbåd

Lørdag 3. oktober
Borup:
Byg en slædedrage
Herfølge:
Lav hjørnebogmærker
Lørdag 10. oktober
Borup:
Fold en papirbåd
Herfølge:
Byg med Lego
Køge:
Byg en vinpropbåd
Lørdag 17. oktober
Borup:
Byg en vindmølle
Lørdag 24. oktober
Herfølge:
Byg en vindmølle
Køge:
Byg en slædedrage
Lørdag 31. oktober
Borup:
Fold en frø
Herfølge:
Byg en slædedrage
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Lørdag 7. november
Borup:
Byg med ispinde
Herfølge:
Fold en frø
Køge:
Terning- og kortspil
Lørdag 14. november
Borup:
Terning- og kortspil
Herfølge:
Terning- og kortspil
Køge:
Byg med Lego
Lørdag 21. november
Herfølge:
Byg en vinpropbåd
Køge:
Byg med ispinde
Lørdag 28. november
Borup:
Byg med Lego
Køge:
Fold en frø

Lørdag 5. december
Borup:
Flet julehjerter
Herfølge:
Fold en julediamant
Lørdag 12. december
Borup:
Fold en julediamant
Køge:
Flet julehjerter
Lørdag 19. december
Herfølge:
Flet julehjerter
Køge:
Fold en julediamant
Gratis. Ingen tilmelding
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andet vores værdier
og adfærd. Kultur
og natur påvirker
hinanden.
Bliv inspireret til at
overveje, hvornår
kultur er sundt og
bæredygtigt. Og oplev
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Lysegrønt håb om
klimaforandringernes
tidsalder
Der er sprøjtegift i drikkevandet,
plastic i verdenshavene, kvælstof
i de indre farvande og ammoniak
i luften. Vi står midt i den største
biodiversitetskrise siden dinosaurerne uddøde. Teolog, forfatter
og lektor i bioetik Mickey Gjerris
har i 20 år forsket i etiske spørgsmål om vores forhold til natur. I
dette foredrag vil han belyse vores
forståelse af naturen og vores
rolle i den og inspirere til mod og
handling.

kultur i bevægelse.
Mandag 14. september
kl. 19-21
Køge Bibliotek
50 kr. Billetter via koegebib.dk

SANS – Dans med
en sang og
hold hjernen i gang
Vær med i et forløb for seniorer, der handler om at synge og
bevæge sig, mens man har det
hyggeligt og sjovt med hinanden.
Holdet mødes 12 gange i løbet af
efteråret og vil sammen med sangeren Maria Høyer lave en masse
fysiske aktiviteter, der kombineres
med sang, dans og musik. Efter
hver mødegang vil der være tid til
en kop kaffe og en snak med hinanden. For de 60-75 årige. SANS
er udviklet af DGI, Dansekapellet og Sangens Hus i samarbejde
med forskere og eksperter i sund
aldring og er støttet af Nordea
Fonden.

Hver tirsdag fra
22. september - 8. december
kl. 14-15.30
(første og sidste gang til kl. 16)
Herfølge Bibliotek
100 kr. Billetter via koegebib.dk
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Efterårsvandringer
Hvad mere kan man ønske sig end frisk
luft, gåtur, hyggesnak og måske en god
historie? Vi gennemfører, uanset om vejret
skulle spille os et puds, så klæd dig på
efter vejrudsigten. Hunde og barnevogne
er også velkomne. Vi går cirka 6 km og er
tilbage ved biblioteket omkring kl. 11.30.

Efterårsvandring #1
– med Jeppe Aakjær.
Vi har Jeppe Aakjær med os på turen.
Torsdag 1. oktober kl. 9.30
Borup Bibliotek
Efterårsvandring #2
– om at gå.
Vi har professor Bente Klarlund
Pedersens bog ”Gå-bogen – gå, så
går det nok” med os på turen.
Torsdag 8. oktober kl. 09.30
Borup Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding.

SOSU-elever viser, hvad de kan
Denne dag kommer SOSU-eleverne fra ZBC, og demonstrerer
deres foreløbige færdigheder. Det kan være, hvordan man måler
blodtryk, blodsukker og lungekapacitet. Du får mulighed for at høre
om uddannelsen og møde de kommende SOSU-assistenter. Det
bliver muligt at få målt sit blodtryk. Vi gør opmærksom på, at det ikke
er det samme som at få et sundhedstjek hos en professionel læge.

Mandag 5. oktober kl. 13-15
Køge Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding
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Det sunde måltid på tværs af kulturer
Eleverne på fødevareuddannelserne på ZBC vil på
denne dag tilberede forskellige sunde retter, som
tager udgangspunkt i forskellige kulturer og lande.
Eleverne begynder forberedelserne ved middagstid og kl. 15.00 – 17.00 bliver der mulighed for
smagsprøver. Det bliver en dag med mulighed for
inspiration til eget køkken og en snak med eleverne om deres uddannelser, som for eksempel
kan være gourmetslagter, konditor og tjener.

Tirsdag 6. oktober kl. 12-17
(smagsprøver fra kl. 15)
Køge Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding

Tang – Live streaming fra Aarhus Universitet
Vidste du, at det er stoffer fra tang, der giver din kakaomælk
den cremede konsistens og holder sammen på din tandpasta?
Under havets overflade vokser tang i et væld af farver, former og
størrelser. Denne aften fortæller seniorforsker i marin økologi
Annette Bruhn, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet om
tang – en alge, der måske kan redde verden?

Tirsdag 27. oktober kl. 19-21
Rishøj Minibibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Viden om skizofreni
Skizofreni er en psykisk sygdom, der er omgærdet af tabu og
myter. Men hvad er skizofreni og hvordan kommer sygdommen til udtryk? Det kan du blive klogere på til arrangementet,
hvor du kan høre en personlig fortælling om sygdommen og
et oplæg, som dykker ned i symptomer, tværfaglig og farmakologisk antipsykotisk behandling. Arrangør: Psykinfo.

