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OPLEVELSER FOR ALLE

VELKOMMEN

LÆS meget mere på kalundborgbib.dk

Bibliotekskataloget er 
kommet for at blive! 
Her får vi alle en kom-
plet oversigt over alle 
de arrangementer, 
der finder sted på el-
ler i samarbejde med 
biblioteket - og det er 
slet ikke så få. Det er 
nemlig langt fra nød-
vendigt at køre til Kø-
benhavn for at få en 
god kulturoplevelse 
af høj kvalitet, og du sidder nu med bevi-
set i hånden.
Bibliotekerne i Kalundborg Kommune 
blomstrer. Hvor bibliotekerne landet over 
bliver nødt til at lukke filialer, åbner vi en 
ny, så snart chancen byder sig. Det kan vi, 
fordi I alle støtter op om vores aktivite-
ter. Men vi kunne ikke gøre det uden vores 
mange samarbejdspartnere, som ligesom 
os brænder for at puste liv i kulturen og 
bygge fællesskaber op om den. Det er på 
grund af alle vore medspillere, at vi kan 
være så bredt funderet, geografisk som 
interessemæssigt. 

Jeg synes, det er vigtigt, 
at biblioteket som kul-
turinstitution er til stede 
i alle lokalområder og 
lægger grund til ny vi-
den og kulturel erfaring. I 
dette katalog kan du bl.a. 
læse et interview med 
billedkunstner Maja Lisa 
Engelhardt om hendes 
barndomsminder fra Ka-
lundborg Bibliotek. Hun er 
ikke kun højaktuel som en 

af kræfterne bag dettes års Lundbye-fe-
stival, men også et levende eksempel på, 
hvilken betydning bibliotek kan have for et 
ungt sind med appetit på nye horisonter.
Jeg ønsker jer god fornøjelse med næste 
sæsons aktiviteter, og jeg glæder mig til 
at se jer derude på et af vores mange bib-
lioteker.

De bedste hilsner
Jane Hald, 
Kulturchef i Kalundborg Kommune



MEST FOR BØRN

Tid: Søndag den 23. september 
 kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Musisk Skole 
Pris:   Barn: 25 kr. Voksen: 50 kr.
Publikum skal være klar til at slide 
danseskoene, hoppe i takt, klappe 
og spille luftguitar, når vi møder Sille 
Krokodille, Solsorten Skralde, Loppen 
Bobbe og Indianerhøvdingen og hans 
uartige sønner.

Familiekoncert fra 3-10 år
Ulla abdUllaS 
CoCobongoband
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TILMELDING
TIL ALLE BIBLIOTEKERNES 

ARRANGEMENTER
Læs mere på

kalundborgbib.dk
- ”Det Sker”

”Musik sætter begreber på plads, hvad der er du, og hvad der er jeg.
Musik er en periode med start og slut, som vi kan fatte både med og 
uden sut. Jeg drøner rundt i hele Norden og laver musik med alle mulige 
mennesker, fordi musik er det mest fantastiske til at løfte fra tungt til let.
Musik gør glad, når det gør ondt. Musik hjælper ordene på vej, musik gør 
livet til en leg. Jeg er rejsende i og med musik for at vise andre, at den 
kan noget helt, helt unikt.
Alle er velkomne til at komme med deres særlige følehorn og synge med 
det næb, de har. Og det er så uanset, om du er baby med mor eller far.
Vi ses! Kærlig hilsen Lone Wernblad.”

med lone Wernblad
MUSik og Sang For de Fine Følehorn

“Musik skaber 
direkte forbindelse 
mellem mennesker, 
den samler os i 
fællessang og leg” 

OBS! Nye tider

:)

Tid:  Fredag den 28. september
Sted:  gørlev bibliotek 

Tid:  Fredag den 5. oktober
Sted:  kalundborg bibliotek

Tid:  Torsdag den 1. november
Sted:  Svebølle kvik bibliotek

Tid:  Fredag den 9. november
Sted:  høng bibliotek

Tid:  Fredag den 16. november
Sted:  Ubby bibliotek

Tid:  Fredag den 23. november
Sted:  kalundborg bibliotek

Kl. 9.30 - 10.00 (1-2 år)
Kl. 10.30 - 11.00 (0-1 år + dig på barsel) 
40 kr. betales ved indgangen. Gratis adgang for dagtilbud.
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Tid: Lørdag den 29. september kl. 14.00 - 14.55 
Sted:  Musisk Skole 
Pris:   25 kr.
 Gal eller genial? Slem frø eller succesfuld kunstner? 
Imens to kustoder stiller op til en udstilling af Lille 
Frøs kunstværker, fortælles historien om hans liv. 
Baseret på bogen Lille Frø af Jakob Martin Strid.

