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Roskildes natur og 
 fællesskaber 
I Roskilde Kommune har vi store ambitioner om at skabe 
gode delte steder for borgerne. Steder hvor I kan dyrke 
fællesskabet, styrke den lokale identitet, blive beriget 
med viden og kulturelle oplevelser og lære noget hele 
 livet. Ombygningen af Roskilde Hovedbibliotek bliver 
helt færdig i foråret 2020 og inviterer både uden-
for og indenfor på nye inspirerende muligheder for 
 roskildensere fra hele kommunen. 
 
Bibliotekshaven bliver flittigt brugt til både musik, strik og 
andre aktiviteter i løbet af foråret. Der er café og  terrasse 
og gode mulig heder for at hænge ud og hygge sig på 
udemøbler og scene. Et åbent og inviterende byrum 
skabt til borgerliv og fællesskab. 
  
Det store tema i bibliotekernes forårsprogram er Vilde 
vidunderlige Roskilde. Når du bladrer op på siderne, vil 
du se, at vi kommer godt omkring med arrangementerne 
for forskellige aldersgrupper på mange destinationer i 
vores naturrige kommune.  
 
Roskilde Festivals 50 års jubilæum bliver også markeret. 
Både i foråret og efteråret. Det er centralt for  festivalens 
natur at den har vokset sig stærk på frivillighed og 
fælles skaber. Disse to bæredygtige værdier kendetegner 
på mange måder også livet og arrangementerne på de 
seks biblioteker. Der er mange samarbejder under sådan 
et halvårsprogram.  
 
Det er videnskabeligt bevist, at det er afslappende og 
både fysisk og mentalt sundt at bevæge sig i naturen. 
Jeg vover den påstand, at det er godt for den menneske-
lige natur at gå på biblioteket og blive inspireret, få øget 
læselysten og begå sig bedre i samfundet med ny viden. 
 
Brug biblioteket – det er dit!

Claus Larsen, 
 formand for Kultur- 
og  Idrætsudvalget
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ROSKILDE

Det sker

Manderoller og hvordan man(d) 
bevarer sin selvrespekt  
– med afsæt i Erlend Loe 

Mandeforsker og RUC-lektor Kenneth Reinicke 
og forfatter Nikolaj Zeuthen diskuterer manderoller 
med afsæt i Erlend Loes sorthumoristiske kultroman 
Doppler. I den flytter en mand i midtvejskrise ud i 
skoven med en elgkalv som selskab. Nikolaj Zeuthen 
har bl.a. skrevet romanen Buemundet guitarfisk: 
en prekær komedie. 
Arrangeres i samarbejde med Roskilde Teater, der 
præsenterer Doppler torsdag den 6. februar på 
Laboratoriet, Musicon. 

Onsdag d. 29. januar kl. 19.15-21
Sted: Scenen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

Fejring af Inger 
 Christensen 
Vi fejrer den store, danske digter 
Inger Christensen. Forfatter 
Stine Pilgaard læser op af 
Inger  Christensens digte og 
fortæller, hvordan de har været 
en inspirationskilde for hende. 
Professor dr. phil. Isak Winkel Holm 
fortæller om digt samlingen Alfabet 
og om hvordan den kan læses som 
en profeti om den klimaforandrede 
verden. 
Arrangementet er støttet af Statens 
 Kunstfond. 

Tirsdag d. 11. februar kl. 19.15-21
Sted: Scenen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

Køb billetter på roskildebib.dk/detsker 
eller på biblioteket Isak Winkel Holm
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Kaffe, kage og klassikere

Gode bøger 
og  lækre vine 
–  bogcafé med 
 sæsonens nye bøger 

Få inspiration til nye 
læseoplevelser, når biblio-
tekarerne Maria Do Carmo 
Lohse og Jytte Seersholm 
Jensen fortæller om ud-
valgte bøger fra sæsonen. 
Undervejs serverer Hanne og 
Søren fra vinfirmaet  Vikalivino 
i Ågerup smagsprøver på 
udvalgte italienske vine. Læs 
mere på vikalivino.dk.
Arrangeret i samarbejde 
mellem Roskilde Biblio-
tekerne og Roskilde 
 Universitetsbibliotek.

Onsdag d. 19. februar, kl. 17-19
OBS! Sted: Roskilde Universitets-
bibliotek i Trekroner.
Pris: 25 kr.

Sigrid Undset: 
Kristin  Lavransdatter

Historisk roman om en 
stærk kvinde, der kæmper 
med vild kærlighed og tung 
skyldfølelse i 1300-tallets 
Norge. 
Kage: Norsk strøsselkage. 

Mandag d. 17. februar 
kl. 15.30-16.45
Tirsdag d. 18. februar kl. 19-20.15

Henry David Thoreau: 
Walden – livet i skovene

Amerikansk naturelsker og 
filosof forlader i 1845 byens 
larm for at bo alene i skoven 
ved Walden Pond i to år. 
Kage: Pecan pie med 
chokolade. 

Mandag d. 30. marts 
kl. 15.30-16.45
Tirsdag d. 31. marts kl. 19-20.15

Fries Before Guys vs. Med hjertet og 
kussen i laser – volume 2
Sille Kirketerp Berthelsen har skrevet bogen Med hjertet 
og kussen i laser om kvinders rolle belyst gennem Vita 
 Andersens digte og #MeToo-kampagnen. 
I efteråret havde hun en frimodig samtale om seksualitet, 
kroppe, krænkelser og de private fortællingers potentiale 
med Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn på deres 
podcast Fries Before Guys. De er også forfattere til bogen 
En som os om deres private erfaringer med sex og angst. 
Samtalen fortsætter denne aften eksklusivt i Roskilde. 

Torsdag d. 20. februar kl. 19.15-21
Sted: Scenen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

Drik din eftermiddags- eller 
aftenkaffe på biblioteket og 
hør om klassiske romaner. 
Bibliotekar Ann Luther Torp 
giver en introduktion til 
bogen og forfatteren, mens 
vi nyder kaffen og dagens 
hjemmebagte kage. Kage-
opskriften er fra samme land 
som forfatteren. 

Mødested: Bibliotekarbordet på Roskilde Bibliotek.  
Pris: 25 kr. 
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Forfatteraften med 
Lotte Kirkeby Hansen 
Lotte Kirkeby er blevet nomineret til DR’s 
Romanpris for sin debutroman De  nærmeste. 
I romanen mødes tre søskende i deres 
barndomshjem efter forældrenes død. De 
nære familieforhold viser sig at være alt andet 
end enkle. Det er en fortælling om at stå midt 
i livet og se forældrene blive gamle, sine børn 
vokse til og være den, der står alene tilbage. 
Lotte Kirkeby fortæller om bogen, inspiratio-
nen, skriveprocessen og om hvorfor mange er 
så glade for at læse familieromaner. 

Torsdag d. 2. april kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr.

Højt at flyve –  
Fortællingens dag 2020
Der er fortællinger for alle, når 
 Roskilde Fortællerlaug tager os med 
på en flyvetur. Vi skal høre historier 
som får os højt til vejrs, mellem 
skyer og drømme, på magiens og 
fantasiens vinger, i susende fart 
og glidende svæv.

Søndag d. 2. februar kl. 14-15.30
Sted: Scenen på Roskilde Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Køb billetter på 
roskildebib.dk/detsker 
eller på biblioteket
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Ghost Walk 
Vi besøger de mest hjemsøgte steder i byen 
og får øjenvidneberetninger om mødet med 
byens spøgelser og ånder. Du hører blandt 
andet fortællinger om de uhyggelige hekse-
processer, henrettelserne af uskyldige på 
torvet og om dem, der blev begravet levende 
som straf. Turen tager dig med til den mørke 
side af Roskilde og dens historie.
Anbefalet alder fra 13 år.

Torsdag d. 13. februar kl. 19-21
Torsdag d. 19. marts kl. 19-21
Mødested: Roskilde Bibliotek, indgangen ved Foyeren.
Pris: 50 kr. Begrænset antal pladser.
Køb billetter på biblioteket eller roskildebib.dk/detsker

Østeuropæerne – hvordan går det 
egentlig med dem?
Festen er forbi efter Berlinmurens fald. Hvordan går det 
egentlig med-europæerne i øst? Det satte journalist-
erne Anne Haubek og Thomas Ubbesen sig for at 
undersøge sidste vinter, hvor de rejste på lavbudget 
gennem 15 tidligere kommunistiske lande i Central- og 
Østeuropa. De fortæller om bevægende møder med 
mennesker i udkanten af de befriede  nationer og om 
deres bog, Vi var folket –  møder med øst europæere 
30 år efter Murens fald.
Arrangeres i samarbejde med Journalistforbundets 
kreds på Sjælland og Sydhavsøerne.

Torsdag d. 13. februar kl. 19.15-21
Sted: Roskilde Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller roskildebib.dk/detsker.

Genforeningen 1920  
– Da Danmark blev samlet
Hør Simon Kratholm Ankjærgaard, 
journalist og forfatter til bogen Gen-
foreningen 1920 – Da Danmark blev 
samlet, fortælle den dramatiske og 
med rivende fortælling om genforenin-
gen i 1920. Et intenst og kompliceret 
politisk spil foregik med afsæt i de 
mange engagerede aktører, der helli-
gede deres liv til en sag. Fortællingen 
tager os blandt andet til København, 
Berlin, Flensborg, Aabenraa, Paris og 
til frontens skyttegrave.

Onsdag d. 26. februar kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. Køb billetter på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker
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Arkitekten fortæller om den nye 
 Bibliotekshave

Landskabsarkitekt ved Roskilde Kommune, Birgitte Løkke, 
fortæller om tankerne bag Bibliotekshaven og præsenterer 
de nye tiltag. 
Biblioteket byder på en lille forfriskning. I tilfælde af dårligt 
vejr foregår arrangementet i Salen. 

Onsdag d. 22. april kl. 17-18
Sted: Bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Du og  demokratiet 
er under 
 overvågning

Vi lever i en stadig mere 
overvåget verden. Cambridge 
Analytica-skandalen og 
Snowden-dokumenterne har 
vist hvor mange data virk-
somheder og myndigheder 
indsamler om os. Giganter 
som Google og Facebooks 
forretningsmodeller bygger 
på, at vide så meget som 
muligt om os. Interessen for 
at indsamle data og overvåge 
borgerne er også eksploderet 
i det offentlige. Henrik Chulu, 
rådgiver hos Cybernauterne, 
stiller skarpt på konsekvenser, 
vores individuelle rettigheder 
og demokratiske normer.

Tirsdag den 3. marts kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. Køb billetter på biblio-
teket eller roskildebib.dk/detsker

Køb billetter på roskildebib.dk/detsker 
eller på biblioteket

Substans:  
En samtalesalon 
om Havet & os
Fra havets store blå stammer selve 
det fascinerende liv. Vi lærer hele 
 tiden nyt om livet i oceanerne, og der 
er stadig masser at opdage i dybet. 
Havet er et symbol på det ukendte, 
farlige og vilde. Udforsk havet som 
tema i skøn- og faglitteratur på denne 
booktalk. Bibliotekar Gustav Lindberg 
Maindal præsenterer fem bøger og 
lægger op til diskussion.

Tirsdag d. 9 juni 17.30-19
Sted: Roskilde Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Strik i Bibliotekshaven til god musik
Vi fejrer den internationale World Wide Knit in Public Day 
med fri strik i Bibliotekshaven sammen med strikkeentusiast 
Vibeke Nyrop. 
Roskilde Sangskriverklub leverer sprøde toner til arbejdet. 
Medbring dit eget strikketøj.

Lørdag d. 13. juni kl. 11-13
Sted: Bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.
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Expat dinner:  
Chinese New Year

Come and join the New Year celebration at 
Roskilde Library, when we begin the year 
of the rat. This is the time when families 
gather to the reunion dinner, so we will do 
the same. Bring your own food for the joint 
buffet and your own beverage. The library 
will provide tea and coffee. Everybody is 
welcome, Danes and Internationals alike 
– and especially the Chinese.

Thursday 23rd of January at 18.30-22 
Place: The Café at Roskilde Library.
Free, sign up to Susan Jessen Spiele 
susanjs@roskilde.dk 

Pub Quiz
An international quiz in English at the public 
library. We will do it the traditional way, 
so bring family, friends, fellow students or 
colleagues and set your own team – with a 
brilliant name, of course. If you come alone 
we will help you find a team. You can bring 
your own beverage or buy wine, beer and 
soda, the crisps/chips are on the house. 

Tuesday 18th of February at 19-22
Place: The Café at Roskilde Library.
Free, sign up to Susan Jessen Spiele 
susanjs@roskilde.dk

International Karaoke Night
Come and sing your little heart out. We 
will set the stage and provide courage in 
the form of a well stocked bar, but you are 
welcome to bring your own beverage. Bring 
friends, fellow students and colleagues and 
make it a night to remember!

Friday 20th of March at 19-22
Place: The Hall at Roskilde Library. 
Free, no sign up

International TableTop Day
There will be board games aplenty and 
volunteers will be there to teach you. You 
can bring your own beverage or buy coffee, 
tea, beer and soda – and enjoy free cake. 
You can come and go as you please, during 
the long event. Bring your family, colleagues 
and friends – or find new ones. Everybody is 
welcome, Danes and Internationals alike

Saturday 18th of April at 12-20
Place: Roskilde Library.
Free, no sign up.

Events Spring 2020

Everybody is welcome, Danes 
and  Internationals alike.

mailto:susanjs@roskilde.dk
mailto:susanjs@roskilde.dk
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Så syng 
da 
 Roskilde
I 2020 afholder vi i samarbejde med 
Roskilde Museum en række sang-
arrangementer i byrummet. For at 
bringe fællessangen ud til borgerne 
og byde roskildenserne op til sang.