Tirsdag 10. november Kl. 19-21.30
Herfølge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via regionsjaelland.dk/psykinfoarrangementer

Få styr på dit C-vitamin
C-vitamins betydning for menneskets sundhed
har været omdiskuteret i mange år. Med 30
års erfaring fra forskning i C-vitamin fortæller
professor og kemiker Jens Lykkesfeldt om,
hvorfor C-vitamin stadig er meget interessant
i dag. Foredraget beskriver vitaminets historie,
opdagelse og basale virkningsmekanisme og
kommer ind på den nyeste forskning omkring
C-vitamins betydning og rolle i hjernens udvikling, hjertekarsygdom, kræft- og COVID-19
behandling.

Onsdag 25. november kl. 18.30
Køge Bibliotek
25 kr. Billetter via koegebib.dk
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Solcelle workshop
Lær at bruge små solceller til dine egne projekter.
For en bæredygtig fremtid vil mange af vores ting blive drevet af solceller
eller anden grøn energi. Workshoppen giver dig erfaring med, hvordan
solceller fungerer. Vi får besøg af Janus Hendrichsen, som lærer dig,
hvordan du kan bruge hobbysolceller. Produktet du laver til workshoppen, kan du tage med hjem. Det kan være en oplader eller en lille motor.
Arrangementet er for børn fra 12 år, unge og voksne.

Mandag 5. oktober kl. 16-18
Køge Bibliotek
50 kr. for voksne og 25 kr. for
børn og unge til og med 17 år.
Billetter via koegebib.dk
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Babymassage v. instruktør Sonja Bomberg
Babymassage er nærvær, omsorg og tryghed for dit barn. Gennem babymassage styrker du dit barns sanser, motoriske udvikling, kropsforståelse
og bevidsthed. Du styrker jeres fælles bånd og det giver en god start på dit
barns udvikling. Babymassagen bliver instrueret af Sonja Bomberg fra Circle
of Mindfulness. Det er en god ide at medbringe blødt underlag, vådlagen,
ekstra stofble og et lille stykke legetøj.
Fredag 25. september kl. 10.30 Borup Bibliotek
Torsdag 1. oktober kl. 10.30 Herfølge Bibliotek
Fredag 22. oktober kl. 10.30 Rishøj Minibibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Babymotorik v. instruktør Mia Byrnick
Tumlelege er sjove for både barn og forældre. Barnet øger kontakten til
kroppen, og forældrene oplever glæde ved at være aktive sammen med
deres barn. BabyTummel-instruktør Mia Byrnick viser forskellige øvelser,
man kan lave, så barnet får det bedste udgangspunkt for at krybe, kravle
og gå. Det er en god ide at medbringe blødt underlag, ekstra stofble og et
lille stykke legetøj. Fra 3-11 måneder.

Onsdag 7. oktober kl. 10.30 Herfølge Bibliotek
Onsdag 21. oktober kl. 10.30 Borup Bibliotek
Onsdag 28. oktober kl. 10.30 Rishøj Minibibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Lær babytegn v. fysioterapeut Marianne Mogensen
Inden dit barn kan tale, er det ofte en gætteleg at finde ud af, hvad det
prøver at fortælle. Ved at lære dit barn babytegn, giver du barnet mulighed
for at kommunikere med dig, inden det formår at udtale sine første ord.
Fysioterapeut Marianne Mogensen giver enkle værktøjer og gode råd til,
hvordan forældre kan bruge babytegn i hverdagen.

Torsdag 5. november kl. 10.30-11.30
Herfølge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Få gode råd om
arv og testamente

Hvad har du ret til,
lyst til og hvad kan

Advokat Kathrine Furman Ruhnau
er gæst i Videncaféen.
Her fortæller hun om potentielle
arveretslige problemer, der kan
opstå, når ens nærmeste går bort,
og om hvordan man kan sikre sine
nærmeste bedst muligt.
Katrine Furman Ruhnau er
advokat i det lokale advokatfirma
Nørregaard Mieritz.

du? At gå på biblioteket kan gøre
hverdagen lettere
og sjovere. Så vi kan
blive klogere og være
sammen med andre
mennesker. Følg med

Onsdag 2. september
kl. 17-18.30
Køge Bibliotek

på koegebib.dk

Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Uddannelse og ordblindhed
I dag er ordblindhed ikke en hindring for at få en uddannelse, men der er
forsat behov for oplysning om, hvad ordblindhed er. VUC Roskilde holder
informationsaften, hvor du kan høre om, hvordan man kan få hjælp og se
de nyeste it-programmer og apps. Der vil være oplæg og mulighed for at
besøge stande med informationer og mulighed for at spørge og få en snak.

Tirsdag
29. september
kl. 18-20
Køge Bibliotek
Gratis.
Ingen tilmelding.
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Strikkecafé i Borup
Tag garn og strikkepinde med og mød andre
hvis hjerte også banker for garn, mønstre og
masker. Arrangementet er skabt af frivillige.

Mandage i lige uger kl. 15
Borup Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding

Patchworkcafé
Kreativitet, stoffer og mønstre er rammen
for patchworkcaféen. Alle er velkomne;
begyndere såvel som øvede, der er bidt af
dette smukke håndarbejde. Arrangementet
er skabt af frivillige.

Torsdage i ulige uger kl. 15
Borup Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding

Bliv bedre til engelsk
- samtalesalon på engelsk
Tør du udfordre dig selv på engelsk? Så er
oktobers samtalesalon lige noget for dig! Her
er ingen eksperter og er der et engelsk ord, du
ikke kender, så er der sikkert en anden, der gør.
Vi mødes en lille gruppe mennesker og taler om
forskellige emner – in english of course!