børneteater fra 4-8 år med Teater Fantast
lille Frø  

Tid: Søndag den 7. oktober kl. 14.00 - 15.00
Sted:  Musisk Skole
Pris:   Barn: 25 kr. Voksen: 50 kr.
Syng dig hæs til Disney-coverbandet De Uslebne 
Diamanter. De synger selvfølgelig på dansk, så selv de 
mindste kan være med.

koncert 3-12 år

Spildag 

de USlebne diaManTer 
- dine yndlingSSange Fra diSney

Billetter 

refunderes ikkeobS!

Tid: Lørdag den 13. oktober
 kl. 10.00 - 12.30
Sted:  Ubby Bibliotek 
Pris: Gratis, men kræver tilmelding

Spildag med almindelige kendte og knap så kendte 
spil, hvor vi hygger med tag selv-buffet ‒ og pizza 
til slut. For børn og voksne fra 8 år. Arrangeret i 
samarbejde med Hvidebæk Lokalråd.

byg bro Med brikker

efterårsferie på bibliotekerne

mere efterårsferie på næste side!

Tid: Lørdag den 13. oktober kl. 14.00 - 14.40
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek 
Pris:   Kr. 25,- 
Nu får I den usminkede beretning om, hvordan de 
tre små grise (de svin) forsøgte at narre den rare 
ulv, og hvordan de to grises endeligt og den tredje 
gris’ snu facon lige siden har sat ulven i et ret 
dårligt lys.

børneteater fra 5-10 år med de røde heste

den SandFærdige bereTning oM 
de 3 SMå griSe



Tid: Tirsdag den 16. oktober kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Kulturhus Gimle 
Pris:   Kr. 25,-
 

Tid: Mandag den 15. oktober kl. 13.00 - 15.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Pris:   Gratis, tilmelding ikke nødvendig
 

Tid: Tirsdag den 16. oktober kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek 
Pris:   Gratis, men kræver tilmelding
 

Kom med på en kalejdoskopisk rejse i Halfdan Ras-
mussens fantastiske univers med Snemand Frost og 
Frøken Tø som jeres guider! Mød Maj Måneds Katte, 
Kanonkongen Knold, Muffedissemanden og mange 
flere.

Kom og prøv vores nye Funbox! Funboxe er kasser 
fyldt med kreative aktiviteter til brug på biblioteket. 
Vi præsenterer en ny box, hvor du kan lave flotte 
læderarmbånd. For drenge og piger fra 6 år.

Kom og lav strand- og havdyr med Silk Clay og sten. 
Måske kan du lave en blæksprutte eller en søstjerne 
‒ eller et helt andet dyr, du selv finder på? Kun 
fantasien sætter grænser!

børneteater fra 6-12 år med apollo Teatret 

ny FUnboX 
- koM og lav læderarMbånd

kreativt værksted

godMorgen Solvi laver STranddyr og havdyr

animationsstudio for store børn (9-14 år)

Tid: Tirsdag den 16. oktober kl. 11.00 - 13.00
Sted:  Gørlev Bibliotek
Pris:   Gratis, men kræver tilmelding
Kom på biblioteket i efterårsferien og oplev vores 
animationsstudio. Brug fantasien og lav en spændende 
animationsfilm med en ny og avanceret app. Har du en 
iPad/tablet? Så tag den med.

FilMinSTrUkTør For en dag
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efterårsferie på bibliotekerne

Tid: Mandag den 15. oktober kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Hallerne, Hal 1 
Pris:   Kr. 25,-
 Fik I ikke billet sidste gang, så har I chancen nu. 
Kom og prøv kræfter med bueskydning, når vi får 
besøg af Kalundborg Bueskytteforening. De står klar 
med buer og pile og masser af sjov!

bueskydningsarrangement fra 7 år
Prøv aT Skyde Med bUe og Pil

TILMELDING
TIL ALLE BIBLIOTEKERNES 

ARRANGEMENTER
Læs mere på

kalundborgbib.dk
- ”Det Sker”



Tid: Torsdag den 18. oktober kl. 13.00 - 16.00
Sted:  Ubby Bibliotek 
Pris:   Kr. 20,- (kun for børn)

Tid: Fredag den 19. oktober kl. 10.00 - 16.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Pris:   Gratis
 

Test dig selv i lokaludgaven af Fangerne på fortet. Stik fingrene 
i følekassen, lad dine fødder fortælle, hvad du træder på, og løs 
gåder i mørket. Tør du? Fra 8 år.
Arr. i samarbejde med Hvidebæk Lokalråd.