Vi mødes om glæden ved at synge med 
afsæt i  varierende temaer forskellige steder 
i Roskilde midtby.

Der er let forplejning inkluderet i billetprisen.

Kyndelmisse
Fra midvinter mod lyset. 

Mandag d. 3. februar kl. 16-18.30
Sted: Biblioteksgården ved Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. Køb billet på biblioteket eller på 
roskilde.dk/detsker.  

Naturen vågner
Der er noget i luften, og det er forår!

Onsdag d. 15. april kl. 9-10.30
Sted: Bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. Køb billet på biblioteket eller på 
roskilde.dk/detsker.  

Den arbejdende by 
Vi synger for 1. maj i Byparken. 

Fredag d. 1. maj kl 9-10.30
Sted: På græsarealet foran Pipers Hus i 
Byparken i Roskilde.
Pris: 25 kr. Billetter kan købes på billetto.dk

Den demo kratiske by
Så syng da Roskilde, lad hjertet tale! 
Fællessang for demokratiet. 

Fredag d. 5. juni kl 9-10.30
Sted: Roskilde Museums gård, Skt. Ols Stræde 3.
Pris: 25 kr. Billetter kan købes på billetto.dk

https://billetto.dk/e/europas-magiske-ar-1989-foredrag-med-leif-davidsen-billetter-384789
https://billetto.dk/e/europas-magiske-ar-1989-foredrag-med-leif-davidsen-billetter-384789
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BEAT:LITT  
med Lise Westzynthius 
& Bjørn Rasmussen
Unik koncert og artist talk med to af landets mest  spændende 
musikere og forfattere lige nu. Lise Westzynthius har  høstet 
store anmelderroser for albummet JA, der afsøger et 
 betagende farvand mellem det æterisk drømmende, vreden 
og humoren. Bjørn Rasmussen er en af ny dansk litteraturs 
mest heftige stemmer, kendetegnet ved en sensuel og rå 
 kropslighed, senest udtrykt i romanen Jeg er gråhvid. 

Tirsdag d. 25. februar kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 50 kr.

Mathias  Hammer 
fortæller om 
 Beethoven

250-året for Beethovens 
fødsel bliver fejret verden 
over. Hør musikformidler 
Mathias Hammer fortælle 
om en af musikhistoriens 
vigtigste kompo nister. En 
fortælling om Napoleons-
krige, ædle frihedsidealer, 
brysk adfærd og ulykkelig 
kærlighed og om en mand, 
der skrev guddommelig 
musik på trods af, at han 
var døv.

Tirsdag d. 14. april kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. 
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Sangaften med  Sjællands 
Kirkemusikskole
Aftenen giver kirkemusikskolens sangstuderende 
mulighed for at præsentere deres program med 
danske sange, nyskrevne salmer, arier fra oratorier, 
operaer og musicals m.m. Sangerne akkompagneres 
af pianist Jens Ramsing, lærer på Kirkemusik skolen. 
Find koncertprogrammet cirka ugen før på 
www.kirkemusikskole.dk. 

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Køb billetter på biblioteket
eller roskildebib.dk/detsker

 Henrik  Engelbrecht 
 fortæller om 
 Rigoletto

I år har Opera Hedeland 
Verdis Rigoletto på 
 programmet. Bliv forberedt, 
inden du griber madkurven 
og sætter dig til rette. Kom 
og hør hele historien om 
Rigoletto, når operaekspert 
Henrik Engelbrecht besøger 
Roskilde Bibliotek og giver 
en introduktion til operaen. 

Tirsdag d. 4. august kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

Hvordan lyder en trøje?  
– om jazz og strik
Komponist og strikkedesigner Albert Reinholdt 
Østergaard indtager Bibliotekshaven med 
sin kontrabas. Her vil han bl.a. fortælle om 
sine  oplevelser på Cuba og om at strikke på 
cubanske danseklubber. Han spiller egne 
 kompositioner og fortæller om den bagved-
liggende inspiration, og om hvordan den kommer 
til udtryk i henholds vis strikken og musikken. 
Det fremmer koncentrationen at strikke mens 
du lytter, så tag gerne strikketøj med. 

Onsdag d. 27. maj kl. 18.30-20
Sted: Bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding. 

http://www.kirkemusikskole.dk
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RF50
   
Time 
Is Now
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For 50 år siden skabte to foretag-
somme ildsjæle og gymnasieelever 
begivenheden Sound Festival. Den 
fandt sted i slut ningen af august ’71 
og  samlede mere end 10.000 unge.

Resten er historie. Roskilde 
 Festival var født, og fra at være to 
unges ønske drøm har den vokset 
sig til en verdenskendt musik-
begivenhed. DNA’et er forblevet 
intakt. Det er stadig fællesskabet 
og det  fælles  skabende, der 
bærer musik oplevelserne, camp-
livet,  opbygningen af festivalen 
og  betydningen for Roskilde by, 
 kommune og os, der bor her. 

RF50 – fortællinger 
fra  Roskilde Festival

I anledning af at Roskilde Festival afholder 
 festival nummer 50, inviterer vi til en aften 
med hyggelige, underfundige og sjove 
historier, hvor netop din festival kan komme 
i fokus. Til at sætte gang i de orange fortæl-
linger har vi inviteret de to hovednavne Leif 
Skov og Esben Danielsen til at fortælle om 
nogle af deres bedste festivalminder.

Torsdag d. 5. marts kl. 19.15-21
Sted: Caféen på Biblioteket.
Gratis billetter. 

I år er det 50. gang. Det fejres af 
Roskilde  Festival med overskriften 
RF50 – Time Is Now.

Roskilde Bibliotekerne har et nært 
forhold til festivalen. Vi har været 
med på pladsen med aktiviteter og 
oplevelser, og vi har holdt masser 
af arrangementer med festivalfokus. 

Musik er et centralt element i 
 Roskilde Bibliotekernes DNA, og 
det er kun naturligt at sætte spot 
på 50-året. Glæd dig til oplevelser 
i ægte festivalånd på biblioteket og 
i byrummet.

Køb/hent billetter på 
roskildebib.dk/detsker  
eller på biblioteket

Roskilde Festival lytteklub 
– mød musikbookeren

Vi går på fælles opdagelse i Roskilde 
 Festivals program – med et særligt blik på 
nye kunstnere på vej mod morgen dagens 
stjerner. Thomas Sønderby Jepsen, en af 
festivalens musikbookere, giver tips til helt 
særlige oplevelser.

Onsdag d. 10. juni kl. 19-21
Sted: Scenen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr.
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På Roskilde Bibliotek 
kan du få svar på mange 
af dine spørgsmål om it. 
Du har også adgang til en 
masse  spændende digitale 
 materialer du kan gå på 
opdagelse i. 

De digitale materialer er for alle og kan være 
en god hjælp som supplement til bøger. 
F.eks. hvis du er i gang med at skrive 
opgave, gerne vil finde nyere kilder fra 
udenlandske aviser, en beskrivelse af 
osteoporose eller læse National Geographic 
hver måned.
Nogle af de digitale materialer kræver, at du 
opretter et login. Tjek udvalget under eBib 
på roskildebib.dk.

Hent din billet gratis på 
roskildebib.dk/detsker  
eller på biblioteket

Velkommen til Roskilde 
Bibliotekernes digitale 
verden

Netværkstedet 
og sikkerhed på 
 nettet

På Roskilde Bibliotek finder 
du Netværkstedet. Her kan 
du arbejde selv, eller få kyndig 
hjælp fra Jesper, Herbert og 
de andre dygtige vejledere. 
Alle vejlederne er kompetente 
it-brugere og klar til at hjælpe 
dig, med at finde løsninger til 
netop dine it-spørgsmål. 

Netværkstedet er åbent i 
hele bibliotekets åbningstid.
Hvis du har spørgsmål 
 specifikt om din sikkerhed 
på nettet, så book en 
snak med bibliotekar Line 
 Schmidt Sørensen og 
få styr på dit digitale liv. 
Se  næste side.
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Hjælp til it Book en gennemgang 
af it-sikkerheden

Har du brug for at få lidt mere 
styr på din sikkerhed på nettet? 
Book 50 minutter med bibliotekar 
Line  Schmidt Sørensen. Vi tager 
udgangspunkt i dine behov. Det 
kan være at få styr på dine privat-
indstillinger på sociale medier, styr 
på passwords eller vejledning i at 
gennemskue snyd og bedrag. Du 
bestemmer. 

Tirsdag d. 4. februar
Tirsdag d. 3. marts 
Tirsdag d. 31. marts 
Tirsdag d. 28. april

Alle dage kl. 11.30 og 14
Sted: Netværkstedet på Roskilde Bibliotek.
Hent gratis billet på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker

Book en vejleder
Du kan booke en it-vejleder i op til 
50 minutter. 

Netværkstedets vejledere er til 
rådighed torsdage kl.13-15.

Frivillig it-vejleder, Preben 
 Andreasen, mandage og torsdage 
kl. 10-12. 

Du bestemmer, hvad du vil have 
hjælp til eller lære mere om. 
Hent gratis billet på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker.
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It-café med 
 computerstuen
Kom til åben café i Netværkstedet, 
hvor vi sammen løser it-udfordringer. 
Arrangeres i samarbejde 
med undervisere fra Roskilde 
 Computerstue.

Tag gerne din egen pc, tablet eller 
smartphone med. 
Husk at medbringe alle relevante 
logins, passwords, nøglekort til 
NemID m.m.

Fredag d. 31. januar
Fredag d. 28. februar
Fredag d. 27. marts
Fredag d. 24. april

Alle dage kl. 10-12
Sted: Netværkstedet på Roskilde Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Hjælp til digital selvbetjening 
for din forening/virksomhed

Digitale kontaktpersoner er et samarbejde mellem 
biblioteker, Nets og Virk.dk

Book en tid og få hjælp til f.eks. at oprette et cvr. nr. 
til start af virksomhed eller forening, eller hjælp til 
at bestille et NemID til en medarbejder. 

Skriv til Tonny Erik Larsen på tonnyel@roskilde.dk. 
Sammen finder I en ledig tid.

Sted: Netværkstedet på Roskilde Bibliotek.
Gratis. 



ROSKILDE — Hjælp til itROSKILDE 

eBiblioteket

Tre anbefalinger fra bibliotekaren 

Danmarks-
historien.dk

Danmarkshistorien er en del 
af afdelingen for Historie og 
Klassiske Studier ved Insti-
tut for Kultur og Samfund på 
Aarhus Universitet og kan 
måske bedst beskrives som 
en digital historiebog. Her 
finder du grundige beskri-
velser af historiske perioder 
og begivenheder. 

Du kan også hente e-bøger, 
historiske lyd- og filmklip og 
meget mere.

Marvel  
– RB  Digital 
Comics

Med RB Digital Comics får 
du adgang til et univers af 
Marvel-tegneserier. Her kan 
du finde en masse populære 
titler med kendte helte som 
Spiderman, Deadpool eller 
X-men. 
Det eneste du skal gøre er 
at oprette en profil og logge 
ind med denne. 

Find en vejledning til hvordan, 
på roskildebib.dk.

Infomedia

På Infomedia kan du 
finde artikler fra næsten alle 
landets aviser, dagblade 
og lokalaviser. De ældste 
artikler er fra 1990. Der er 
adgang hjemme hos dig selv 
til udvalgte artikler, hvis du 
er logget ind på bibliotek.dk. 
Alle aviserne i Infomedia kan 
læses på Roskilde Biblio-
tekernes pc’ere. 

eBiblioteket dækker alle de digitale tilbud, 
du har adgang til via Roskilde Bibliotekerne. 
Her finder du både opslagsværker, data-
baser, e-bøger, lydbøger, tidsskriftsamlinger 
og meget mere. Dyk ned i alverdens emner 
fra din PC, iPad eller mobil. 
Er du interesseret i at udvide din viden om 
dansk natur? 
Se de nyeste artikler om amerikansk politik?  
Finde kvalitetskilder til din opgave om 
renæssancen i Danmark? 

Find eBiblioteket under eBib på roskilde.dk. 
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Lysfest 
i  Roskilde  
d. 24. januar

I januars mørke fejrer vi lyset med 
den årlige Lysfest i Roskilde. 
 Biblioteket og Kreativt hus for børn i 
Algade 31 deltager i lysfesten med 
forskellige arrangementer.

 — Lysoptog starter kl. 17.30 ved Museet 
for Samtidskunst og går ad Kultur-
strøget forbi biblioteket og Algade 31, 
og slutter kl. 18.30, tilbage ved 
Museet.  

 — Vi serverer varm kakao fra kl. 17.00 i 
Bibliotekshaven foran personaleind-
gangen. 

 — I Algade 31 kan du lave skyggeteater 
med egne dukker i biografrummet. 

 — Der vil være en skattejagt for børn 
som starter i Algade 31 og slutter på 
biblioteket. I kan deltage i skattejagten 
mellem kl. 18 og 20.30.

INSP! Sound står for lyssætningen 
i  Bibliotekshaven.

I ugerne op til lysfesten kan børnene i 
Algade 31 lave store hænder og fødder med 
lys i, til at gå med i optoget. De kan også 
bruges som lanterner på Roskilde Museum, 
der har  slukket lyset i dagens indledning.

Kulturstrøget  
– din vej til byens kultur
På Kulturstrøget kan du både stille den 
kulturelle sult og fylde maven. Besøg 
caféerne på Roskilde Museum og Roskilde 
Bibliotek eller prøv en kop kaffe på Museet 
for Samtidskunst, Byens hus og Kreativt 
hus for børn, Algade 31. 

Nyd din medbragte mad i en af de hygge-
lige parker langs Kulturstrøget, eller tag en 
velfortjent pause i det fri.