Tirsdag 6., 13., 20. & 27. oktober kl. 16-17.30 Herfølge Bibliotek
Onsdag 7., 14., 21. & 28. oktober kl. 11-12.30 Køge Bibliotek. Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Kom bag om det
digitale – i øjenhøjde.
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for vores hverdag?
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FOR

BØRN

OG

DERES

VOKSNE

Tinkershop - Smykker med lys
Vi leger med elektriske kredsløb på biblioteket og laver smykker, der kan
lyse. Med synål, ledende tråd og en farvet LED laver vi et elektrisk kredsløb, som lyser, når batteriet sættes i smykket. Vi anvender primært små
filtstykker, så det er nemt at sy i for både børn og voksne. Du kan med
perler gøre dit smykke lige så smukt eller sejt, du ønsker.
For de 6-14 årige.

Lørdag 5. september kl. 9.30-11.30 Borup Bibliotek
Lørdag 5. september kl. 13-15 Køge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Folkelab. Følg med
på koegebib.dk
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Teknologi i øjenhøjde

VOKSNE

Teknologi
i øjenhøjde

Eftermiddage for børn i tech-laboratoriet
Vi skal opdage, nørde og undersøge spændende teknologier, kodning og
gadgets som micro:bit, 3D-print og Scratch. Vi lytter til, hvad børnene
har lyst til at lave. Aktiviteterne er for børn fra 8 år og op.

Torsdage 10. & 24. september samt 8. oktober kl. 15-16 Køge Bibliotek
Torsdage 22. oktober samt 5. & 19. november kl. 15-16 Borup Bibliotek
Torsdage 3., 10., & 17. december kl. 15-16 Herfølge Bibliotek
Gratis. Billetter via koegebib.dk

Digital dannelse
i øjenhøjde
Få indblik i børn og unges
digitale virkelighed.
Hvordan ruster vi vores børn til
den digitale fremtid, og forholder os til deres sociale adfærd på
youtube, snapchat og instagram?
Med udgangspunkt i den seneste
forskning på området og samarbejde med landets førende eksperter og med nogle af de største
danske youtubere og influencers,
giver Mia Ben-Ami et indblik i den
digitale virkelighed mange børn og
unge dagligt opsøger. I forlængelse
af foredraget er der spørgsmål
og debat. Arrangementet er for
forældre til børn fra cirka 8 år.
Torsdag 29. oktober kl. 19-20.30 Køge Bibliotek
25 kr. Tilmelding via koegebib.dk
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MikroFonen er et
samarbejde mellem
Køge Musikskole,
Musikforeningen
Bygningen,
Teaterbygningen og
KøgeBibliotekerne.
Arrangementerne
er støttet af
Køge Kommunes
kulturpulje.

Rocketman
I 50 år har pianisten, sangeren
og sangskriveren Elton John
været blandt verdens mest
succesrige musikere. Hvor meget
ensomhed og misbrug og hvor
store menneskelige omkostninger
det har været forbundet med,
kan man nu læse i hans særdeles
roste selvbiografi ‘Mig’ fra 2019.
Den er oversat af forfatter og
musikskribent Jakob Levinsen,
der fortæller om et af sine helt
store idoler og med musikeksempler fra Elton Johns enorme
produktion viser, hvordan popmusik kan blive til verdenskunst.

Arrangør: MikroFonen
(Køge Musikskole, Musikforeningen
Bygningen, Teaterbygningen og
KøgeBibliotekerne)

Mandag 5. oktober kl. 19
Musikcaféen i Teaterbygningen
80 kr. Billetter via koegebib.dk
(halv pris for unge under 25 år)
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The History of The Who
Kom til koncert og foredrag om et
af rockhistoriens allerstørste bands!
The Who er bandet bag rockoperaen
’Tommy’ og opfandt sammen med The
Beatles og Rolling Stones britisk rockmusik. ’The History of The Who’ er
både et spændende foredrag med
anekdoter fra årtiers rockhistorie og
en larmende og levende hyldest til The
Who præsenteret af kulturjournalist
Claus Vittus og en kvartet af musikere
i bandet Stiff Upper Lip.

Tirsdag 27. oktober kl. 19
Musikcaféen i Teaterbygningen
80 kr. (Halv pris for unge under 25)
Billetter via koegebib.dk

H.C. Lumbye – en popstjerne i guldalderen
I 1840’erne er H.C. Lumbye og hans orkester tidens
ubestridte popstjerner. Til dette foredrag fortæller
musikformidleren – og tidligere musikchef i Tivoli –
Henrik Engelbrecht levende og engageret om en tid, hvor
musik af H.C. Lumbye, Johann Strauss og Joseph Lanner
var tidens hotteste pop, om retssagen mellem Tivoli og
den etablerede stadsmusikant og hans smuldrende monopol på danse-musik i København. Og om dengang
direktøren fik tæsk, fordi musikken blev stoppet kl. 23.

Onsdag 4. november kl. 19
Musikcaféen på Teaterbygningen
80 kr. Billetter via koegebib.dk
(Halv pris for unge under 25 år)
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Aftensang
Hver måned mødes vi lige inden solnedgang på en af Køge Kommunes
naturperler og synger aftensange sammen, mens solen går ned. Alle
er velkomne – også dem, der tror, at de ikke kan synge. Aftensang
præsenteres i samarbejde med Musikforeningen Køge Klassisk.

Torsdag 3. september kl. 19.30-20
Syng solen ned på Søndre Strand.
Hvor: Vi synger fra Søndre Strand i Køge.
Mødested: Ved ’Udsigten’ for enden af Sdr. Molevej.
Torsdag 1. oktober kl. 18.30-19
Syng solen ned fra Taghaven på parkeringshuset.
Hvor: Vi synger fra Taghaven ovenpå parkeringshuset
i Rådhusstræde i Køge.
Mødested: I taghaven på parkeringshusets 8. etage (der er elevator).
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Vi samles om musikken, litteraturen og
skuespillet – både
på biblioteket, i
kommunens fællesskaber og i naturen.
Det gælder om at
lytte og fordybe os,
lære om kunst og
kultur og om at synge
i fællesskab.