Er du den næste Kalundborg-mester i FIFA? Så prøv 
kræfter med andre spillere, og vind titlen! Du er 
inviteret til stor FIFA-turnering på Kalundborg Bibliotek. 
Vi har controllerne ‒ har du kampånden?

Prøv dig selv af i

ny FUnboX 
- koM og lav læderarMbånd

Turnering

Fangerne På biblioTekeT 

FiFa18

nomertræning for 3-8-årige og deres voksne

Tid: Onsdag den 17. oktober kl. 10.00 - 11.30.
Sted:  Kalundborg Hallerne, Hal 1
Pris:   Barn: 25 kr. Voksen: 25 kr.
De populære historier om Nomerne pirrer børnenes 
fantasi, og med Nomertræning kan de lege og digte 
videre på historierne med udgangspunkt i Nomertyper 
som rytteren, opfinderen og helbrederen.

leg din børnebog!

7Find adresser m.m. på side 50

Billetter 

refunderes ikkeobS!

Tid: Onsdag den 17. oktober kl. 10.00 - 13.00
Sted:  Høng Bibliotek 
Pris:   10,- pr. armbånd og 20,- pr. halskæde
Lav dit eget unikke smykke med perler ‒ der er 
1000 forskellige at vælge imellem. Alle kan være 
med, men er du under 7 år, skal du have en voksen 
med.

Janne Falkner inviterer til
PerleSMykkeværkSTed

Tid: Lørdag den 20. oktober kl. 10.00 - 12.30
Sted:  Gørlev Bibliotek 
Pris:   Gratis, men kræver tilmelding. 

Så er der dømt perlepladesjov! Vi har masser af 
forskellige skabeloner og perler, du kan gå perle-
amok i, og du får selvfølgelig dine kreationer med 
hjem. Børn under 7 år ifølge med en voksen.

kreativt værksted
STor PerlePladedag 



Tid: Fredag den 2. november kl. 18.00 - 19.30
Sted:  Høng Bibliotek 
Pris:   Gratis, men kræver tilmelding. 

Tid: Lørdag den 27. oktober kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Skolen på Herredsåsen
Pris:   Kr. 25,- 

Tid: Lørdag den 3. november kl. 14.00 - 14.40
Sted:  Gørlev Bibliotek
Pris:   Kr. 25,- 

Oplev biblioteket på den uhyggelige måde. Mød 
hekse, troldmænd og zombier, som kommer på 
biblioteket for at lave ballade og låne en god gyser. 
Vil du hilse på dem? Det bliver skræmmende sjovt!

Dette er historien om et æg i forandring: Med rytme, 
sang og bevægelse tages børnene med på et groovy 
musikalsk eventyr ned i græsset mellem alle de 
smådyr, der kribler og krabler under vores fødder.

Under et træ sidder en kone. Træet viser hende alle 
årstiderne, og meget skal gøres, inden årstiderne 
skifter. Varm og musikalsk forestilling om årets gang 
og de mange gøremål for dyr og mennesker.

halloween på biblioteket fra 3-8 år

børneteater fra 4-8 år med Metamorfose

børneteater 1½-4 år med randers egnsteater
Uhyggelig, SCary og SJov aFTen

Flyvende PrinSeSSe

Under MiT Træ

Tid: Søndag den 11. november kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Musisk Skole
Pris:   Barn: 25 kr. Voksen: 50 kr. 

Svøbsk spiller vild og forførende folkemusik. Violin, 
harmonika, klaver og tromme griber publikum ved 
hjertet og fødderne. Det er traditionel dansk folkemu-
sik i himmelsk, nutidig form.

Familiekoncert fra 3-10 år
SvøbSk

Højtlæsning er en god måde at lære sproget og 
omverdenen at kende på. Og så er det hyggeligt! 
På Ubby Bibliotek kan daginstitutioner møde frivillige 
højtlæsere, som tilbyder en hyggelig stund med en 
god bog. Vil du vide mere? Kontakt 
karina.pedersen@kalundborg.dk / tlf.: 24801437
stine.veisegaard@kalundborg.dk / tlf.: 20545461

Kunne du også godt tænke dig at være frivillig 
højtlæser på et af Kalundborgs Biblioteker, så hører 
vi gerne fra dig.

høJTlæSning i Ubby

TILMELDING
TIL ALLE BIBLIOTEKERNES 

ARRANGEMENTER
Læs mere på

kalundborgbib.dk
- ”Det Sker”
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Tid: Lørdag den 17. november kl. 13.00 - 13.45
Sted:  Ubby Bibliotek 
Pris:   Kr. 25,-
 

Tid: Søndag den 25. november kl. 14.00 - 14.45
Sted:  Musisk Skole 
Pris:   Kr. 95,-
 

Tid: Lørdag den 24. november kl. 10.00 - 13.00
Sted:  Gørlev Bibliotek
Pris:   Gratis, men kræver tilmelding.