Læs mere på kulturstrøg.dk



Det kan 
biblioteket 
også

Bogen kommer  

Hvis du ikke selv kan komme 
til biblioteket på grund af 
handicap, sygdom eller alder, 
kan vi komme til dig.

På Roskilde Bibliotekerne kan 
du benytte mange forskellige 
tilbud udover at låne bøger, 
musik og film. 

Velkommen i den 
nye bibliotekshave

Vi håber I tager godt imod 
Bibliotekshaven, som 
bymidtens og Kultur strøgets 
nye hænge-ud sted skabt 
til samling og hygge. 
I Bibliotekshaven bliver der 
både planlagte og spontane 
arrangementer. Forårs-
programmet byder f.eks. på 
foredrag, fællessang og strik 
i det nye byrum. 

Biblioteksvagten.dk
Biblioteksvagten er de 
danske bibliotekers lands-
dækkende spørgetjeneste.

Book en it-vejleder 
Book en tid på roskildebib.dk 
og få hjælp til hverdags-it. 
Du kan booke tid mandage 
og torsdage.
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Café  
Caféen på Roskilde Biblio-
tek har åbent alle hverdage. 
Du kan bl.a. købe kaffe/
te, boller med ost og lækre 
kager.

Internet og wi-fi   
Der er gratis wi-fi på alle 
bibliotekerne i Roskilde.

Læsehund
Roskilde Bibliotek tilbyder 
den ro og tillid, der skal 
til for at de yngste læsere 
får mod på at læse i godt 
og varmt selskab med en 
læsehund. 

Læseklubber
Biblioteket har forskellige 
tilbud til læseklubber – og til 
dig, der gerne vil med i én.

Print og kopi
Du kan fotokopiere, printe 
og scanne på bibliotekerne 
i Roskilde, Jyllinge og Viby i 
den betjente og selvbetjente 
åbningstid. Du kan printe 
og scanne i den betjente 
og ubetjente åbningstid på 
bibliotekerne i Gadstrup 
og Ågerup. Kopiering kun 
i betjent åbningstid. På 
biblioteket i Gundsømagle 
kan du printe og kopiere i 
betjent åbningstid. 

Retshjælp   
Det er retshjælp/advo-
kathjælp på bibliotekerne 
i Roskilde, Jyllinge og Gund-
sømagle.

SMS-service   
Få en påmindelse på mail 
eller SMS, når det er tid til 
at aflevere dine lån, eller når 
der er et arrangement på 
biblioteket. 

Studiepladser
På Roskilde Bibliotekerne har 
vi plads til dig, din computer 
og alle dine spørgsmål.
… Og meget mere. Spørg 
os, eller læs mere på 
roskildebib.dk
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ROSKILDE

Børn

Sprogspilopper

Vi skal lege med bogstaver, ord, rim og 
remser og høre en lille historie.
Det bliver ikke kedeligt. Alle aktiviteterne har 
en legende tilgang til sproget.
For børn fra 3-6 år og deres voksne.

Lørdag d. 18. januar kl. 10.15-10.45 
Onsdag d. 22. januar kl. 9.30-10
Onsdag den 19. februar kl. 9.30-10
Mødested: Foyeren på Roskilde Bibliotek.
Gratis. Tilmelding på boern@roskilde.dk.

Besøg huset  
fuld af rim

Kan du rime på blad, mens du er i bad 
og spiser en mad? I vores nye rimhus 
kan du lege og gå på opdagelse, 
mens du rimer. 
Hold øje med roskildebib.dk for mere 
information om rimhuset, der står 
færdigbygget i begyndelsen af februar.

Læsecamp i vinterferien
I vinterferien holder vi todages læsecamp, hvor 
du kan møde en masse andre, der også  elsker 
at læse. Mød en forfatter, lav dit eget bogbadge, 
quiz, vind bøger og læs en masse. 
Du bestemmer selv, om du vil deltage en eller 
begge dage. 
I samarbejde med Sjov Ferie.
For alle mellem 10-14 år.

Mandag d. 17. februar kl. 10-15
Tirsdag d. 18. februar kl. 10-15
Sted: Roskilde Bibliotek.
Hent gratis billetter på roskildebib.dk/detsker.

Barselsarrangement:  
Sprogløjer for de mindste

Det første år er rigtig vigtigt i dit barns 
sproglige udvikling. Derfor vil biblioteka-
rerne Karen og Charlotte gerne give tips til 
aktiviteter, hvor du leger med sproget samt 
gode bøger du kan læse højt. Vi skal rime, 
læse og lege med børnene – og synge en 
enkelt sang eller to.

Tirsdag d. 3. marts 10.15-11.15
Mødested: Foyeren på Roskilde Bibliotek. 
Gratis. Tilmelding til boern@roskilde.dk senest 
mandag d. 2. marts.



ROSKILDE – Børn25

Teatret De Røde Heste viser 
Ivalus første sang

Fortæller og skuespiller Claus Mandøe 
fremfører Ivalus første Sang. Historien om 
en lille modig heltinde, der på forunderlig vis 
digter sin allerførste sang og derved redder 
sin familie. Det handler om hvordan tingene 
nogle gange kommer af sig selv, når du aller-
mest har brug for dem og om at gøre dét, du 
IKKE må, når det er allermest nødvendigt.
En grønlandsk historie inspireret af Knud 
Rasmussen.
For børn fra 6 år og deres voksne.

Lørdag d. 21. marts kl. 11-11.45
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr.

Musikalske Troldehistorier
Tag med på en musikalsk rejse med ordet og 
den gode historie i centrum. Historien bliver 
foldet ud i bevægelse, musik og sang, så 
alle bliver en del af troldehistorien. Vi møder 
blandt andet en trold, en bjørn og en sød 
pige undervejs.
Arrangeret i samarbejde med Roskilde 
Kulturskole.
For børn fra 4 år og deres voksne.

Onsdag d. 25. marts kl. 10-10.50 
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek. 
Gratis. Tilmeld dig til boern@roskilde.dk med navn, 
antal børn og voksne samt mobil/mail.

Teatret Gazart viser Små og 
store hemmeligheder

To dansere tager dig med ind i en finurlig 
verden af små og store hemmeligheder. 
Hemmeligheder kan være små og lette. Som 
bobler i maven gør de dig glad. Tit hopper 
de helt op på tungen og svæver ud mellem 
tænderne og ind i øret på den første, du 
møder. Hemmelighederne kan også være 
store og tunge som sten, der bumper rundt 
i maven. For de mindste er hele verden en 
hemmelighed. 
For børn fra 1-5 år og deres voksne.

Lørdag d. 28. marts kl. 11-11.25
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr.

mailto:boern@roskilde.dk
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Læs en bog 
med Katrine fra 
DR Ramasjang
Vi får besøg af Katrine Bille, der elsker 
historier. Hun læser højt af nogle af sine 
yndlingsbøger. Måske får du også lyst til at 
låne nogle af bøgerne med hjem?

Efter højtlæsningen kan I snakke med 
Katrine, stille spørgsmål til bøgerne og få 
taget et billede sammen med den søde 
Ramasjang-vært, hvis I har lyst.
For børn fra 4 år og deres voksne.

Lørdag d. 18. april kl. 10.30-11.30
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr. 

Klassisk koncert 
med en twist
Ved koncerten bliver klassisk musik 
formidlet på en sjov måde med sang 
og klaver og børnene er i høj grad 
medspillere. Vi skal på en fantasi-tur 
i skoven og bruge sanserne. Hvor-
dan ser der ud i skoven, hvordan 
dufter der, og hvilke dyr kan vi få 
øje på?
Det er med hop og dans, men også 
søvnige bevægelser, rolig lyttemusik 
og stjernekiggeri.
For børn fra 3-6 år og deres voksne.

Fredag d. 15. maj kl. 10-11
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek .
Gratis. Tilmeld dig til boern@roskilde.dk.

Køb billetter på biblioteket 
 eller roskildebib.dk/detsker 
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Kreativt hus 
for børn –  
Algade 31

Åbent tirsdag kl. 15-18 samt onsdag, 
fredag og lørdag kl. 10-14

For skoler og daginstitutioner holder 
vi åbent tirsdag og torsdag formiddag. 
Book tid: bibalgade31@roskilde.dk. 
Aftalen bekræftes via mail.

Værksteder med krea-aktiviteter 
målrettet de 4-10 årige 

Sanserum

Biografrum

Vekslende aktiviteter på 1.sal

Workshops og arrangementer 
med professionelle kunstnere

Madpakkerum i kælderen

Trampoliner og vandleg i haven

  instagram.com/algade31 
  facebook.com/algade31

Arrangementer 

Naturen er temaet for forårets 
 arrangementer. Workshops og  aktiviteter, 
hvor børn og voksne kan gå på op dagelse. 
Under Roskilde Festival  arrangerer vi i 
samarbejde med Sjov Ferie en børnefest. 
Her kan børnene opleve festivalstemning og 
lave festivalarmbånd og enkle  instrumenter 
i pap.

Følg med i vores månedlige program, der 
løbende bliver opdateret på hjemmesiden: 
roskildebib.dk 

Krea-aktiviteter

Vores krea-aktiviteter udforsker også 
naturtemaet. Der er rig mulighed for at 
bygge, male, klippe og tegne. Vi arbejder 
med materialer fra naturen, som vi med 
fantasiens hjælp forvandler til helt andre ting. 
Strandsten bliver til fantasifugle, grene bliver 
til smukke insekter og farlige drager, og 
med økologisk blomstertryk laver vi billeder 
inspireret af akvarel. 
Følg med på vores Facebook og Instagram 
for mere information.

Februar-august
Gratis. Ingen tilmelding.

mailto:bibalgade31@roskilde.dk
https://www.instagram.com/algade31/
http://www.facebook.com/algade31


Kreativt hus for børn – Algade 3131

Sanserum

Designeren Rune Fjord har 
indrettet to sanserum til 
børn i alderen 4-10 år.

Det ene rum er inspireret 
af stemningen fra et 
soveværelse. Her kan børn 
og forældre læse historier, 
drømme sig væk i puder, 
tekstiler og guldbolde, lege 
’prinsessen på ærten’ og 
hilse på husets strømpe-
slange. 

Det andet sanserum 
inviterer børn til at holde 
selskab i et anderledes, 
farverigt univers, med 
bestik i alle størrelser og 
glas og kopper, der minder 
om  bedstemors service. 
Børnene kan underholde 
gæsterne ved at slå på glas, 
der har forskellige toner. 
Ude i vinterhaven kan de 
lave deres egen blomster-
dekoration.   



Vilde, 
vidunderlige 
Roskilde

Danmarks Radio fejrer den danske natur 
med programserien Vilde, vidunderlige 
Danmark. Vi griber muligheden og hylder 
naturen fra insekterne i Gadstrup Mose til 
fuglene ved Gundsømagle Sø. 

Flyv fugl, flyv! lyder opfordringen i Chr. Winthers digt 
fra 1828. Fuglen er et kraftfuldt symbol i litteraturen 
og kunsten. Hver fugl synger med sit næb, og i de 
kommende måneder præsenterer vi en polyfoni af 
forskellige stemmer. Fra naturformidler Vicky Knud
sen, der fortæller om fugle i baghaven til forskere, 
naturorganisationer og honningproducenter, der 
debatterer, hvordan vi bedst redder bierne.  

Find viden om flora og fauna i biblioteksbøgerne på 
hylderne eller digitalt, f.eks. i databaserne  Access 
Science eller Den store Danske – Naturen 
i  Danmark.

Deltag i arrangementerne og udforsk vores vilde, 
vidunderlige natur i Roskilde. 

Få dine sten 
 stedfæstet 

Medbring de smukke sten du 
engang fandt på stranden, 
i skoven eller på marken og 
få hjælp til at artsbestemme 
dine fund. Du kan måske få 
opklaret, hvor stenene stammer 
fra. Hans Kloster, formand for 
Stenvennerne – Københavns 
Amatør arkæologiske Forening, 
viser typiske bjergarter fra den 
danske natur og giver tips til at 
genkende de  almindeligste sten. 
Arrangeres i samarbejde med 
Danmarks Naturfrednings
forening. 

Onsdag den 11. marts kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller 
på roskildebib.dk/detsker. 

Fokus på  hav ørreden 
i  Roskilde Fjord

Havørreden er en vigtig,  nærmest 
mytisk fisk for lystfiskere i 
Danmark. Den gyder og vokser 
op i vandløbene og er en 
eftertragtet fangst langs kysterne. 
Lokale ildsjæle laver vandløbs 
og fiskepleje i og omkring 
Roskilde Fjord, så ørreden har 
det godt.

Aftenen bliver sat i scene af 
Peter Henriksen og Rune Hylby 
fra Fishing Zealand, med oplæg 
fra Foreningen til ophjælpning 
af fiskeriet i  Roskilde Fjord 
samt DTU Aqua.

Torsdag d. 12. marts kl. 19-21
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller 
på roskildebib.dk/detsker.
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Vingesusene i baghaven 
og bøgerne

Vi breder vingerne ud sammen med natur
formidler og biolog Vicky Knudsen, der 
fortæller om fuglene i den danske natur. 
Vicky Knudsen er kendt fra tvprogrammet 
Et døgn, to hold, tre dyr, og blev kåret som 
Danmarks bedste naturformidler i 2017. 
Fugle bruges bl.a. som symboler på længsel, 
frihed og sorg i litteraturen. Bibliotekar Ann 
Luther Torp giver tips til, hvor du finder de 
vingede væsner. 