Torsdag 5. november kl. 16-16.30
Syng solen ned ved Kimmerslev Sø
Hvor: Vi synger fra Kimmerslev Sø i Borup.
Mødested: Badestedet ved Kimmerslev Sø
Tirsdag 3. december kl. 15.30-16
Syng solen ned fra Skovkirkegården i Herfølge
Hvor: Vi synger fra Skovkirkegården i Herfølge. Efter fællessangen
byder Herfølge Kirke på kaffe, the og kage i sognegården.
Mødested: Sognegårdspladsen ved Herfølge Kirke.
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Albummet
Langsom lytning.
Læg smartphonen og playlisterne
væk for en stund og vær med i
en 100% analog afkobling i lytteklubben Albummet, hvor lokale
musikelskere på skift udvælger
et album, der gennemlyttes og
debatteres. Musikbibliotekaren
dækker op med øl/vand og lidt
snacks.

Mandag 28. september kl. 19-21
Om Creams album ’Fresh Cream’
ved Thyge Pind.
Mandag 26. oktober kl. 19-21
Om Cornelis Vreeswijks album
’Tio Vackra Visor og Billy McKenzies
album ’Beyond the Sun’ ved
Lars Th Olsen.
Mandag 30. november kl. 19-21
Om The Stranglers album ’La Folie’
ved Jan Mellin fra Candy Records.
Køge Bibliotek
25 kr. Billetter via koegebib.dk

Koncertforedrag med Stina Schmidt,
Duo Askou//Andersen og Peter Bruun
Komponisten Peter Bruun har de senere år komponeret en række nye
sange og salmer og ved denne koncert vil han præsentere og fortælle
om nogle af sangene. De vil blive fremført af sangeren Stina Schmidt
og som fællessange. Ved koncerten medvirker også Hanne Askou og
Frode Andersen, som akkompagnerer på violin og accordeon og
spiller nogle af deres gribende smukke instrumentalfortolkninger af
kendte nordiske sange og folkemelodier. Koncerten præsenteres af
KøgeBibliotekerne og Musikforeningen Køge Klassisk.

Lørdag 12. september kl. 13-14
Køge Bibliotek – Gårdhaven
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Så tag mit hjerte
Fyraftenskoncert med nyskrevne sange til tekster af Tove Ditlevsen.
Sangerinden Cecilia Engelbrecht Heick og pianisten
Thomas Clausen har begge tonesat digte af Tove Ditlevsen
og sammen har de udgivet albummet “Til en ven - sange til
digte af Tove Ditlevsen”. Til koncerten vil de præsentere
publikum for et udvalg af sangene, hvor teksterne på hver
deres måde bevæger sig rundt om det sted i hjertet, hvor
man sjældent lukker andre ind.

Torsdag 24. september kl. 16
Herfølge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Enhver har ret
til en engel
– en koncertlæsning
over romanen ’Prins’
Koncertlæsningen består af Ib
Michaels levende oplæsning
fra romanen Prins kombineret
med sange, der matcher bogens
handling. De er skrevet og opført
af Maria Elisabeth (vokal, guitar
og ukulele) og akkompagneret af
pianist Aske Bode. Ord og havets
toner er sat sammen i et farverigt
og sansende musikalsk univers.
Koncerten er en del af arrangementsrækken ’TEATER & TAPAS’,
der præsenterer store ord i små
portioner.

Tirsdag 29. september 19-20.30
Teaterbygningen
100 kr. Billetter via koegebib.dk
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Mariehønen Evigglad
Alle kender Marie. Hun er glad. Evigglad. Bare ikke
når det regner! Ingen har ly til Marie, som får våde,
kolde tæer. Undtagen Søren selvfølgelig, men han
er bare så slimet og sneglesnasket ... Vi præsenterer
Teatret st. tv.’s forestilling, som er lavet frit over
Halfdan Rasmussens sang af samme navn.
For børn fra 2-5 år.

Onsdag 16. oktober kl. 10-10.30
Rishøj Minibibliotek
65 kr. Billetter via koegebib.dk

Den standhaftige
tinsoldat
Det lille turnéteater opfører en
forestilling uden ord, så her kan
alle være med! Tag med til iscenesættelsen af H.C. Andersens
klassiske eventyr om den standhaftige tinsoldat, der drømmer
om den skønne danserinde og
den store kærlighed og som bliver
blæst omkuld af skæbnen, ak, ak!
Alligevel får han det, han ønsker
sig mest af alt. For børn fra 2 år.

Søndag 4. oktober kl. 13-13.35
Teaterbygningen
65 kr. Billetter via koegebib.dk
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Kejserens nye klæder
For mange år siden levede en kejser, som holdt så meget af smukke nye
klæder, at han gav alle sine penge ud for at blive pyntet. Sådan begynder
eventyret om Kejseren, som er så fokuseret på sit udseende, at han slet
ikke opfatter, at hele hoffet er i gang med at bedrage ham. Vi præsenterer Teatret Fyren Flammens forestilling, som med stor humor jagter de
forfængelige og svindlerne. For børn fra 3 år.

Onsdag 28. oktober kl. 9.30-10.05 og 10.30-11.05
Teaterbygningen
65 kr. Billetter via koegebib.dk

(H)jul – Nu det
(h)jul igen

Vi præsenterer Teater Baglandets juleforestilling! I Faster Lizzies køkken
står alt stille. Vejrudsigten melder om sne juleaften, men julehumøret
vil ikke indfinde sig, for Misser er væk. Langsomt sniger julen sig ind
på Faster Lizzie, og der breder sig en duft af jul. Alt kan ske i Faster
Lizzies køkken - så glæd jer! For de 3-8 årige.