Der var engang en mand og en kone. De gik for sig 
selv og kendte ikke et menneske. Men en dag frøs de 
om ørerne, så de købte en hue hver. Så kunne man 
pludselig se dem… en nissehistorie af Thomas Winding. 

Ligger dit sovedyr også hjemme på sengen og 
drømmer om at komme ud og danse? Sukker det 
efter hede rytmer, søde sovedyrssange og andre 
krammedyr at ryste halen med? Så tag det med til 
koncert med ROSA OG ROULADEBANDET.

Den kreative duo Sonja og Heidi åbner juleværksted 
med mange forskellige slags julepynt, fra den enkle-
ste musetrappe til de mest avancerede julehjerter. 
Julehygge for hele familien!

børneteater fra 4-8 år med de røde heste

Familiekoncert fra 3-10 år

Fantastisk formiddag - julepynt i lange baner
Ja Ja neMlig

roSa og roUladebandeT

SonJa og heidiS JUleværkSTed
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Billetter 

refunderes ikkeobS!



Tid: Lørdag den 8. december kl. 11.00 - 11.30
Sted:  Skolen på Herredsåsen
Pris:   Kr. 25,-
 
Kan de to små nisser mon opføre sig ordentligt, 
eller ender det med hul i julesokken? Kan 
julemanden holde styr på de små spasmagere? Og 
hvem skal egentligt have den store julegave?

børneteater fra 2-6 år med Uppercut danseteater

The niSSe TWinS 
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Tid: Onsdag den 5. december kl. 9.00 - 13.00
Sted:  Musisk Skole

hvilken 6. klasse er mon den klogeste i 
kalundborg kommune?

Quiz for 6. klasser 

SMarT ParaT Svar

Kom og overvær dysten mellem 6. klasserne, 
der kæmper om at vinde titlen som Kalundborg 
Kommunes klogeste 6. klasse. Og der bliver kamp 
til stregen!
Quizzen er en del af Smart Parat Svar, en 
landsdækkende videns- og læsequiz for elever 
i 6. klasse. 



Tid: Lørdag 9. februar kl. 14.00 - 14.30
Sted:  Skolen på Herredsåsen, Hus 2
Pris:   Kr. 25,-
 
Mirakolinas underbo er en underlig fisk. Han banker 
på vandrørene, når hun synger og danser. Hvorfor 
er han så sær? Hun forstår det ikke, men en dag 
opdager hun, at de har noget tilfælles…
En livsbekræftende fortælling om, hvad stædig 
generøsitet og perlehumør kan føre til. Måske bliver 
man også en smule klogere på underlige fisk og 
deres gådefulde færden.

børneteater fra 2-7 år

MirakolinaS Fodbad
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Tid: Søndag den 27. januar kl. 14.00
Sted:  Musisk Skole
Pris:   Barn: 25 kr. Voksen: 50 kr. 

Babulja spiller musik i højt tempo fuld af glæde og 
energi, skæg og ramasjang. Oplev django, polka, 
reggae, cubansk, brazil, sørøverskrammel og jazz – 
håndspillet fra A-Z.

Familiekoncert fra 3-10 år
badUlJa



MEST FOR VOKSNE

Tid: Lørdag den 1. september kl. 10.00 - 14.00
Sted:  Havneparken i Kalundborg  

Igen i år er biblioteket med i BEVÆG ‒ en 
sundheds- og idrætsfestival, hvor Kalundborg 
summer af liv. Mød os i pavillonen på havnen, hvor 
store som små quizzer udfordrer krop og hjerne, og 
leger med ord.

Den første lørdag i de første tre efterårsmå-
neder inviterer Biblioteksgruppen i Eske-
bjerg Beboerforening igen til åbne forfatter-
møder.

lørdag den 1. september præsenterer
forfatteren Inge Lise Hornemann sin seneste 
bog ”Tæppefald” og læser op fra den.

lørdag den 6. oktober kommer den lokale 
Hans Peter Tams og fortæller om den lange 
vandring, som han og hans søskende red-
dede livet ved under krigens slutning i Tysk-
land, og som han skrev en bog om. 

lørdag den 3. november præsenterer Siri 
Ranva Hjelm Jacobsen sin debutroman ”Ø”, 
og læser op fra den. Den handler om bed-
steforældrenes udvandring fra Færøerne og 
længslen efter de steder, hun aldrig har set. 