Mandag d. 30. marts, kl. 19.15-21
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

Guidet tur til 
 Gundsømagle Sø

Det er tid til at lytte efter gransangeren og 
munken i skoven. Vi kigger også efter træk
gæster, ænder og gæs, og måske  gæslinger. 
Turen er med frivillige ornitologer fra Fugle
værnsfondens lokale arbejdsgruppe. Husk 
praktisk fodtøj + evt. kaffe/the og en bid 
mad. 
Turen er på 1,5 km fra Ppladsen ud til 
gangbroen i rørskoven og tilbage igen.

Lørdag d. 2. maj kl. 9.00-12.00
Mødested: Ppladsen over for Østrupgård, St. Valbyvej 
276, Veksø Sjælland.
Gratis. Ingen tilmelding.

Læs mere om Danmarks 
Naturfredningsforenings 
 arrangementer på
www.dn.dk/arrangementer.

To bi or not to bi: 
 Hvordan sikrer vi bierne 
og  biodiversiteten?

Bierne dør! Vi hører om det i medierne og 
taler om det ved middagsbordene. Men 
hvor mange bier dør egentlig, hvad skyldes 
det og hvordan kan vi gøre noget, med 
udgangspunkt i Roskilde? 
Hør oplæg fra forskere, naturorganisationer, 
landmænd og honningproducenter og deltag 
i den efterfølgende debat, i grupper og i 
plenum. 
Der serveres sandwich undervejs. 
Arrangeret i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening. 

Tirsdag d. 19. maj kl. 17.30- 20.30
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek. 
Hent gratis billetter på biblioteket eller på 
roskildebib.dk/detsker. 

Hør om fugleparadiset 
 Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø er vores lokale fugle
paradis med Sjællands største rørskov. 
I starten af maj kan du høre de første fugle, 
gransangerne, munkene og rørsangerne i 
området. 
Frivillig naturplejer Jens C. Pedersen varmer 
op, med billeder og lyd, til Fugleværns fondens 
guidede tur til søen. 

Torsdag d. 30. april kl. 19-20.30
Sted: Gundsømagle Bibliotek.
Pris: 25 kr.
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For børn Det kribler og krabler i april

Klæd dig ud som et insekt, gæt et dyrespor 
og lav en insektsuger. I april bliver vi klogere 
på alt det, der kribler og krabler, pusler og 
snuser og spirer og vokser omkring os. 
Hold øje med aktiviteterne på roskildebib.
dk/detsker. 

Byg dit eget insekthotel

Nanna fra Danmarks Naturfredningsforening 
hjælper med at bygge et insekthotel du kan 
tage med hjem. Vi mødes på biblioteket og 
går sammen til Gadstrup Mose og snakker 
om insekterne. Vi stopper ved Spejder
hytten hvor der er materialer, som du kan 
bygge insekthoteller med. Bagefter spiser 
vi  aftensmad sammen på biblioteket. 
For alle.

Tirsdag d. 7. april kl. 16.30-19
Sted: Gadstrup Bibliotek. 
Gratis. Tilmelding til boern@roskilde.dk  
senest d. 3. april kl. 15.

Vilde, vidunderlige Roskilde

Sprogspilopper – natur

Vi skal lege med bogstaver, ord, rim og 
remser og høre en lille historie. Alt sammen 
med naturen som tema. Det bliver ikke 
kedeligt, alle aktiviteterne har en legende 
tilgang til sproget.
For børn fra 36 år og deres voksne.

Lørdag d.  25. april kl. 10.15-10.45
Mødested: Foyeren på Roskilde Bibliotek.
Gratis. Tilmelding på boern@roskilde.dk
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Mød os til Forskningens døgn 
Roskilde Bibliotekerne deltager i Forsknin
gens Døgn. Du kan teste din viden om dit 
lokale digitale bibliotek i spillet ”eBib Bingo 
– opdag hvad du har lige ved hånden”. Børn 
kan blive klogere på insekter, dyr og naturen 
omkring dem, ved at søge i databaser, og de 
kan modellere sommerfugle, biller og/eller 
planter i Silk Clay.

Lørdag d. 25. april kl. 10-14
Sted: Klosterparken ved Algade 31.
Gratis. Ingen tilmelding.

Vilde, vidunderlige Roskilde

Kast en frøbombe og lad 
naturen blomstre

Vi skal forme frøbomber af jord, ler og 
plantefrø. Vi får hjælp af Lars Holm Hansen 
som er naturpædagog i Skjoldungerne. Når 
frøbomberne er tørre, kan du gå ud og kaste 
bomberne på steder som du synes trænger 
til en valmue eller kamilleblomst. Du kan 
også lave frøbomber der særligt hjælper 
fuglene eller insekterne. 
Vi spiser aftensmad sammen, inden vi får 
beskidte fingre af at lave bomber.
For børn fra 4 år og deres voksne. 

Onsdag d. 6. maj kl. 17.30-19
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr. 
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VIBY

Det sker

Viby  
Bibliotek

Personale mandag til onsdag 
og  fredag til lørdag

wi-fi 

7-22

Kaffeautomat

Kreabord

Bibliotekscafé hver mandag kl. 16-18

Book mødelokalet til dit arrangement 
eller hvis du skal holde et møde.  
Hør mere på biblioteket. 

facebook.com/VibyBibliotek

Mød Ramsøegnens 
 Lokalhistoriske arkiv
Tre fredage i foråret kan du møde Merete 
Andersen fra Ramsøegnens Lokalhistoriske 
Arkiv på biblioteket. Hun medbringer billeder 
og andre arkivalier fra arkivets samling. 
Du kan også lave aftaler om indlevering af 
dokumenter og fotos samt besøg på arkivet.

Fredag d. 10. januar
Fredag d. 14. februar
Fredag d. 13. marts
Alle dage 10-12
Sted: Viby Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Hemmelig film

Vi viser film i alle genrer, 
både de populære og de 
smalle, så der er noget for 
enhver filmsmag. Se hvilken 
film vi viser, to uger før på 
biblioteket. Alle er velkomne.

Mandag d. 13. januar
Mandag d. 17. februar
Mandag d. 16. marts
Mandag d. 20. april
Mandag d. 18. maj
Mandag d. 8. juni

Alle dage kl. 13.30
Sted: Viby Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket 
eller roskildebib.dk/detsker.
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Irsk folkemusik til finurlig  poesi

En aften krydret med poetiske stemninger, 
kontrastfyldte ord og “harmonikaske” toner 
med Bettina og Balder. Balder har boet flere 
år på landet i Irland, hvor han bl.a. spillede 
harmonika med de lokale på en gammel 
pub. Bettina interesserer sig for sprogets 
finurligheder. En interesse der har udmøntet 
sig i  en samling alvorlige, sjove, triste
og skøre digte. 
Bettina er født og opvokset i Viby Sjælland.

Mandag d. 20. april fra kl. 19-20
Sted: Viby Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

VIBY — Det sker

Forfatteraften med 
Anna Elisabeth 
 Jessen
Romanen Om hundrede år begynder da 
første verdenskrig bryder ud. Som dansk 
sønderjyde må Hans kæmpe på tysk side. 
Han vender aldrig hjem til slægtsgården, 
som overtages af hans søster og svoger. 
De får sammen fem børn, hvis liv præges af 
de voldsomme spor, som krigen trækker helt 
op til 2014. Det er et medrivende tidsbillede 
med grumme skæbner og et skarpt blik for 
det usagtes evne til at forme og forkludre 
livet for en familie.

Onsdag d. 18. marts kl. 19-21
Sted: Viby Bibliotek.
Pris: 25 kr.

Bog-bingo og fællesspisning

Bingo om litteratur. Vi hjælper hinanden 
med at få pladerne fulde og samtidig blive 
lidt klogere på gode bøger. Du kan vinde 
flotte bogpræmier. Bagefter spiser vi sam
men og fortsætter den hyggelige snak.

Mandag d. 23. marts kl. 16-19
Sted: Viby Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

Om hundrede år

ANNA ELISABETH JESSEN

Rosinante

En sønderjysk  famil iekrønike

Køb billetter på biblioteket 
 eller roskildebib.dk/detsker 
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Hjælp til it

Netværkstedet rykker ud

Book 50 minutter med Netværkstedets 
vejleder Herbert Kristiansen, som hjælper 
dig med dine store og små itspørgsmål. 

Torsdag d. 16. januar
Torsdag d. 19. marts 
Torsdag d. 7. maj 

Alle dage kl. 10-13.30
Sted: Viby Bibliotek.
Hent din gratis billet på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker.

Viby Folkefest – 
vi leger  sammen
Viby Folkefest er den lokale kultur
fest, hvor vi sætter spot på det 
kreative, nærværet og fællesskabet. 
Temaet for årets fest er leg. 
Du kan deltage i en række work
shops, som alle er gratis.  
Lørdag d. 13. juni 

Arrangører: KulturCosmos, Roskilde Biblio
tekerne, Villa Virkelyst og Roskilde Kommune. 
Sted: Stationspladsen i Viby Sjælland.
Gratis.

VIBY — Det sker
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Barsels-
arrangementer
Arrangementer for dig som er på 
barsel og gerne vil mødes med andre 
nybagte forældre eller en gruppe, 
som gerne vil mødes om en aktivitet. 

VIBY

Børn

Sprogløjer for de mindste

Det første år er vigtigt i dit barns
sproglige udvikling. Vi skal rime, læse og 
lege med børnene og synge en enkelt 
sang eller to.
Bibliotekarerne Karen og Charlotte giver tips 
til aktiviteter, hvor I leger med sproget, samt 
gode bøger du kan læse højt. 

Tirsdag d. 17. marts kl. 10.15-11.15
Sted: Viby Bibliotek.
Gratis. Tilmelding til boern@roskilde.dk senest mandag 
d. 16. marts.

Køb billetter på 
roskildebib.dk/detsker eller 
på biblioteket

Musikmor inviterer til 
 babymotorik og sang 

Luise Føns fra Babybandet alias Musikmor 
laver motorik og sang på en sjov og moderne 
måde for de allermindste. Hun har udviklet sit 
eget koncept med sange, der bidrager til en 
sund motorisk og musikalsk udvikling. Drevet 
af glæden ved at bringe børn og voksne 
sammen om musik og skabe tids lommer af 
nærvær. 

Tirsdag d. 25. februar kl. 10.30-11.15
Sted: Viby Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

mailto:boern@roskilde.dk
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Kino 
Bambino
Kom med til en hyggelig film
formiddag. Vi viser film i forskellige 
genrer for børn fra 3 år, deres voksne 
og børnehaver. Der er både skægge 
tegnefilm, korte fiktionsfilm og 
seje film.

Kino Bambino 2
Vi skal se fire film. I den første lærer 
vi hugormen at kende. Den har ry for 
at være aggressiv. I virkeligheden er 
den sky og bange for mennesker. 
I den næste tager en lille sommer
fuglefamilie på picnic. Uheldigvis 
dækker de op til frokost på den 
vej, hvor en sommerfuglefanger 
går. I mægtige maskiner ser vi 
asfaltmaskinen lægge ny varm asfalt 
på vejen. Til sidst en række små 
historier om Helmuth Olsen og hans 
bidrag til miljøet. 

Tirsdag d. 10. marts kl. 10-10.40

Sted: Viby Bibliotek.

Gratis. HUSK tilmelding til Viby Bibliotek.
 

Kino Bambino 1
Der var engang en dreng, som 
pludselig fandt en pingvin foran 
sin dør. Pingvinen så trist ud, og 
drengen tænkte at den var faret vild. 
Han besluttede sig for at hjælpe 
den med at finde hjem, selvom det 
betød at han skulle ro hele vejen 
til Sydpolen.

Tirsdag d. 4. februar kl. 10-10.30
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Hemmelig film for familier

Vi sætter en god film på, så tag en ven, dine 
forældre eller en helt anden under armen og 
få nogle hyggelige timer sammen. 
14 dage før arrangementet løftet vi sløret for, 
hvilken film vi skal se.
For børn fra 3 år.

Lørdag d. 22. februar kl. 10.15
Sted: Viby Bibliotek.
Hent gratis billetter på roskildebib.dk/detsker. Musikalske Troldehistorier  

Tag med på en musikalsk rejse med ordet og 
den gode historie i centrum. Historien bliver 
foldet ud i bevægelse, musik og sang, så 
alle bliver en del af troldehistorien. Vi møder 
blandt andet en trold, en bjørn og en sød 
pige undervejs.
Arrangeret i samarbejde med Roskilde 
Kulturskole.
For børn fra 4 år og deres voksne.

Fredag d. 20. marts kl. 10-10.50 
Sted: Viby Bibliotek.
Gratis. Tilmeld dig til boern@roskilde.dk med navn, 
antal børn og voksne samt mobil/mail.

Teater Lille Hest 
viser Månen over 
 baobabtræet
En forestilling, om hvordan en lille hjælp 
kan gøre en stor forskel. Til sin fødselsdag 
får Anders en splinterny cykel og et kort, 
hvor der står ’’Giv en høne til Afrika’’. 
I Afrika møder vi  Malaika, der hver dag må 
gå en lang vej til brønden efter vand, mens 
hun drømmer om at gå i skole. Anders og 
Malaika bliver  venner og til sidst får Malaika 
sit største ønske opfyldt.
For børn fra 26 år og deres voksne. 

Lørdag d. 7. marts kl. 11-11.40
Sted: Viby Bibliotek.
Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr. Køb billetter på 
 biblio teket eller roskildebib.dk/detsker.

Påskekonkurrence
Gå på opdagelse rundt i 
biblioteket og se om du kan 
finde påskeægget. Jo flere 
gange du er med i konkur
rencen, jo større er chancen 
for at vinde. For alle børn og 
familier.

7. – 21. april
Sted:  Viby Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

mailto:boern@roskilde.dk
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Jyllinge 
Bibliotek

Personale mandag til lørdag

wi-fi 

7-22

Kaffeautomat

Kreabord

Book mødelokalet til dit arrangement 
eller hvis du skal holde et møde.  
Hør mere på biblioteket. 