De seje gadedrenge drømmer om
en gammeldags jul med julegaver,
julehygge, julemad og juletræ.
Men for ikke at glemme sig selv
og hinanden undervejs i juleræset,
må de finde den ægte (h)juleglæde
frem. En danseforestilling, hvor
(h)juleglæde, opfindsomhed,
nærvær og venskab overvinder
alt, når vi præsenterer Uppercuts
danseforestilling for de 3 til 7-årige.

Onsdag 18. november kl. 9.30-10.05
Teaterbygningen

Onsdag 9. december kl. 10-10.30
Borup Kulturhus

65 kr. Billetter via koegebib.dk

65 kr. Billetter via koegebib.dk

Faster Lizzies jul
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Fortællekoncert:
Skrædderkaninerne lytter til træerne
Tag med skrædderkaninerne Zig og Zag på tur og mød 12 forskellige træer.
Vi møder kaninerne, mens de er ved at sy en luftballon. De syr og syr,
og da de endelig er færdige, falder de om af udmattelse. Halvt i søvne
drages de af en lyd, som fører dem ind i skoven. Fortællekoncerten
fremføres som et samspil mellem højtlæsning, levende musik og sang
af forfatter Marie Priem, saxofonist Karin Duelund Guastavino og
pianist Louise Schrøder. Fortællekoncerten henvender sig primært til
børn i alderen 2-7 år og deres voksne.
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Fredag 18. september
kl. 10 og kl. 12
Lørdag 26. september
kl. 10 og kl. 12
Borup Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Klovnen Tapé

Trolle og Tormod

Så er det nu, du kan få rørt dine
lattermuskler. Klovnen Tapé
bruger kropssprog, mimik og
musik og kan jonglere, være
musikant, artist, slangemenneske
i én og samme person. Tapé folder
sig ud med guitarspil, operamusik
på kobjælder og et ”benene på
nakken-nummer”. Alt sammen udført i tæt samspil med publikum,
som også får en aktiv rolle flere
gange undervejs i forestillingen.
Fra 3 år.

Trolle og Tormod ankommer i
deres reggaebil til alle danske
byer, hvor der skal være fest.
På bilens lad er der store sorte
højttalere, og ud af dem strømmer den fede dancehallmusik
med den tunge, dybe bas.
Scenen er sat. To mikrofoner
er sluttet til lydsystemet og
publikum er klar til Trolle og
Tormods reggae til børn.
For de 4-12 årige.

Vi synger, laver fagter, danser,
gynger og bevæger os til musik
og vi bruger rasleæg, små trommer, tørklæder, bolde med mere.
Der undervises i 45 minutter og
bagefter er der tid til hygge for
børn og voksne med kaffe og the.
Arrangementet afholdes af
Køge Musikskole.
Babyer fra 2-10 måneder.

Fredag 9. oktober kl. 16
Køge Bibliotek

Mandage kl. 10.30-11.30
Herfølge Bibliotek
Første forløb: 7. sep., 14. sep.,
21. sep., 28. sep., 5. okt.
Andet forløb: 19. okt., 26. okt., 2. nov.,
9. nov., 16. nov., 23. nov., 30. nov.

Lørdag 26. september
kl. 10.30 og 11.45
Køge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Babyrytmik
for minimus

Torsdage kl. 10-11
Borup Bibliotek
Første forløb: 3. sep., 10. sep.,
17. sep., 24. sep., 1. okt., 8. okt.
Andet forløb: 22. okt., 29. okt., 5. nov.,
12. nov., 19. nov., 26. nov., 3. dec.
290 kr. for hele forløbet (første forløb
er startet i august, men det er muligt
at tilmelde sig senere). Tilmelding via
Køge Musikskoles hjemmeside
http://www.koegemusikskole.dk
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dog sikker: Historiens
myter og fortællinger
skaber os, når vi
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PÅ
SPORET
AF KIRKESTRÆDE
På sporet
af Kirkestræde
En kulturhistorisk dag med
aktiviteter for store og små,
arrangeret i samarbejde med
Galleri Bødkergården,
Køge Kirke og
KøgeBibliotekerne.
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Lørdag 17. oktober kl. 10-14
Køge Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding.
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Noget om Grundtvig, Matador og
visioner om nye livsformer
Kom med til Grundtvig/Herfølge Vest aften med sognepræst og
Grundtvig-kender Helge Baden Nielsen. Det lille ord ”og” var et vigtigt
ord for Grundtvig. Han talte om ”menneskeliv og kristendom” og ”kirke
og samfund”. I TV-serien Matador, der skildrer det moderne, danske
samfunds tilblivelse, ser man, hvordan dette ”og” begynder at fortone sig.
Nu er vi begyndt at søge tilbage til rødderne; til ligeværdighed, bæredygtighed og ansvarlighed. Mon vi kan lære noget af gamle Grundtvig?

Onsdag 28. oktober kl. 19-20.30 Herfølge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Tilblivelsen af det moderne menneske
– Live streaming fra Aarhus Universitet
Denne aften tager professor i DNA-forskning Eske Willerslev fra
Københavns Universitet os gennem menneskets genetiske historie og
gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutiden.
Han går i dybden med, hvordan menneskets historie har vist sig at
være langt mere dynamisk end vi troede.

Tirsdag 17. november Kl. 19-21 Herfølge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk

Drop in debat om Jesus, julen og gaveræset
Vi er mange, der elsker julen og alt hvad det indebærer. Vi pynter op,
bager julekager og skriver ønskesedler. Men hvorfor er det, at vi fejrer
jul ? Det vender bibliotekar Kim Jesper Josefsen til denne samtalesalon
med gæster og debat.