Alle møder er fra kl. 14.00 - 16.00.

Deltagelse er gratis. Kaffe/te og hjemmebag 
kan købes. Alle er velkomne.

For hele familien
BEVÆG ‒ En sundhEds- 
og idræTSFeSTival
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Svebølle kvik biblioTek
har ekSTra åbenT 
6. september, 4. oktober, 1. november
og 6. december kl. 19.00 - 21.00 

Kom og gå på opdagelse i Bibliotekshjørnets materialer for børn 
og voksne, læs aviser eller tidskrifter. Der vil altid være frivillige 
til stede, som kan hjælpe med at finde lige netop det, du søger. 
Få samtidig en introduktion til, hvordan du bliver låner. 

TILMELDING
TIL ALLE BIBLIOTEKERNES 

ARRANGEMENTER
Læs mere på

kalundborgbib.dk
- ”Det Sker”

LUNDBYEFESTIVAL 2018
7. juli - 2. september i Kalundborg i anledning af 200 året  

for J. Th. Lundbyes fødsel

Johan Thomas Lundbye

1818 · 2018
Kalundborg

Se alle arrangementerne på www.bispegaarden.dk  
eller find Lundbyefestival på Facebook

UNIK UDSTILLING - KONCERTER - FORESTILLINGER  
... OG MEGET MERE

eSkebJerg biblioTek 2018



Tid: Onsdag den 19. september 
 Fællesspisning kl. 18.00
 Foredrag kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Ubby Bibliotek 
Pris:   Foredrag: Fra kr. 105,-
 Foredrag og fællesspisning: Fra kr. 165,- 

Med afsæt i bogen af samme titel, giver Pernille 
Højmark et nærværende, åbent og ærligt indblik i 
sit liv. Arr. i samarbejde med Hvidebæk Lokalråd og 
med støtte fra Statens Kunstfond.

Foredrag og fællesspisning 
Pernille høJMark: 
FørST nU ForSTår Jeg inTeT
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Billetter 

refunderes ikkeobS!

eSkebJerg biblioTek 2018

bUSTUr Til lolland 
Med biblioTekSklUbben

Vi besøger følgende steder:

Fuglsang kunstmuseum
Vi skal på guidet rundvisning, hvor vi også får 
mulighed for at nyde deres aktuelle udstilling 
”Jordforbindelser”, som er lavet i samarbejde 
med bl.a. Fåborg Museum og Den Hirschsprung-
ske Samling i København.

dodekalitten ved Smålandsfarvandet
12 stenstøtter, hver 7-9 meter høje og 25- 45 
tons tunge. Under en kreds af siddesten er 
indbygget et 12-kanals lydanlæg, som lader den 
rumlige elektroakustiske musik klinge inde i cirk-
len dagligt i døgnets lyse timer året rundt.

klimacentret globen i holeby
Her findes Danmarks eneste Science On a 
Sphere, en dynamisk animeret globe, der med 
avanceret teknik kan vise billeder af atmo-
sfæren, oceanerne, kontinenterne, månen og 
solsystemet, og generelt fortælle om verdens 
forandringer, betinget af klimaet. 

Program: 
Kl. 7.45: Afgang fra Kalundborg Hallerne
Kl. 8.00: Opsamling i Svebølle 
Kl. 19.00: Ankomst til Svebølle
Kl. 19.15: Ankomst til Kalundborg

Pris: 450,- kr. per person.
Prisen er inkl. bustur, entré, rundstykke/kaffe/te 
på udturen, sandwich til frokost på Café Fugl-
sang, entré og guider. 

Bemærk: Turen er ikke for gangbesværrede, da 
vi skal gå 900 meter op til Dodekalitten. 
Husk fornuftigt fodtøj. 

Turen kræver medlemsskab 
af biblioteksklubben.
Meld dig ind på www.kalundborgbib.dk/klub