Gratis advokathjælp ved advokat 
Birgitte Wismer Pedersen mandag 
i lige uger kl. 17-18.30. Numre 
udleveres i ugerne op til kommende 
advokathjælp. Såfremt der ikke 
er flere henvendelser, lukker 
advokathjælpen kl. 18. 
Advokathjælpen holder lukket 
i  skoleferierne, august måned og 
på bibliotekets lukkedage.

På Jyllinge Bibliotek kan du benytte 
Princh til at printe, scanne og kopiere 
i hele åbningstiden (7-22). 
Betal med betalingskort eller 
 MobilePay.

facebook.com/JyllingeBibliotek

JYLLINGE

Det sker
Patchworkcaféer
Kom på biblioteket til hyggeligt samvær 
med andre for at sy patchwork. Cafeerne er 
lavet i samarbejde med Jyllinge Patchwork 
Forening.
Biblioteket serverer en kop kaffe/te og 
småkager. 

Torsdag d. 16. januar
Torsdag d. 13. februar
Torsdag d. 19. marts
Torsdag d. 16. april
Torsdag d. 14. maj
Torsdag d. 11. juni
Alle dage kl. 18-20
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Hemmelig film
Vi viser film i alle genrer, både de populære 
og de smalle, så der er noget for enhver film-
smag. Få at vide hvilken film vi viser, to uger 
før på biblioteket. Alle er velkomne.

Mandag d. 20. januar
Mandag d. 24. februar
Mandag d. 23. marts
Mandag d. 27. april 
Mandag d. 25. maj
Mandag d. 15. juni

Alle dage kl. 13.30 og 16
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Hent gratis billetter på roskildebib.dk/detsker.



47 JYLLINGE — Det sker

Strikke- og 
 hæklecafé 

Medbring dit strikketøj/ 
hækletøj og få hjælp og 
inspiration fra de andre 
deltagere i et par timer 
med hyggeligt samvær.

Biblioteket serverer en kop 
kaffe/te og småkager.

Torsdag d. 30. januar
Torsdag d. 27. februar
Torsdag d. 26. marts
Torsdag d. 30. april
Torsdag d. 28. maj
Torsdag d. 25. juni

Alle dage kl. 18-20
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Bogsalg i Jyllinge

3/2-23/2
Gør et kup når biblioteket 
sælger ud af kasserede 
materialer. 5 kr. pr. stk.

Skræddersy din egen  garderobe

Med digitale symønstre kan du skræddersy din egen 
garderobe uanset om du er høj, lav, slank eller kurvet. Du kan 
få symønstre helt efter dine egne mål, lave din egen stof- og 
printoplægning og beregne stofforbruget. Olga Christensen 
fortæller og lærer fra sig, så du selv kan komme i gang med 
digitale symønstre. 

Onsdag d. 26. februar kl. 19-21
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller roskildebib.dk/detsker.

Fremtidens mad – smag på insekter
Insekter er sunde, smager godt og kan produceres bære-
dygtigt ifølge insektkok Charlotte Bay fra firmaet Bug Amok. 
Hun fortæller hvordan du laver mad med insekter, og hvorfor 
insekter er det mest klimavenlige kødvalg. Foredraget tager 
udgangspunkt i klimaudfordringerne, og Charlotte forklarer 
hvordan du kan gøre verdensmål til hverdagsmål. Der er 
smagsprøver på insekter. 

Mandag d. 2. marts kl. 19-20.30
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Pris: 25 kr. 
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Eric Clapton: Guitargud, 
 junkie og superstar

Manden, der opfandt begrebet guitarhelt 
i midten af 60’erne, fylder 75 år i 2020. 
Eric Clapton er fra generationen, der 
hentede den sorte musik ind i det bornerte 
England i efterkrigstiden. Han opnåede 
 nærmest gudestatus som 20-årig, men 
det var ikke nok til at hele sårene fra en 
 traumatisk opvækst. 
Musikjournalist Thomas Ulrik Larsen  fortæller 
historien om den musikalske ener, der 
har været længere omkring end de fleste 
– og kom levende igennem turen.

Torsdag d. 2. april kl. 19-21
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

Bog-bingo og  fællesspisning
Bingo om litteratur. Vi hjælper hinanden med at få 
pladerne fulde og samtidig blive lidt klogere på gode 
bøger. Du kan vinde flotte bogpræmier. Bagefter 
spiser vi sammen og fortsætter den hyggelige snak.

Torsdag d. 5. marts kl. 16-19
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Pris: 25 kr. 

JYLLINGE — Det sker

Køb billetter på 
roskildebib.dk/ 
detsker eller på 
 biblioteket

Fokus på havørreden 
i  Roskilde Fjord

Få et indblik i det aktive liv i og 
omkring Roskilde Fjord på en aften 
i havørredens tegn.
Sat i scene af Peter Henriksen og 
Rune Hylby fra Fishing Zealand og 
med oplæg fra Foreningen til ophjælp-
ning af fiskeriet i Roskilde Fjord samt 
DTU Aqua. Læs mere på side 32.

Torsdag d.12. marts 19-21
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller
roskildebib.dk/detsker
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Netværkstedet rykker ud
Book 50 minutter med Netværkstedets 
vejleder Herbert Kristiansen, som hjælper 
dig med dine store og små it-spørgsmål. 

Torsdag d. 6. februar
Torsdag d. 5. marts
Torsdag d. 2. april 

Alle dage kl. 10-13.30
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Hent din gratis billet på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker.

JYLLINGE

Hjælp til it

Berettercafé:  
Handel i Jyllinge
Hvordan har butikslivet udviklet sig i Jyllinge? 
Husker du noget sjovt eller spændende fra 
tiden før parkeringspladser og indkøbs-
centre, som du har lyst til at dele? 

Lokalhistorisk fortæller og tidligere kasse-
dame i Brugsen, Inger Nonboe Hansen, 
lægger ud med sine beretninger og så går 
snakken ellers blandt deltagerne. Det er 
også helt i orden, hvis du bare gerne vil lytte 
med på berettercaféen. 

Torsdag d. 23. april 19-21
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker

Vært for 
 Verdensbroderidagen

Jyllinge Bibliotek er igen i år vært for 
Verdensbroderidagen. 
Vi håber, at mange der sætter pris på broderi 
vil være med til at fejre dagen. 
Jette Braun vil være til stede og inspirere 
til broderier og sting. 
Har du blot lyst til at prøve kræfter med 
lidt broderi, så mød op. 
Alle kan være med. 

Torsdag d. 30. juli kl. 14-17
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.
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Kino Bambino
Kom med til en hyggelig filmformiddag. Vi viser film 
i forskellige genrer for børn fra 3 år, deres voksne 
og børnehaver. Der er både skægge tegnefilm, korte 
fiktionsfilm og seje film. Læs mere om filmene på 
side 42.

Gratis. HUSK tilmelding til Jyllinge Bibliotek.
Sted: Jyllinge Bibliotek.

Kino Bambino 1
Tirsdag d. 4. februar kl. 10-10.30

Kino Bambino 2
Tirsdag d. 10. marts kl. 10-10.40

JYLLINGE

Børn

Hemmelig film 
for familier

Vi sætter en god film på. 
Tag en ven, dine forældre 
eller en helt anden med og 
få nogle hyggelige timer 
sammen. 
14 dage før arrangementet 
kan du få at vide på biblio-
teket hvilken film vi skal se.
For børn fra 3 år.

Lørdag d. 15. februar kl. 10.15
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Hent gratis billetter på
roskildebib.dk/detsker
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Teatret  Aspendos 
viser 
En eventyrlig klang  
– En fortælle teater-
koncert
Oplev forskellige fortællinger som har det til 
fælles, at de klinger eventyrligt. 
Engang var Benjamin på en rejse, hvor han 
hørte en fjern og mystisk klang. Det var 
hans første møde med lyden af en hang. 
Et  brændende ønske om selv at spille 
tændtes i ham. Men kan det virkelig passe, 
at alle hans instrumenter er fyldt med tanker, 
drømme og fantasi? 
For børn fra 3-8 år og deres voksne.

Lørdag d. 29. februar kl. 11-11.40
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Pris: 25 kr. Børn. Voksne 25 kr. 

Brætspilshygge 
med  Cammilla 

Cammilla, stifteren af Jyllinges brætspilsklub, 
kommer forbi med en stak spil under armen. 
Det er Cirkus Topito, Hit the hat, Vildkatten, 
Spøgelsesblitz, Rhino Hero, Zoobaloo m.fl. 
Du kan godt være med, selvom du ikke 
kender spillenes regler. Cammilla sætter 
jer i gang, så alle kan få en hyggelig aften 
sammen. Vi starter aftenen med at spise 
sammen.
For børn fra 4 år og deres voksne.

Onsdag d. 4. marts kl. 17.30-19
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr. 

Køb billetter på 
roskildebib.dk/detsker  
eller på  biblioteket
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Musikalske Troldehistorier
Tag med på en musikalsk rejse med ordet og 
den gode historie i centrum. Historien bliver 
foldet ud i bevægelse, musik og sang, så 
alle bliver en del af troldehistorien. Vi møder 
blandt andet en trold, en bjørn og en sød 
pige undervejs.
Arrangeret i samarbejde med Roskilde 
Kulturskole.
For børn fra 4 år og deres voksne.                         

Fredag d. 27. marts kl. 9-9.50 og 10-10.50 
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Gratis. Tilmeld dig til boern@roskilde.dk med navn, 
antal børn og voksne samt mobil/mail. Påskekonkurrence

Gå på opdagelse rundt i biblioteket og 
se om du kan finde påskeægget. Jo flere 
gange du er med i konkurrencen, jo større 
er  chancen for at vinde. For alle børn og 
familier.

7. – 21. april
Sted:  Jyllinge Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Kast en frøbombe  
og se naturen blomstre

Vi skal forme frøbomber af jord, ler 
og  plantefrø. 
Men før vi får beskidte fingre spiser 
vi  aftensmad sammen. 
Læs mere på side 43.
For børn fra 4 år og deres voksne. 

Onsdag d. 6. maj kl. 17.30-19
Sted: Jyllinge Bibliotek.
Pris: Børn 25 kr. Voksne 25 kr. Køb billetter på 
 biblioteket eller roskildebib.dk/detsker.

mailto:boern@roskilde.dk
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Varm og ligefrem 
jazz med Veronica 
 Mortensen
Mød en af de mest skattede stemmer på 
den danske jazzhimmel, når sangerinden 
og sangskriveren Veronica Mortensen giver 
koncert sammen med guitarist Per Møllehøj. 

Veronicas varme udstråling og elegante 
 fortolkninger af egne og andres 
kompositioner vil danne rammen om 
eftermiddagens koncert. 

Veronica og Per præsenterer sammen et 
udpluk fra hendes fem albums i eget navn. 
Hun har gennem årene spillet en lang 
række koncerter i både ind- og udland 
samt gæsteoptrådt i Klüvers Big Band, 
Bohuslän Big Band, DR Big Band m.fl. 

Lørdag d. 8. februar kl. 16-17
Sted: Gadstrup Bibliotek.
Pris: 25 kr. Køb billetter på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker.

Dig og din kommune

Biblioteker og Borgerservice fortæller om 
deres mange tilbud og hvordan personalet 
kan hjælpe dig videre. Arrangementet er 
uformelt med kaffe og samtale. 

Torsdag den 2. april kl. 10-11 
Sted: Gadstrup Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Udstillinger på Gadstrup 
 Bibliotek
31. januar - 26. februar:  
Karin Kaad Jørgensen: Vævning

4. - 30. marts: Lise Tang: Keramik

3. - 27. april: Helge Markussen: 
 Granitskulpturer

1. maj - 1. juni: Herbert Fabres  Kristiansen: 
Foto

Gadstrup  
Bibliotek

Personale tirsdag og torsdag

wi-fi

7-22

Kaffe tirsdag og torsdag

Kreabord

Book mødelokalet til dit arrangement 
eller hvis du skal holde et møde.  
Hør mere på biblioteket. 
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Påskekonkurrence

Gå på opdagelse rundt i 
biblioteket og se om du 
kan finde påske ægget. Jo 
flere gange du er med i 
 konkurrencen, jo større er 
chancen for at vinde. For 
alle børn og familier.

7. – 21. april
Sted:  Gadstrup Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Det kribler og krabler i april

Klæd dig ud som et insekt, gæt et dyrespor og lav en 
insektsuger. I hele april bliver vi klogere på alt det, der kribler 
og krabler, pusler og snuser, spirer og vokser omkring os. 
Hold øje med aktiviteterne på roskildebib.dk/detsker. 

Børn

Byg dit eget 
 insekthotel

Nanna fra Danmarks 
Naturfrednings forening 
hjælper med at bygge et 
insekthotel du kan tage med 
hjem. Vi mødes på bibliote-
ket og går på guidet tur til 
Gadstrup Mose og  snakker 
om insekterne. Vi  stopper 
ved Spejder hytten hvor der 
er materialer, som du kan 
bygge insekthotellet med. 
Bagefter spiser vi aftensmad 
sammen på biblioteket. 
For alle.

Tirsdag d. 7. april kl. 16.30-19
Sted: Gadstrup Bibliotek.
Gratis. Tilmeld dig til 
boern@roskilde.dk 
 senest d. 3. april kl. 15.

mailto:boern@roskilde.dk
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Hemmelig film
Vi viser film i alle genrer, både de populære 
og de smalle, så der er noget for enhver 
smag. Få at vide hvilken film vi viser, to uger 
før på biblioteket. Alle er velkomne.