Tirsdag 1. december kl. 14-15
Køge Bibliotek. Gæst: sognepræst Louise Dixen Hansen
Onsdag 9. december kl. 14-15
Borup Bibliotek. Gæst: sognepræst Katrine Winkel Holm
Gratis. Ingen tilmelding.
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Halloweenhistorier i Rådhusstræde
Højtlæsning af bøgerne fra Den Forbudte Afdeling.
Køges grummeste bibliotekar har sneget sig ned i bibliotekets gamle
kælder til Den Forbudte Afdeling. Her har hun fundet historier, der
er så klamme og uhyggelige, at de kan få voksne mænd og damer til at
tisse i sengen om natten. Tør du høre dem? Så find den forladte butik i
Rådhusstræde alene eller sammen med dine forældre. For børn 6-10 år
og deres forældre. Arrangementet er lavet i samarbejde med Citycon
og Køge Handel.

Fredag 30. oktober kl. 16.30-17.30 Den forladte butik i Rådhusstræde
Gratis. Ingen tilmelding

Juleværksted
Traditionen tro inviterer Lotte
Jensen og Anne-Marie Bødker
børn og voksne inden for i deres
hyggelige juleværksted mellem
reolerne på Herfølge Bibliotek.
Her er de klar med inspiration og
nye idéer til hjemmelavet julepynt
– lige til at tage med hjem.

Mandag 23. november kl. 14-17
Torsdag 26. november kl. 14-17
Herfølge Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding

Det bimler og bamler – en nissefortælling
Det bimler og bamler fra kirketårnet, grantræerne dufter og nisserne
er på spil. André har nisseblod i årerne. Hans tip-tip-tip-tip-oldefar var
fortællenisse af første grad, og han elsker at fortælle de historier, hans
oldefar har fortalt. Du vil finde ud af, hvorfra nisserne fik deres røde
nissehuer og en masse andre sandheder fra et hemmeligt nisseliv.
For de 4-9 årige.

Lørdag 28. november kl. 11 Herfølge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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Nissesjov på
Køge Bibliotek
Besøg Opfindernissen i kælderen under
”Det gamle hus”.
Igen i år åbner vi kælderen til
Opfindernissens værksted. Her er
mange fantasifulde opfindelser, nogle
er dog knapt så vellykkede. Ham
Opfindernissen har mange ideer, men
ikke altid evnen til at udføre dem. I
kælderen er der mange sjove ting at
gå på opdagelse i. Kælderen er åben i
bibliotekets betjente åbningstid i
perioden 1/12 til 23/12. Max 5 personer i kælderen ad gangen.

1. december - 23. december
Køge Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding

Nissehistorie
Ingen jul uden en god julehistorie.
Tag en pause i julehurlumhejet og
kom til julehygge på børnebiblioteket.
Vi tager nissehuerne på, tænder
stearinlysene og læser nissehistorier.
Nisser er altid garant for gode oplevelser. Nisser er sjove, frække, arrige,
humoristiske, og hvis julegrøden har
været ekstra god, er de også ganske
hjælpsomme. Derfor serverer vi
selvfølgelig en lille skål risengrød til
små lyttende nissebørn.