lørdag den 22. september kl. 7.45 - 19.15 

Fuglsang Kunstmuseum, 
DoDeKalitten og 
Klimacentret globen



Leonora Christina Skov
Hvorfor har du skrevet Den, 
der lever stille?
Fordi det var den absolut ene-
ste historie, jeg havde lyst til at 
fortælle, efter min mor døde i 
2015. De sidste femten år har jeg 
skrevet fem romaner om mit eget 
stof i forklædt form: mødre, der 
ikke formår at elske deres døtre, 
og unge, familieløse kvinder, der 
ankommer tomhændet til nye 
steder og må skabe sig selv fra 
grunden. Jeg drømte om at smide 
forklædningen, men jeg turde 
ikke. Da jeg sprang ud som homo 
som 21-årig, truede min mor med 
at dø, jeg så ikke mine forældre 
i årevis, og da min mor fik bryst-
kræft, mente hun, at det var min 
skyld. Jeg frygtede, at hun ville dø 
af sorg, hvis jeg skrev historien, 
som den virkelig var, og det vidste 
jeg ikke, om jeg kunne overleve, 
så jeg ventede. Gennem årene 
har jeg løbende nævnt mit svære 
udspring i medierne, og hver gang 
har jeg modtaget mails fra folk, 
der har mistet kontakten med de-
res familier, ikke har følt sig elsket 
af deres forældre eller har været 
udsat for alskens fordømmelser, 
fordi de er homo-, bi- eller trans-
seksuelle. Min historie fik dem til 
at føle sig mindre alene, skrev de. 
Det mindede jeg mig selv om alle 
de gange, jeg tvivlede på, om jeg 
kunne skrive bogen færdig.
 
Hvor meget virkelighed er der i 
romanen?
Jeg havde fra begyndelsen en klar 
fornemmelse af, at min historie 
var så stærk i sig selv, at der ikke 
var nogen grund til at digte, så det 
har jeg ladet være med. Jeg har 
skrevet så tæt på mit eget liv, jeg 
har kunnet komme og brugt folks 
rigtige navne med mindre der 
har været tungtvejende grunde 
til at lade være. En selvbiografi 
kan være en bog, hvor en kendt 
eller usædvanlig person fortæller 
sin historie fra fødslen og frem, 
eventuelt til en journalist, men 
det kan også være en roman som 
min, hvor der har fundet en større 
kunstnerisk bearbejdning af stof-
fet sted. Nonfiktion skrevet som 
fiktion, kan man kalde det. Jeg er 
jo romanforfatter, så jeg har brugt 
alle romanens virkemidler: trukket 
få historier og personer frem og 
ladet utallige andre ligge, skrevet 
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Kilde: Politikens Forlag

leonora 
Christina Skov 
(f. 1976) 
har udgivet 
romanerne Hvor 
intet bryder 
vinden, Førsteel-
skeren, Silhuet af 
en synder, Cham-
pagnepigen og 
Rygsvømmeren.
Hendes forfatter-
skab er oversat til 
tysk, hollandsk, 
tjekkisk, norsk og 
spansk. Hun er lit-
teraturanmelder ved 
Weekendavisen, mag.
art. i litteraturviden-
skab og har modtaget 
Kunstfondens treårige 
arbejdslegat. På bag-
grund af sin mors lange 
kræftforløb skrev hun 
sidste år et stort essay 
i Politiken om sine erfa-
ringer med den svære 
samtale om døden, og 
siden har hun holdt en 
lang række foredrag for 
hospitalspersonale, der 
arbejder med kræftsyge.

foredrag med 
Leonora Christina Skov 

- Se Side 16



forløb og dialoger sammen og 
reduceret hele år til bisætninger 
for at sikre fremdrift og en stærk 
hovedhistorie.
 
Hvordan genskabte du minder-
ne fra din opvækst?
Først og fremmest har jeg en 
virkelig god hukommelse. Måske 
hænger det sammen med, at jeg 
ikke har nogen søskende og vok-
sede op i en isoleret familie, så i 
mange år var jeg det eneste vidne 
til min egen historie. Min hukom-
melse blev mit sikkerhedsnet. 
Desuden har jeg skrevet flere tu-
sind siders dagbog, fra jeg var syv 
år til i dag, og det har været en 
stor hjælp i forhold til at eftertjek-
ke hændelsesforløb og finde tilba-
ge til, hvordan jeg lød som yngre 
og vredere. Jeg genlæste også en 
masse gamle korrespondancer og 
fire romanmanuskripter, jeg skrev, 
mens jeg boede hjemme. Det har 
føltes, som om jeg har båret rundt 
på mange af scenerne og jævnligt 
har taget dem frem og støvet dem 
af, så jeg kunne nedskrive dem 
en dag, og nu kan bogen ende-
lig bære dem for mig. Det er en 
kæmpe lettelse.
 