Torsdag d. 23. januar
Onsdag d. 26. februar
Onsdag d. 25. marts
Onsdag d. 29. april
Onsdag d. 27. maj
Onsdag d. 17. juni

Alle dage kl. 13.30
Sted: Ågerup Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker.

Ågerup  
Bibliotek

Personale tirsdag og torsdag  
NB! Fra 1. februar er der personale 
mandag og onsdag.

wi-fi

7-22

Kaffe tirsdag og torsdag

Kreabord

Book et mødelokale til dit 
 arrangement eller hvis du skal holde 
et møde. Hør mere på biblioteket.

Benyt Biblioteksterrassen

Udstilling  
Thea Hyldgaard:  fotografi

21-årige Thea Helle Hyldgaard er født og 
opvokset i Gundsølille. 
Hun har fotograferet i en del år, primært 
portrætter og nude art. Sidste forår 
fordybede hun sig i klassisk foto grafi 
med gamle analoge kameraer på Vrå 
Højskole, hvor hun lærte særlige  teknikker 
i mørkekammeret og fremkaldte på både 
papir og glas. 
Aktuelt er hun i fuld gang på 
fotografuddannelsen hos NEXT KBH.

4. - 29. januar
Sted: Ågerup Bibliotek.
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Dig og din kommune

Biblioteker og Borgerservice fortæller om 
deres mange tilbud og hvordan personalet 
kan hjælpe dig videre. Arrangementet er 
uformelt med kaffe og samtale.

Mandag d. 9. marts kl. 10-11 
Sted: Ågerup Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

800 km i bil gennem Ukraine

I efteråret 2019 kørte Ib Nielsen 800 km 
gennem Ukraine fra vest mod øst. Han kørte 
på både motorveje og snoede landeveje og 
tog en mængde billeder undervejs, som han 
vil vise og fortælle om. Ibs feriefotos og for-
tællinger viser nogle af de store  kontraster, 
han oplevede på rejsen.
Bibliotekar Gitte Jacobsen byder ind med 
et par boganbefalinger om Ukraine.

Tirsdag d. 17. marts kl. 19-20.30
Sted: Ågerup Bibliotek.
Hent gratis billetter på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker.

Bogsalg i Ågerup
28/2-19/3
Gør et kup når biblioteket 
sælger ud af kasserede 
materialer. 5 kr. pr. stk.
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Udstilling 
Ilja Johansen 
– eksperimenter 
med tusch

Ilja Johansen har malet og 
tegnet det meste af sit liv 
og eksperimenterer nu især 
med tuschtegninger. 
Inspirationen henter hun i 
naturen, som altid har givet 
hende stor glæde.

3. - 29. april 
Sted: Ågerup Bibliotek.

Plantebyttedag på 
 Biblioteksterrassen 
Kig forbi Ågerup Bibliotek med planter, du 
har lyst til at bytte til nogle andre. Du kan 
også kigge i skufferne i Ågerup  Frøbibliotek 
og se om der er nogle frø, du kunne 
tænke dig. 
Plantebyttedagen afholdes i samarbejde 
med frivillige og Landsbyrådet for Ågerup 
og Omegn. 

Mandag d. 27. april kl. 15-18
Sted: Biblioteksterrassen ved Ågerup Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Vi fejrer lystfiskeriet

Ågerup og Omegns Sportsfiskerklub 
” Stimen” og Ågerup Bibliotek fejrer lyst-
fiskeriet med bl.a. konkurrence for børn, 
udstilling og lystfiskerhistorier for alle aldre.
Arrangementet er optakt til Lystfiskeriets 
dag, der bliver afholdt hvert år i maj med 
mange arrangementer over hele landet.  

Mandag d. 11. maj kl. 15-18
Sted: Biblioteksterrassen ved Ågerup Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.
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Børn

Hyggelig højtlæsning 
på dansk
Ligesom børn skal lære at gå, skal de også 
lære at læse og skrive for at begå sig. At få 
læst højt og tale sammen om det, man har 
hørt, er en rigtig god måde at øge ord forrådet 
på og gøre børnene klar til selv at læse. 
Fire eftermiddage inviterer Ågerup Bibliotek 
børn til hyggelig højtlæsning og snak. 
 Frivillige læser højt fra forskellige børne-
bøger og taler med børnene om bøgerne. 
Biblioteket serverer saftevand og lidt sødt.
For børn fra 5-8 år.

Tirsdag d. 21. januar
Tirsdag d. 28. januar 
Mandag d. 3. februar 
Mandag d. 10. februar 
Alle dage kl. 16-17

Sted: Ågerup Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Kino Bambino
Kom med til en hyggelig filmformiddag. Vi 
viser film i forskellige genrer for børn fra 3 år, 
deres voksne og børnehaver. Der er både 
skægge tegnefilm, korte fiktionsfilm og seje 
film. Læs mere om filmene på side 42.

Kino Bambino 1
Onsdag d. 12. februar kl. 9.45-10.15
Sted: Ågerup Bibliotek.

Kino Bambino 2
Onsdag d. 25. marts kl. 9.45-10.20
Sted: Ågerup Bibliotek.

Gratis. HUSK tilmelding til Ågerup Bibliotek. 

Det kribler og krabler i april
Klæd dig ud som et insekt, gæt et dyre-
spor og lav en insektsuger. I hele april 
bliver vi klogere på alt det, der kribler og 
krabler, pusler og snuser, spirer og vokser 
omkring os. Hold øje med aktiviteterne på 
roskildebib.dk/detsker. 

Påskekonkurrence
Gå på opdagelse rundt i biblioteket 
og se om du kan finde påskeægget. 
Jo flere gange du er med i konkur-
rencen, jo større er chancen for at 
vinde. For alle børn og familier.

7. – 21. april
Sted:  Ågerup Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.
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Vær med til at redde liv

Hør om projektet DANMARK REDDER LIV 
og find ud af, om det er noget for dig.
Anne-Margrethe S. Larsen er konsulent hos 
Dansk Folkehjælp og uddannet førstehjælps-
instruktør. Hun fortæller om projektet, der vil 
sikre at personer med hjertestop får hurtig 
livreddende hjælp fra frivillige førstehjælpere. 
Det er Dansk Folkehjælp i samarbejde med 
blandt andet Region Sjælland der står bag. 
Arrangeret i samarbejde med Gundsømagle 
Landsbyråd. 

Torsdag d. 16. januar kl. 19-20.30
Sted: Gundsømagle Bibliotek.
Hent gratis billetter på roskildebib.dk/detsker

Hyggeligt samvær om 
 håndarbejde
Sammen med Else Manley fra Gundsø AOF 
laver vi hyggelige håndarbejdscaféer, hvor 
du kan få inspiration og hjælp til dit hånd-
arbejde. Uanset om det er strik, hækling, 
broderi eller syning. Biblioteket byder på 
kaffe/te og småkager.

Torsdag d. 23. januar
Torsdag d. 27. februar
Torsdag d. 26. marts
Torsdag d. 30. april
Torsdag d. 28. maj

Alle dage kl. 16-18
Sted: Gundsømagle Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Gundsømagle  
Bibliotek

Personale tirsdag og torsdag

wi-fi

7-22

Kreabord

Gratis advokathjælp ved advokat 
Birgitte Wismer Pedersen torsdag i 
lige uger kl. 17-18. Numre udleveres 
i ugerne op til kommende advokat-
hjælp. 

Advokathjælpen holder lukket i skole-
ferierne, august måned og på biblio-
tekets lukkedage.

Køb billetter på biblioteket eller 
roskildebib.dk/detsker
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Dig og din kommune

Biblioteker og Borgerservice fortæller om 
deres mange tilbud og hvordan personalet 
kan hjælpe dig videre. Arrangementet er 
uformelt med kaffe og samtale. 

Tirsdag d. 4. februar kl. 10-11
Sted: Gundsømagle Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Gode bøger og lækre 
vine – bogcafé med 
sæsonens nye bøger 

Få inspiration til nye læseoplevelser, 
når bibliotekarerne Maria Do Carmo 
Lohse og Jytte Seersholm Jensen 
fortæller om udvalgte bøger fra 
sæsonen. 
Undervejs serverer Hanne og Søren 
fra vinfirmaet Vikalivino i Ågerup 
smagsprøver på udvalgte italienske 
vine. Læs mere på vikalivino.dk. 

Tirsdag d. 18. februar, kl. 16-18
Sted: Gundsømagle Bibliotek.
Pris: 25 kr.

Hør om fugleparadiset 
 Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø er et lokalt fugleparadis, 
som også rummer Sjællands største rørskov.
Den frivillige naturplejer Jens C.  Pedersen 
varmer op med billeder og lyd til Fugle-
værnsfondens guidede tur til søen 
 lørdag d. 2. maj. 
Læs mere på side 33. 

Torsdag d. 30. april kl. 19-20.30
Sted: Gundsømagle Bibliotek.
Pris: 25 kr.
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Påskekonkurrence
Gå på opdagelse rundt i biblioteket og 
se om du kan finde påskeægget. Jo flere 
gange du er med i konkurrencen, jo større 
er  chancen for at vinde. For alle børn og 
familier.

7. - 21. april
Sted:  Gundsømagle Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.Tirsdagslæseklubben

Første tirsdag i hver måned  mødes 
læseklubben kl. 10.30-12.30 
på Gundsømagle Bibliotek og 
snakker om månedens bog samt 
vælger bogen til næste gang. 
Biblioteket skaffer bøgerne. 
Læseklubben er åben, og du er 
velkommen til at komme forbi og 
se, om det er noget for dig. 
Får du lyst til at læse den bog 
der bliver gennemgået, kan du 
henvende dig til bibliotekaren. 
Biblioteket byder på kaffe/te og 
småkager.

Bogsalg i 
 Gundsømagle 
28/2-19/3
Gør et kup når biblioteket 
sælger ud af kasserede 
materialer. 5. kr. pr. stk.

Forårs- og  sommerkoncert

Koncert med korene fra  Gundsømagle Kirke.
Under ledelse af organist og kor leder 
Lene Martinsen synger korene forårs- og 
 sommersange. 
Biblioteket byder på saftevand.

Torsdag d. 28. maj kl. 16.30-17.30
Sted: Centertorvet ved Gundsømagle Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding.

Børn
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Hygge med brætspil

Vi hiver Logo, Den store bagedyst og mange 
andre brætspil frem. Du kan udfordre dine 
venner eller måske nogen, du endnu ikke 
kender, mens vi hygger og spiser popcorn. 
Kristina, en af Gundsømagles unge spil-
entusiaster, deltager og tager nogle af sine 
egne spændende spil med.  
Arrangeret i samarbejde med Gundsømagle 
Landsbyråd.
For børn fra 6 år.

Torsdag d. 20. februar kl. 15.30-18 
Sted: Gundsømagle Bibliotek.
Gratis. Ingen tilmelding. 

GUNDSØMAGLE – Børn

Det kribler og krabler i april
Klæd dig ud som et insekt, gæt et dyrespor 
og lav en insektsuger. 
I april bliver vi klogere på alt det, der kribler 
og krabler, pusler og snuser, spirer og  vokser 
omkring os. Hold øje med  aktiviteterne på 
roskildebib.dk/detsker. 
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Månedens 
Kunstnere 
på Roskilde 
 Bibliotekerne

Hver måned udvælger 
vi en lokal kunstner som 
“ Månedens Kunstner”. 
Kunstneren har tilknytning 
til Roskilde, og værkerne 
relaterer sig til årstiderne. 
Værkerne bliver udstillet 
på lokal bibliotekerne. Vi 
tilstræber at præsentere 
mange forskellige kunstarter. 

Første halvår af 2020 byder 
på stentøjsler/keramik, 
 granitskulpturer, fotokunst, 
akryl på birkefinér samt 
voks- og akrylmalerier.

Kig forbi dit lokalbibliotek 
og nyd kunsten.  
Der er selvbetjent åbent 
alle dage 7-22.

Januar: 
Stentøjsler

Lise Tang elsker at arbejde 
rumligt og fordybe sig i 
sine ler-skulpturer. Formen 
er vigtig. Når skulpturerne 
er næsten tørre, kan hun 
udsætte dem for nye sammen-
sætninger. Hun er mest 
til et naturalistisk udtryk 
i skulpturerne, som sam-
arbejder med den ”grove” 
raku-glasur. Månedens værk 
er to  næsehorn i et badekar.

4. - 30. januar
Sted: Jyllinge Bibliotek.

4. februar - 2. marts
Sted: Viby Bibliotek.

4. - 30. marts
Sted: Gadstrup Bibliotek.

Februar: 
Granitskulpturer

Helge Markussen er auto-
didakt skulptør med værksted 
i Kunstsmedjen på Musicon. 
Han arbejder primært i granit 
og afrikansk fedtsten og ska-
ber både skulpturer og skåle. 
Overfladerne spænder fra det 
superglatte, højglanspolerede 
til det ru, noprede og rytmisk 
rillede. Månedens kunstværk 
er en sort/hvid  granitskål 
i dominerende farver for 
månedens vejrskift.

5. - 26. februar
Sted: Gundsømagle Bibliotek.

28. februar - 30. marts
Sted: Jyllinge Bibliotek.

3. - 27. april
Sted: Gadstrup Bibliotek.

Marts: 
Strygevoks

Lene Koogi udfordrer sig 
selv ved udelukkende at 
bruge bivoks, strygejern, 
varmeplade samt en lille og 
tynd skumgummirulle til sine 
billeder. Voksen bliver et 
 spillevende  materiale når det 
møder varme.  Inspirationen 
henter hun fra iagttagelser 
af livet og de første strøg 
med voks farven på papiret. 
Teknikken kaldes encaustic 
og kan spores  tilbage til old-
tiden.  Månedens kunstværk 
er Pollenallergien peaker.