Fredag 4. december kl. 16
Køge Bibliotek
Gratis. Tilmelding via koegebib.dk
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BORUP BIBLIOTEK
September
1. september kl. 15.30 ........... Hvem er jeg? – lege med lyde og visuelle fortællinger • side 13
3. september kl. 10 ................ Babyrytmik – første forløb • side 35
5. september kl. 9.30 ............. Tinkershop – Smykker med lys • side 25
7. september kl. 10 ................. Strik & fortællinger • side 6
12. september ......................... Lørdagssjov • side 16
18. september kl. 10 og 12 ... Fortællekoncert: Skrædderkaninerne lytter til træerne • side 34
19. september kl. 11 ............... Film for børn • side 15
25. september kl. 10.30 ........ Babymassage • side 22
26. september kl. 10 og 12 ... Fortællekoncert: Skrædderkaninerne lytter til træerne • side 34
Oktober
1. oktober kl. 9.30 .................. Efterårsvandring #1 – med Jeppe Aakjær • side 18
5. oktober kl. 10 ..................... Strik & fortællinger • side 6
8. oktober kl. 09.30 ............... Efterårsvandring #2 – om at gå • side 18
10. oktober .............................. Lørdagssjov • side 16
16. oktober kl. 17 ................... Sjov og hygge med Vitello • side 14
17. oktober ............................... Lørdagssjov • side 16
21. oktober kl. 10.30 ............. Babymotorik • side 22
22. oktober kl. 15 ................... Teknologi i øjenhøjde • side 26
22. oktober kl. 10.30 ............. Babyrytmik – andet forløb • side 35
24. oktober kl. 11 ................... Film for børn • side 15
28. oktober kl. 14 ................... Bibliotekets læseklubber • side 7
31. oktober .............................. Lørdagssjov • side 16
November
2. november kl. 10 ................. Strik & fortællinger • side 6
5. november kl. 15 ................. Teknologi i øjenhøjde • side 26
7. november ............................. Lørdagssjov • side 16
10. november kl. 19 ............... Smagen af øl • side 11
11. november kl. 15 ................ Fødselsdagsfest for 2-årige • side 10
14. november ........................... Lørdagssjov • side 16
19. november kl. 15 ................ Teknologi i øjenhøjde • side 26
21. november kl. 11 ................ Film for børn • side 15
24. november kl. 18.30 ......... Årets bedste bøger (voksne) • side 8
25. november kl. 14 ............... Bibliotekets læseklubber • side 7
25. november kl. 18.30 ......... Årets bedste bøger (børn) • side 8
28. november .......................... Lørdagssjov • side 16
28. november kl. 11 ............... Det bimler og bamler • side 38
December
5. december ............................. Lørdagssjov • side 16
7. december kl. 10 .................. Strik & fortællinger • side 6
9. december kl. 14 .................. Drop in debat om Jesus, julen og gaveræset • side 37
12. december ........................... Lørdagssjov • side 16
19. december kl. 11 ................ Film for børn • side 15
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HERFØLGE BIBLIOTEK
September
5. september ...................... Lørdagssjov • side 16
7. september kl. 10.30 ......... Babyrytmik – første forløb • side 35
12. september ..................... Lørdagssjov • side 16
19. september kl. 11 ............ Carla og far • side 14
22. september kl. 14 ........... SANS – Dans med en sang og hold hjernen i gang
– start på forløb • side 17
24. september kl. 14 ............ Bibliotekets læseklubber • side 7
24. september kl. 16 ............ Så tag mit hjerte • side 31
Oktober
1. oktober kl. 10.30 ............... Babymassage • side 22
7. oktober kl. 10.30 ................ Babymotorik • side 22
7. oktober kl. 15.30 ................ Tag fede billeder med din smartphone • side 15
10. oktober .............................. Lørdagssjov • side 16
17. oktober kl. 11 .................... Film for børn • side 15
19. oktober kl. 10.30 ............. Babyrytmik – andet forløb • side 35
22. oktober kl. 14 ................... Bibliotekets læseklubber • side 7
22. oktober kl. 15 ................... Teknologi i øjenhøjde • side 26
23. oktober kl. 17 ................... Sjov og hygge med Vitello • side 14
24. oktober .............................. Lørdagssjov • side 16
28. oktober kl. 19 ................... Noget om Grundtvig, Matador og visioner om nye livsformer • side 37
31. oktober .............................. Lørdagssjov • side
November
2. november kl. 18.30 ........... Årets bedste bøger (børn) • side 8
3. november kl. 18.30 ............ Årets bedste bøger (voksne) • side 8
5. november kl. 10.30 ............ Lær babytegn • side 22
7. november ............................. Lørdagssjov • side 16
10. november kl. 19 ............... Viden om skizofreni • side 20
14. november ........................... Lørdagssjov • side 16
17. november kl. 19 ................ Tilblivelsen af det moderne menneske • side 37
19. november kl. 14 ................ Bibliotekets læseklubber • side 7
21. november ........................... Lørdagssjov • side 16
23. november kl. 14 ............... Juleværksted på Herfølge Bibliotek • side 38
25. november kl. 18.30 ......... Få styr på dit C-vitamin • side 20
26. november kl. 14 ............... Juleværksted på Herfølge Bibliotek • side 38
December
3. december ............................. Teknologi i øjenhøjde • side 26
5. december ............................. Lørdagssjov • side 16
10. december ........................... Teknologi i øjenhøjde • side 26
12. december ........................... Film for børn • side 15
17. december ........................... Teknologi i øjenhøjde • side 26
19. december ........................... Lørdagssjov • side 16
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KØGE BIBLIOTEK
September
1. september kl. 10 ........................... Strik & fortællinger • side 6
2. september kl. 17 ........................... Få gode råd om arv og testamente • side 23
5. september ....................................... Lørdagssjov • side 16
5. september kl. 13 ........................... Tinkershop - Smykker med lys • side 25
7. september kl. 16 ............................ Mandagsoplæsning – hver mandag • side 9
10. september kl. 15 ......................... Teknologi i øjenhøjde • side 26
10. september kl. 16 ......................... Forfatter Jens Blendstrup • side 4
12. september .................................... Lørdagssjov • side 16
12. september kl. 13 ......................... Koncertforedrag med Stina Schmidt,
Duo Askou//Andersen og Peter Bruun • side 30
14. september kl. 19 ......................... Lysegrønt håb om klimaforandringernes tidsalder • side 17
15. september kl. 14.30 ................... Læseklub for 9-13 årige • side 9
17. september kl. 19 .......................... I selskab med Hemingway • side 5
19. september ..................................... Lørdagssjov • side 16
24. september kl. 10.30 ................... Bibliotekets læseklubber • side 7
24. september kl. 15 ......................... Teknologi i øjenhøjde • side 26
26. september kl. 10.30 & 11.45 .... Klovnen Tapé • side 35
28. september kl. 14 ......................... Bibliotekets læseklubber • side 7
28. september kl. 19 ......................... Albummet • side 30
29. september kl. 18 ......................... Uddannelse som ordblind • side 23
Oktober
2. oktober kl. 17.15 ........................... Sjov og hygge med Vitello • side 14
5. oktober kl. 13 ................................ SOSU-elever viser, hvad de kan • side 18
5. oktober kl. 16 ................................ Solcelle workshop • side 21
6. oktober kl. 10 ................................ Strik & fortællinger • side 6
6. oktober kl. 12 ................................ Det sunde måltid på tværs af kulturer • side 19
6. oktober kl. 19 ................................ Rejsen ud i rummet • side 11
7. oktober kl. 15 ................................ Café Den Gode Historie • side 10
7. oktober kl. 19 ................................. Det læsende menneske • side 6
8. oktober kl. 15 ................................ Teknologi i øjenhøjde • side 26
9. oktober kl. 16 ................................ Trolle og Tormod • side 35
10. oktober ......................................... Lørdagssjov • side 16
16. oktober kl. 17 .............................. Readathon • side 10
17. oktober kl. 10 .............................. På sporet af Kirkestræde • side 36
22. oktober kl. 10.30 ........................ Bibliotekets læseklubber • side 7
24. oktober ......................................... Lørdagssjov • side 16
26. oktober kl. 14 .............................. Bibliotekets læseklubber • side 7
26. oktober kl. 19 .............................. Albummet • side 30
29. oktober kl. 19 .............................. Digital dannelse i øjenhøjde • side 26
31. oktober kl. 11 ............................... Film for børn • side 15
November
3. november kl. 10 ............................ Strik & fortællinger • side 6
3. november kl. 19 ............................. Dybhavet – nyt fra en ukendt verden • side 11
7. november ........................................ Lørdagssjov • side 16
14. november ...................................... Lørdagssjov • side 16
16. november kl. 18.30 .................... Årets bedste bøger (børn) • side 8
17. november kl. 18.30 ..................... Årets bedste bøger (voksne) • side 8
19. november kl. 10.30 ..................... Bibliotekets læseklubber • side 7
21. november ...................................... Lørdagssjov • side 16
23. november kl. 14 .......................... Bibliotekets læseklubber • side 7
25. november kl. 18.30..................... Få styr på dit C-vitamin • side 20
28. november ..................................... Lørdagssjov • side 16
30. november kl. 19 .......................... Albummet • side 30
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December
1. december kl. 10 ............................. Strik & fortællinger • side 6
1. december kl. 14 ............................. Drop in debat om Jesus, julen og gaveræset • side 37
4. december kl. 16 ............................. Nissehistorie • side 39
5. december kl. 11 ............................. Film for børn • side 15
12. december ...................................... Lørdagssjov • side 16
19. december ...................................... Lørdagssjov • side 16