Hvordan har processen med 
bogen været?
Jeg brugte et år på at se min mors 
anklagende blik for mig uden at 
kunne skrive en linje. Hun sagde 
ting som: Hvordan kan du så 
meget som overveje at skrive 
sådan en bog? Jeg har simpelthen 
gjort alt, hvad jeg kunne for, at du 
skulle få så god en barndom som 
muligt, og det her er så takken. 
Jeg forventede, at min far og min 
familie ville slå hånden af mig, at 
mine venner og ekskærester ville 
flygte i alle retninger, og at jeg 
ikke ville have flere bøger i mig. 
Men endnu en roman i forklæd-
ning var dog værre, så til sidst tog 
jeg fri fra mit anmelderjob ved 
Weekendavisen i otte måneder og 
skrev fra ni morgen til midnat alle 
ugens dage. Normalt arbejder jeg 
meget struktureret, men denne 
gang skrev jeg bare, hvad der 
faldt mig ind, så jeg forventede, 
at mit førsteudkast ville være et 
stort rod. Men en dag i maj sidste 
år printede jeg det hele og læste 
det ud i et, og til min overraskelse 
hang det fuldkommen sammen. 

Forfatter Leonora Christina Skov er aktuel med Den, der lever stille. En roman om en opvækst med en (nok) 
psykisk syg mor. Her svarer hun på, hvorfor den SKULLE skrives, og hvordan det er at skrive så nært på sig selv.

15

Siden har jeg læst manuskriptet 
igennem utallige gange og rettet 
småting, men i det store og hele 
står historien, som jeg oprindeligt 
skrev den.
 
Hvad eller hvem har inspireret 
dig undervejs i skrivningen?
Da jeg var allermest skrivebloke-
ret, blev min redning Delphine de 
Vigans Alt må vige for natten, Linn 
Ullmanns De urolige og Jeanette 
Wintersons Why Be Happy When 
You Could Be Normal? – et ci-
tat fra hendes mor. Dels var det 
opløftende at konstatere, at de 
havde overlevet at skrive og ud-
give deres selvbiografiske bøger, 
og dels inspirerede de mig til at 
indskrive et metalag med overve-
jelser over selve skriveprocessen 
og dét at skrive selvbiografisk. 
Jeg anede ikke, om andre end jeg 
ville finde den slags behind the 
scenes-kapitler interessante, så 
jeg begyndte at dele uddrag på 
min åbne Instagramprofil @leono-
rachristinaskov, og mine følgeres 
engagement opmuntrede mig til at 
fortsætte. Det skriver jeg med stor 
taknemmelighed.
 
Har bogen ændret dig? 
Dit syn på din mor?
I mange år, mens jeg stadig 
debatterede i medierne, var jeg 
konstant iført en mental rustning 
for at kunne holde angrebene 
ud. Jeg kunne ikke skrive mine 
romaner iført rustning, men jeg 
kunne heller ikke tage den af, for 
jeg vidste aldrig, hvornår jeg ville 
blive angrebet og af hvem. Da min 
mor fik tilbagefald for sidste gang, 
besluttede jeg at trække mig fra 
medierne og skrive mine bøger i 
fred, og det har været en kæmpe 
gevinst for Den, der lever stille. 
Mest af alt føles det, som om jeg 
har åbnet mit liv for verden og 
ladet verden komme ind, ikke bare 
i bogen, men i det hele taget. Jeg 
føler mig meget mere tillidsfuld i 
dag, og det har også været nød-
vendigt, for ellers ville det være et 
mareridt at dele sådan en person-
lig historie med læserne. Mit syn 
på min mor har også ændret sig. 
Hun ønskede ikke, at nogen skulle 
kende hende, og det var der heller 
ingen der gjorde, så på den ene 
side har jeg skrevet rundt om en 
uløselig gåde. På den anden side 

har jeg fået en meget større for-
ståelse for hvor dårligt, hun havde 
det, hvor lidt hjælp hun fik, og 
hvordan hendes betændte forhold 
til sin egen mor stod i vejen for et 
ordentligt forhold til mig.
 
Du har selv indlæst 
din bog som lydbog?
Ja, hidtil har jeg ment, at det var 
bedre at overlade den opgave til 
de professionelle, der ved, hvor-
dan man bruger stemmen rigtigt, 
men jeg kunne ikke bære, at lige 
præcis denne bog blev indlæst 
med en anden stemme end min. 
Så jeg har taget turen ud til et lille 
lydstudie i Vanløse seks formid-
dage i december, og det har været 
en virkelig god oplevelse. Både at 
kunne berige den skrevne tekst 
med den rette rytme og betoning 
og at være helt inde i bogen igen. 
Jeg kommer hurtigt til at savne 
den.
 