4. - 30. marts
Sted: Ågerup Bibliotek.

2. - 26. april
Sted: Viby Bibliotek.

5. maj - 2. juni
Sted: Jyllinge Bibliotek.
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April: 
Akryl på 
birkefinér

Lag på lag lægger 
Kim Christiansen 
transparente akryl-
farver på birkefinér-
plader monteret på 
en fyrretræsramme. 
Til sidst bliver de 
håndpoleret med 
højglanslak.
Det abstrakte maleri 
påfører han de fineste 
små  arki tektoniske 
streger. I  stregerne 
gemmer sig  væsner, 
 mennesker,  fragmenter 
og små verdner til 
 beskuerens  fortolkning.
Månedens værk er et 
abstrakt maleri.

2. - 29. april
Sted: Jyllinge Bibliotek.

1. - 27. maj
Sted: Gundsømagle 
Bibliotek.

3. - 29. juni
Sted: Ågerup Bibliotek.

Maj:  
Natur- og 
 fotokunst

Fotograf og billed-
kunstner Sanne 
Emilie Skov vil 
gerne vise naturen 
fra nye synsvinkler. 
Hun skaber egne 
verdener og fiktive 
væsner og bryder 
med opfattelsen 
af at fotografiet er 
et dokumentarisk 
medie. Hun sætter 
fotos sammen i 
flere lag og bruger 
spejle og forskellige 
teknikker for at opnå 
det anderledes 
udtryk. Afhængig af 
beskuerens egen 
baggrund, relationer 
og tanker,  kommer 
nye  vinkler på 
 naturen.  Månedens 
værk er et fotografi 
af en  natsværmer.

30. april - 26. maj
Sted: Viby Bibliotek.

5. - 24. juni
Sted: Gundsømagle 
Bibliotek.

Juni: 
Foto

Den 42-årige foto graf 
Tine Goll er journalist. 
Hun flyttede til Viby 
for 16 år siden uden 
at kende til byen. 
I dag er hun begejstret 
for, at byen byder på 
så meget positivt, 
sjovt og smukt. Fotoet 
er en kraftfuld måde 
at kommunikere på. 
Derfor kan hun slet 
ikke lade være med 
at tage billeder og 
fortælle glade, triste 
og svære historier. 
Månedens kunst-
værk viser en sol-
opgang bag blomst 
netop fotograferet 
i Viby.

30. maj - 30. juni
Sted: Viby Bibliotek. 

Juli: 
Akryl

Kirsten Adrian får 
inspiration fra naturen, 
lyset, mennesker og 
oplevelser. Der er ofte 
et naturalistisk islæt i 
 hendes  billeder. Hun 
arbejder i billed serier 
af 3-4 stk. med akryl-
farver lagt på lærred 
med pensel, malekniv, 
svamp og vand. 
Månedens kunstværk 
hører til  serien 
Åbent  landskab, 
som er landskaber 
uden motiv, et sted 
mellem  naturalisme 
og  abstraktion, 
hvor  farverne er 
det  primære.

30. juni - 2. august
Sted: Jyllinge Bibliotek.
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Det sker

Januar

8/1 19.00-21.00
Romanlæseklubben
Roskilde Bibliotek

10/1  10.00-12.00
Mød Ramsøegnens 
 Lokalhistoriske arkiv 

●Vi Viby Bibliotek

13/1 13.30
Hemmelig Film

●Vi Viby Bibliotek

16/1 18.00-20.00
Patchworkcafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

16/1 19.00-20.30
”Vær med til at redde liv 
i Gundsømagle”

●Gu Gundsømagle Bibliotek

20/1 13.30 og 16.00
Hemmelig Film

●Jy Jyllinge Bibliotek

23/1 16.00-18.00
Håndarbejdscafé ved Else 
Manley

●Gu Gundsømagle Bibliotek

23/1 13.30
Hemmelig Film

●Åg Ågerup Bibliotek

23/1 18.30-22.00
Expat dinner:  
Chinese New Year
Roskilde Bibliotek

24/1 17.00-21.00
Lysfest
Roskilde Bibliotek 
og Algade 31

29/1 19.15-21.00
Manderoller og hvordan 
man(d) bevarer sin selv
respekt – med afsæt i 
Erlend Loe
Roskilde Bibliotek

30/1 18.00-20.00
Strikke og hæklecafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

Februar

2/2 14.00-15.30
Højt at flyve – Fortællingens 
Dag 2020
Roskilde Bibliotek

3/2 10.00-11.00
Dig & Din kommune

●Gu Gundsømagle Bibliotek

3/2 16.00-18.30
Så syng da Roskilde – 
Kyndelmisse
Roskilde Bibliotek

5/2 19.00-21.00
Romanlæseklubben
Roskilde Bibliotek

8/2 16.00-17.00
Veronica Mortensen
– vokaljazz med dybde 
og integritet

●Ga Gadstrup Bibliotek

11/2 19.15-21.00
Fejring af Inger Christensen
Roskilde Bibliotek

13/2 18.00-20.00
Patchworkcafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

13/2 19.00-21.00
Ghost Walk
Roskilde Bibliotek

13/2 19.15-21.00
Østeuropæerne – Hvordan 
går det egentlig med dem? 
Foredrag ved Anne Haubek 
og Thomas Ubbesen
Roskilde Bibliotek

14/2  10.00-12.00
Mød Ramsøegnens 
 Lokalhistoriske arkiv 

●Vi Viby Bibliotek

17/2 13.30
Hemmelig Film

●Vi Viby Bibliotek

17/2 15.30-16.45
Kaffe, kage og klassikere: 
Kristin Lavransdatter
Roskilde Bibliotek

18/2 16.00-18.00
Gode bøger og lækre vine 
– bogcafé med sæsonens 
nye bøger

●Gu Gundsømagle Bibliotek

18/2 19.00-20.15
Kaffe, kage og klassikere: 
Kristin Lavransdatter
Roskilde Bibliotek

18/2 19.00-22.00
Pub Quiz
Roskilde Bibliotek

19/2 17.00-19.00
Gode bøger og lækre vine 
– bogcafé med sæsonens 
nye bøger
Roskilde Universitets-Bibliotek

20/2 15.30-18.00
Brætspilshygge v. Karin 
Linde og Kristina

●Gu Gundsømagle Bibliotek

20/2 19.15-21.00
Fries Before Guys vs. Med 
hjertet og kussen i laser 
– volume 2
Roskilde Bibliotek 

24/2 13.30 og 16.00
Hemmelig Film

●Jy Jyllinge Bibliotek

25/2 19.15-21.00
BEAT:LITT med Lise 
 Westzynthius & Bjørn 
Rasmussen
Roskilde Bibliotek

26/2 13.30
Hemmelig Film

●Åg Ågerup Bibliotek

26/2 19.15-21.00
Genforeningen 1920  
– Da Danmark blev samlet 
Foredrag ved Simon 
Kratholm Andkjærgaard
Roskilde Bibliotek

26/2 19.00-21.00
Skræddersy din egen garde
robe ved Olga Christensen

●Jy Jyllinge Bibliotek

27/2 16.00-18.00
Håndarbejdscafé ved 
Else Manley

●Gu Gundsømagle Bibliotek

27/2 18.00-20.00
Strikke og hæklecafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

Marts

2/3 19.00-20.30
Fremtidens mad – smag 
på insekter ved insektkok 
Charlotte Bay

●Jy Jyllinge Bibliotek

3/3 19.15-21.00
Du og demokratiet er under 
overvågning
Foredrag ved Henrik Chulu
Roskilde Bibliotek

4/3 19.00-21.00
Romanlæseklubben
Roskilde Bibliotek

5/3 16.00-19.00
Bogbingo og fællesspisning

●Jy Jyllinge Bibliotek
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5/3 19.15-21.00
RF50 – fortællinger fra 
Roskilde Festival
Roskilde Bibliotek

9/3 10.00-11.00
Dig & Din kommune
Ågerup  Bibliotek

11/3 19.15-21.00
Få dine sten stedfæstet 
Roskilde Bibliotek

12/3 19.00 -21.00
Fokus på havørreden 
i Roskilde Fjord

●Jy Jyllinge Bibliotek

13/3  10.00-12.00
Mød Ramsøegnens 
 Lokalhistoriske arkiv 

●Vi Viby Bibliotek

16/3 13.30
Hemmelig Film

●Vi Viby Bibliotek

17/3 19.00-20.30
800 km i bil gennem Ukraine

●Åg Ågerup Bibliotek

18/3 19.00-21.00
Om hundrede år 
Foredrag v. Anne Elisabeth 
Jessen

●Vi Viby Bibliotek

19/3 18.00-20.00
Patchworkcafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

19/3 19.00-21.00
Ghost Walk
Roskilde Bibliotek

20/3 19.00-22.00
International Karaoke Night
Roskilde Bibliotek

23/3 13.30 og 16.00
Hemmelig Film

●Jy Jyllinge Bibliotek

23/3 16.00-19.00
Bogbingo og fællesspisning

●Vi Viby Bibliotek

26/3 16.00-18.00
Håndarbejdscafé med 
Else Manley

●Gu Gundsømagle Bibliotek

25/3 13.30
Hemmelig Film

●Åg Ågerup Bibliotek

26/3 18.00-20.00
Strikke og hæklecafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

30/3 15.30-16.45
Kaffe, kage og klassikere: 
Walden: Livet i skovene
Roskilde Bibliotek

30/3 19.15-21.00
Vingesusene i baghaven 
og bøgerne – med natur
formidler Vicky Knudsen
Roskilde Bibliotek

31/3 19.00-20.15
Kaffe, kage og klassikere: 
Walden: Livet i skovene
Roskilde Bibliotek

April

1/4 19.00-21.00
Romanlæseklub
Roskilde Bibliotek

2/4 10.00-11.00
Dig & Din kommune

●Ga Gadstrup Bibliotek

2/4 19.00-21.00
Eric Clapton: Guitargud, 
junkie og superstar
Foredrag ved Thomas 
Ulrik Larsen 

●Jy Jyllinge Bibliotek

2/4 19.15-21.00
Forfatteraften med Lotte 
Kirkeby Hansen
Roskilde Bibliotek

14/4 19.15-21.00
Mathias Hammer fortæller 
om Beethoven
Roskilde Bibliotek

15/4 9.00-10.30
Så syng da Roskilde 
–  Naturen vågner
Bibliotekshaven, Roskilde 
Bibliotek

16/4 18.00-20.00
Patchworkcafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

18/4 12.00-20.00
International Table Top Day
Roskilde Bibliotek

20/4 13.30
Hemmelig Film

●Vi Viby Bibliotek

20/4 19.00-20.00
Irsk folkemusik til finurlig 
poesi

●Vi Viby Bibliotek

22/4 17.00-18.00
Arkitekten fortæller om 
den nye Bibliotekshave
Bibliotekshaven,  
Roskilde Bibliotek

23/4 19.00-21.00
Berettercafé:  
Handel i Jyllinge

●Jy Jyllinge Bibliotek

25/4 10.00-14.00
Forskningens døgn  
– få viden og modellér
Klosterparken, Algade 31

27/4 13.30 og 16.00
Hemmelig Film

●Jy Jyllinge Bibliotek

27/4 15.00-19.00
Plantebyttedag på 
 Biblioteksterrassen

●Åg Ågerup Bibliotek

29/4 13.30
Hemmelig Film

●Åg Ågerup Bibliotek

30/4 16.00-18.00
Håndarbejdscafé med Else 
Manley

●Gu Gundsømagle Bibliotek

30/4 18.00-20.00
Strikke og hæklecafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

30/4 19.00-20.30
Hør om fugleparadiset 
Gundsømagle Sø
Foredrag ved Jens Pedersen

●Gu Gundsømagle Bibliotek

Maj

1/5 9.00-10.30
Så syng da Roskilde  
– Den arbejdende by
Ved Pipers Hus i Byparken

2/5 9.00-12.00
Guidet tur til  
Gundsømagle sø

●Gu P-pladsen ved Østrupgård, 
St. Valbyvej 276

11/5 15.00-18.00
Vi fejrer lystfiskeriet

●Åg Ågerup Bibliotek

12/5 19.15-21.00
Sangaften med Sjællands 
Kirkemusikskole
Roskilde Bibliotek

13/5 15.00-19.00
Romanlæseklub
Roskilde Bibliotek

14/5 18.00-20.00
Patchworkcafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

18/5 13.30
Hemmelig Film

●Vi Viby Bibliotek

19/5 17.30-20.30
To bi or not to bi:  
hvordan sikrer vi bierne 
og biodiversiteten?
Roskilde Bibliotek



Oversigt 76

25/5 13.30 og 16.00
Hemmelig Film

●Jy Jyllinge Bibliotek

27/5 18.30-20.00
Hvordan lyder en trøje?  
– om jazz og strik 
Bibliotekshaven,  
Roskilde Bibliotek

27/5 13.30
Hemmelig Film

●Åg Ågerup Bibliotek

28/5 16.00-18.00
Håndarbejdscafé med 
Else Manley

●Gu Gundsømagle Bibliotek

28/5 16.30-17.30
Forårs og sommer
koncert med Gundsømagle 
Kirkes kor 

●Gu Gundsømagle Bibliotek

28/5 18.00-20.00
Strikke og hæklecafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

Juni

5/6 9.00-10.30
Så syng da Roskilde  
– Den demokratiske by
Roskilde Museum

8/6 13.30
Hemmelig Film

●Vi Viby Bibliotek

9/6 17.30-19.00
Samtalesalon: Havet & os
Bibliotekshaven,  
Roskilde Bibliotek

10/6 19.00-21.00
Roskilde Festival lytteklub  
– mød musikbookeren
Roskilde Bibliotek