RISHØJ MINIBIBLIOTEK
September
9. september kl. 15.30 ...................... Hvem er jeg – lege med lyde og visuelle fortællinger • side 13
16. september kl. 10 ......................... Mariehønen Evigglad • side 32
Oktober
22. oktober kl. 10.30 ........................ Babymassage • side 22
27. oktober kl. 19 .............................. Rishøj Minibibliotek: Tang • side 19
28. oktober kl. 10.30 ........................ Babymotorik • side 22

TEATERBYGNINGEN
September
29. september kl. 19 ......................... Enhver har ret til en engel
– en koncertlæsning over romanen ’Prins’ • side 31
Oktober
4. oktober kl. 13 ................................ Den standhaftige tinsoldat • side 32
5. oktober kl. 19 ................................ Rocketman • side 27
27. oktober kl. 19 .............................. The History of The Who • side 28
28. oktober kl. 9.30 og 10.30 ......... Kejserens nye klæder • side 33
November
4. november kl. 19.............................. H.C. Lumbye – en popstjerne i guldalderen • side 28
18. november kl. 9.30 ....................... Faster Lizzies jul • side 33
26. november kl. 19.30 ..................... Peter Øvig om sin bog ’Min mor var besat’ • side 6

ANDRE LOKATIONER
September
2. september ...................................... Vemmedrup Børnehave: Hvem er jeg?
– lege med lyde og visuelle fortællinger • side 13
3. september ....................................... Søndre Strand: Aftensang • side 29
7. september ....................................... Rundkørslen på Duehusvej/Ejbovej: Hvem er jeg?
– lege med lyde og visuelle fortællinger • side 13
8. september ...................................... Rundvisning i Biografen Køge • side 13
15. september .................................... Rundvisning i Biografen Køge • side 13
Oktober
1. oktober ............................................ Taghaven på parkeringshuset: Aftensang • side 29
30. oktober kl. 16.30 ........................ Halloweenhistorier i Rådhusstræde • side 38
November
5. november kl. 16 ............................ Badestedet ved Kimmerslev Sø: Aftensang • side 29
December
3. december kl. 15.30 ....................... Skovkirkegården i Herfølge: Aftensang • side 29
9. december kl. 10 ............................. Borup Kulturhus: (H)jul – Nu det (h)jul igen • side 33
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Find vej
Køge Bibliotek
Kirkestræde 18
4600 Køge
Tlf.: 56 67 28 00
koegebib@koege.dk
Borup Bibliotek
Parkvej 2
4140 Borup
Tlf.: 56 67 27 27
borupbib@koege.dk
Herfølge Bibliotek
Billesborgsvej 1B
4681 Herfølge
Tlf.: 56 67 25 30
herfbib@koege.dk
Rishøj Minibibliotek
Skolevej 7
4600 Køge
Tlf.: 56 67 28 00
koegebib@koege.dk
Teaterbygningen
Bag Haverne 1
4600 Køge
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Tilmelding
Tilmeld dig og køb billetter via KøgeBibliotekernes hjemmeside:
koegebib.dk eller på dit lokale bibliotek.
Der er et gebyr på 4,75 kr. ved billetkøb online og på biblioteket.
Der er ikke gebyr til de gratis arrangementer.

Afbud
I henhold til ’Lov om visse forbrugeraftaler’ er køb af billetter ikke
omfattet af fortrydelsesretten. Du kan derfor ikke få refunderet
din billet. Billetter vil dog blive refunderet i tilfælde af aflysning af
arrangement.

Ildsjæle og samarbejdspartnere
Mange af bibliotekernes arrangementer er skabt i et samarbejde
mellem lokale ildsjæle, foreninger og organisationer eller drives af
frivillige kræfter. Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har en idé til
en aktivitet eller er interesseret i et samarbejde, som vil være til
gavn og glæde for andre i kommunen.

Få nyt
Tilmeld dig bibliotekets nyhedsbrev og få nyt om arrangementer,
som du måske ikke kan finde i dette program eller følg os på
Facebook.

Bliv låner
Det er nemt at blive oprettet som bibliotekslåner. Du kan oprette
med NemId via hjemmesiden, eller du kan møde op på et af
bibliotekerne i Køge Kommune. Børn og unge under 18 år kan
få et lånerkort, når én forælder/værge har underskrevet en
indmeldelsesblanket. Husk at tage sygesikringsbeviset med.

COVID-19
Vi passer på hinanden. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens
retningslinjer for forsamlinger, når vi afholder arrangementer.
Følg med på koegebib.dk

Køge Bibliotekerne
Borup Bibliotek
Herfølge Bibliotek