11/6 18.00-20.00
Patchworkcafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

13/6 11.00-13.00
Strik i Bibliotekshaven 
til god musik
Bibliotekshaven,  
Roskilde Bibliotek

13/6 
Folkefest i Viby

●Vi Viby Bibliotek

15/6 13.30 og 16.00
Hemmelig Film

●Jy Jyllinge Bibliotek

17/6 13.30
Hemmelig Film

●Åg Ågerup Bibliotek

25/6 18.00-20.00
Strikke og hæklecafé

●Jy Jyllinge Bibliotek

Juli

30/7 14.00-17.00
Verdensbroderidagen

●Jy Jyllinge Bibliotek

August

4/8 19.15-21.00
Henrik Engelbrecht fortæller 
om Rigoletto
Roskilde Bibliotek

Hjælp til it

Januar

16/1 10.00-13.30
Netværkstedet rykker ud

●Vi Viby Bibliotek

31/1 10.00-12.00
Itcafé med computerstuen
Roskilde Bibliotek

Februar

4/2 11.30-14.00
Book en gennemgang af 
itsikkerheden
Roskilde Bibliotek

6/2 10.00-13.30
Netværkstedet rykker ud

●Jy Jyllinge Bibliotek

28/2 10.00-12.00
Itcafé med computerstuen
Roskilde Bibliotek

Marts

3/3 11.30-14.00
Book en gennemgang af 
itsikkerheden
Roskilde Bibliotek

5/3 10.00-13.30
Netværkstedet rykker ud

●Jy Jyllinge Bibliotek

19/3 10.00-13.30
Netværkstedet rykker ud

●Vi Viby Bibliotek

27/3 10.00-12.00
Itcafé med computerstuen
Roskilde Bibliotek

31/3 11.30-14.00
Book en gennemgang af 
itsikkerheden
Roskilde Bibliotek

April

2/4 10.00-13.30
Netværkstedet rykker ud

●Jy Jyllinge Bibliotek

24/4 10.00-12.00
Itcafé med computerstuen
Roskilde Bibliotek

28/4 11.30-14.00
Book en gennemgang af 
itsikkerheden
Roskilde Bibliotek

Maj

7/5 10.00-13.30
Netværkstedet rykker ud

●Vi Viby Bibliotek
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Januar

18/1 10.15-10.45
Sprogspilopper
Roskilde Bibliotek

21/1 16.00-17.00
Hyggelig højtlæsning 
på dansk

●Åg Ågerup Bibliotek

22/1 9.30-10.00
Sprogspilopper
Roskilde Bibliotek

24/1 10.00-17.30
Skyggespilsdukker

●Al Kreativt hus for børn 
– Algade 31

24/1 18.00-20.30
Lysfest med skattejagt
Roskilde Bibliotek og 
Kreativt hus for børn
– Algade 31

28/1 16.00-17.00
Hyggelig højtlæsning på 
dansk

●Åg Ågerup Bibliotek

Februar
 
2/2 14.00-15.30

Højt at flyve  
– fortællingens dag
Scenen på Roskilde 
Bibliotek

3/2-31/3 
Kom og besøg rimhuset
Roskilde Bibliotek

3/2 16.00-17.00
Hyggelig højtlæsning 
på dansk

●Åg Ågerup Bibliotek

4/2 10.00-10.30
Kino Bambino 1

●Jy Jyllinge Bibliotek

4/2 10.00-10.30
Kino Bambino 1

●Vi Viby Bibliotek

10/2 16.00-17.00
Hyggelig højtlæsning 
på dansk

●Åg Ågerup Bibliotek

12/2 9.45-10.15
Kino Bambino 1

●Åg Ågerup Bibliotek

15/2 10.15
Hemmelig film for familier

●Jy Jyllinge Bibliotek

Børne arrangementer

17/2  10.00-15.00
Læsecamp i vinterferien
Roskilde Bibliotek

18/2 10.00-15.00
Læsecamp i vinterferien
Roskilde Bibliotek

19/2 9.30-10.00
Sprogspilopper
Roskilde Bibliotek

20/2 15.30-18.00
Brætspilshygge

●Gu Gundsømagle Bibliotek

22/2 10.15
Hemmelig film for familier

●Vi Viby Bibliotek

25/2 10.30-11.15
Barselsarrangement: 
Musikmor

●Vi Viby Bibliotek

29/2 11.00-11.40
Børneteater:  
En eventyrlig klang

●Jy Jyllinge Bibliotek

Marts

3/3 10.15-11.15
Barselsarrangement: 
Sprogløjer for de mindste
Roskilde Bibliotek

4/3 17.30-19.00
Brætspilsaften med 
 Cammilla

●Jy Jyllinge Bibliotek

7/3 11-11.40
Børneteater:  
Månen over Baobabtræet

●Vi Viby Bibliotek

10/3 10.00-10.40
Kino Bambino 2

●Jy Jyllinge Bibliotek

10/3 10.00-10.40
Kino Bambino 2

●Vi Viby Bibliotek

17/3 10.15-11.15
Barselsarrangement: 
Sprogløjer for de mindste

●Vi Viby Bibliotek

20/3 10.00-10.50
Musikalske Troldehistorier

●Vi Viby Bibliotek

21/3 11.00-11.45
Børneteater:  
Ivalus første sang
Roskilde Bibliotek

25/3 9.45-10.20
Kino Bambino 2

●Åg Ågerup Bibliotek

25/3 10.00-10.50
Musikalske Troldehistorier
Roskilde Bibliotek

27/3 9.00-9.50
Musikalske Troldehistorier

●Jy Jyllinge Bibliotek

27/3 10.00-10.50
Musikalske Troldehistorier

●Jy Jyllinge Bibliotek

28/3 11.00-11.25
Børneteater: Små og store 
hemmeligheder
Roskilde Bibliotek

April

1/4-30/4 Naturtema – 
 Det kribler og krabler i april

Alle bibliotekerne

7/4-21/4 
Påskekonkurrence
Alle bibliotekerne

7/4 16.30-19.00
Byg dit eget insekthotel

●Ga Gadstrup Bibliotek

18/4 10.30-11.30
Læs en bog med Katrine 
fra Ramasjang
Roskilde Bibliotek

25/4 10.00-14.00
Forskningens Døgn

●Al Klosterparken, Algade 31

25/4 10.15-10.45
Sprogspilopper – natur
Roskilde Bibliotek

Maj

6/5 17.30-19.00
Kast en frøbombe og lad 
naturen blomstre

●Jy Jyllinge Bibliotek

11/5 15.00-18.00
Vi fejrer lystfiskeriet

●Åg Ågerup Bibliotek

15/5 10.00-11.00
Klassisk koncert med 
et twist
Roskilde Bibliotek
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Januar

4/1– 29/1
Thea Hyldgaard: Foto

●Åg Ågerup Bibliotek

4/1 – 30/1
Månedens Kunstner  
Lise Tang: Stentøjsler

●Jy Jyllinge Bibliotek

4/1 – 30/1
Herbert Fabres Kristiansen: 
Foto

●Vi Viby Bibliotek

8/1 – 29/1 
Karin Kaad Jørgensen: 
Vævning

●Gu Gundsømagle Bibliotek

31/1 – 26/2
Karin Kaad Jørgensen: 
Vævning

●Ga Gadstrup Bibliotek

Februar

4/2 – 2/3
Lise Tang: Stentøjsler

●Vi Viby Bibliotek

5/2 – 26/2
Månedens Kunstner Helge 
Markussen: Granitskulpturer

●Gu Gundsømagle Bibliotek

5/2 – 26/2
Herbert Fabres Kristiansen: 
Foto

●Åg Ågerup Bibliotek

28/2 – 30/3
Helge Markussen: 
 Granitskulpturer

●Jy Jyllinge Bibliotek

Marts

4/3 – 30/3
Månedens Kunstner  
Lene Koogi: Strygevoks

●Åg Ågerup Bibliotek

4/3 – 30/3
Lise Tang: Stentøjsler

●Ga Gadstrup Bibliotek

April

2/4 – 26/4  
Lene Koogi: Strygevoks

●Vi Viby Bibliotek

2/4 – 29/4
Månedens Kunstner  
Kim Christiansen:  
Akryl på birkefinér

●Jy Jyllinge Bibliotek

3/4 – 27/4 
Helge Markussen: 
 Granitskulpturer

●Ga Gadstrup Bibliotek

3/4 – 29/4
Ilja Johansen: Eksperimenter 
med tusch

●Åg Ågerup Bibliotek

30/4 – 26/5
Månedens Kunstner  
Sanne Emilie Skov:  
Natur og fotokunst

●Vi Viby Bibliotek

Maj

1.5 – 27.5 
Kim Christiansen: Birkefinér

●Gu Gundsømagle Bibliotek

1.5 – 1.6 
Herbert Fabres Kristiansen: 
Foto

●Ga Gadstrup Bibliotek

5.5. – 2.6
Lene Koogi: Strygevoks

●Jy Jyllinge Bibliotek

30.5 – 30.6
Månedens Kunstner 
Tine Goll: Foto

●Vi Viby Bibliotek

Juni

3.6 – 29.6
Kim Christiansen:  
Akryl på birkefinér

●Åg Ågerup Bibliotek

5.6 – 24.6
Sanne Emilie Skov:   
Natur og fotokunst

●Gu Gundsømagle Bibliotek

30.6 – 2.8
Månedens Kunstner  
Kirsten Adrian: Akvarel

●Jy Jyllinge Bibliotek

Udstillinger
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Tilmelding og billetter 

Arrangementer
Du kan købe din billet på biblioteket  
eller via roskildebib.dk/detsker. 
Du skal også hente eller printe billet  
til gratis  arrangementer. 

Aldersgrænser ved børneteater
Børneteatrene fastsætter aldersgrænserne til deres 
forestillinger. Det gør de for at sikre, at publikum får 
den bedst mulige oplevelse. Det er vigtigt at alders-
grænserne bliver overholdt. Babyer kan ikke komme 
med ind ved forestillingerne. Slik under arrange-
menterne frabedes.

Kontakt
Denne folder er udgivet af Roskilde Bibliotekerne og 
udleveres fra bibliotekerne og Roskilde Turistbureau.
Har du kommentarer eller spørgsmål, skriv til 
adm@roskildebib.dk eller ring på tlf. 46 31 50 11.

Få nyheder på mail
Hver måned kan du få inspiration og nyt om Roskilde 
Bibliotekernes arrangementer og services på mail. Klik 
ind på roskildebib.dk – tilmeld nyhedsbrev.

Følg @roskildebib
Du kan ”synes godt om” Roskilde Bibliotekerne på 
Facebook og få nyheder og inspiration direkte på din 
væg. Du kan også følge livets gang på biblioteket på 
Instagram og Twitter, hvor vi hedder roskildebib.

Roskilde Bibliotekernes efterårsprogram 2020.
Oplag: 3600 stk.

mailto:adm@roskildebib.dk
http://www.roskildebib.dk
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Adresser 

Bogbussen
Få oplysning om holde pladser og 
åbningstider på tlf. 46 31 50 00 og 
på roskildebib.dk eller hent bog-
bussens køreplan på  biblioteket.
Bogbussen kører ikke i juli måned.

Gadstrup Bibliotek
Nyvej 40
4621 Gadstrup 
Telefon: 46 31 85 34 

Åbningstider med personale 
Tirsdag  13-19
Torsdag  10-16

Gundsømagle Bibliotek
Rosentorvet 8
4000 Roskilde 
Telefon: 46 31 81 10 

Åbningstider med personale 
Tirsdag  10-16
Torsdag  13-19 

Jyllinge Bibliotek
Bygaden 19
4040 Jyllinge 
Telefon: 46 31 82 30 

Åbningstider med personale 
Mandag  14-19
Tirsdag  10-16
Onsdag  14-19
Torsdag  14-19
Fredag  10-16
Lørdag  10-14

Kreativt hus for børn
Algade 31
4000 Roskilde

Åbningstider
Tirsdag  15-18
Onsdag  10-14
Fredag  10-14
Lørdag  10-14

Roskilde Bibliotek
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde
Telefon: 46 31 50 00

Åbningstider
Mandag – fredag  10-19
Lørdag  10-14
Søndag (15/9 – 14/4) 
  12-16

Selvbetjent åbent 8-10 på 
hverdage. 
Lukket på Helligdage.

Viby Bibliotek
Tofthøjvej 11
4130 Viby Sjælland 
Telefon: 46 31 73 72

Åbningstider med personale 
Mandag  14-19
Tirsdag  10-16 
Onsdag  14-19 
Fredag  10-16
Lørdag  10-14 

Ågerup Bibliotek
Gundsølillevej 2
4000 Roskilde 
Telefon: 46 31 81 07

Åbningstider med personale 
Tirsdag   13-19
Torsdag   10-16

NB!  
Bemærk nye åbningstider  
fra 1. februar
Mandag  13-19
Onsdag   10-16

Roskilde 
 Arkiverne

Gundsøegnens 
 Lokalhistoriske Arkiv
Bygaden 19
4040 Jyllinge 
Telefon: 46 31 80 25

Åbningstider
Torsdag   10-12
  13-16

Ramsøegnens 
 Lokalhistoriske Arkiv 
Byvejen 16, Dåstrup
4130 Viby Sjælland 
Telefon: 46 19 37 10  
/ 23 26 36 79

Åbningstider
Torsdag   14-18

Roskilde  
Lokalhistorisk Arkiv
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde 
Telefon: 46 31 50 93

Åbningstider
Tirsdag   10-15
Torsdag   10-15

Alle  biblioteker 
 undtagen 
 Roskilde 
 Bibliotek 
har selvbetjent 
åbent 722 
alle dage.
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