Hvad har overrasket dig mest 
ved at skrive bogen?
Før jeg begyndte at skrive, troede 
jeg i ramme alvor, at hovedstolen 
var en lille, pindet stol, der ville 
brase sammen under mig, hvis jeg 
satte mig tungt på den. I stedet 
viser det sig, at jo mere selvbio-
grafisk, man skriver, jo mere er 
der at skrive, som bliver hovedsto-
len bare større under én. Det har i 
den grad overrasket mig.
 
Hvad vil du gerne sige 
til dit unge jeg?
Jeg vil først og fremmest takke 
hende for at have insisteret på sit 
eget liv dengang, selv om guderne 
skal vide, at det var svært, for det 
betyder, at jeg har det liv, jeg har 
drømt om, i dag. Jeg vil også sige 
til hende, at hun påtager sig alt 
for meget skyld og ansvar for sine 
forældres ulykke og tillægger de-
res meninger om hende og hendes 
liv alt for stor vægt. Det er ikke, 
som hun tror; at al den skyldfø-
lelse, hun slæber rundt på, er den 
pris, hun må betale for sin frihed. 
Og så vil jeg rose hende for aldrig 
at have tænkt, at hun var forkert 
og skulle rette ind og sige right 
on, sister til hende for at engagere 
sig feministisk og få sit raseri ud 
den vej. Man kan overleve på ra-
seri, retning og sund fornuft. Det 
gjorde jeg.



Tid: Mandag den 24. september kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Hallernes Restaurant
Pris:   Fra kr. 75,- 

I 2018 udgav Leonora Christina Skov erindringsromanen Den, der lever stille, som hun nu holder foredrag om. 
Leonora tager tilhørerne med bag scenen i sin proces, ind i dét univers, hun befinder sig i, når hun skriver, og 
giver et indblik i sin undergangs- og genskabelseshistorie. En fortælling om skyld, svigt og mod.
Arrangementet er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond. 

Foredrag ‒ Leonora Christina skov
den, der lever STille

Tid: Tirsdag den 2. oktober 
 kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek  
Pris:   Fra kr. 20,

Tid: Onsdag den 3. oktober kl. 19.00 - 21.30
Sted:  Høng Bibliotek 
Pris:   Gratis, men kræver tilmelding
Hvad er ADHD? Hvordan diagnosticerer og behand-
ler man? Og hvordan kommer ADHD til udtryk hos 
børn og unge? Hør eksperterne fortælle om den 
svære diagnose. Arr. i samarbejde med Psykiatrien 
Sjælland.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland og Kalundborg 
Biblioteker sætter fokus på gamle aviser. 
På biblioteket kan du læse en del flere aviser med 
Mediestream, end du kan hjemmefra, og her får du 
en gennemgang af programmet. Få også en snak med 
andre slægtsforskere. Måske lærer du noget nyt!

Caféaften for slægtsforskere Foredrag ‒ Psykiatrien sjælland
FokUS På gaMle aviSer bliv klogere På adhd

TILMELDING
TIL ALLE BIBLIOTEKERNES 

ARRANGEMENTER
Læs mere på

kalundborgbib.dk
- ”Det Sker”
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Tid: Torsdag den 27. september kl. 14.00
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek
Pris:   Kr. 25,- 
Dirigenten Jack fylder 90 år og ser tilbage på store 
begivenheder, små vanskeligheder og afgørende 
øjeblikke. Se Jack stykke brikkerne sammen og bliv 
forelsket i det menneske, der bor i os alle. 
Arr. i samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe.

© Søren Kløfter

Teater med Teatret kriskat
MeMorieS



Tid: Mandag den 8. oktober kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek 
Pris:   Fra kr. 25,- 

Tid: Torsdag den 11. oktober kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Musisk Skole 
Pris:   Fra kr. 135,-

Ud fra bogen Hverdagsprosa fortæller Louise Niel-
sen om sit liv gennem 1900-tallet og ind i det nye 
årtusinde. Fra barndom på landet til voksenliv i 
byen. Arr. i samarbejde med Svebølle Biblioteks-
gruppe og Bjergsted Lokalhistoriske Arkiv. 

Kom i muntert selskab med skuespiller Jens Jacob 
Tychsen, og få historien om tilblivelsen af TV2’s 
monstersucces Badehotellet. Se film, fotos og fra-
klip og deltag ikke mindst i den store Badehotellet-
quiz. 

Foredrag ‒ Louise nielsen

Foredrag ‒ Jens Jacob Tychsen

hvor heldigT eT MenneSke er Jeg!

hr. WeySe Fra badehoTelleT

bUSTUr Til nordiSk FilM Med  
biblioTekSklUbben

guidet tur

Oplev den fascinerende filmverden helt tæt på, 
når du bliver ført bag kulisserne på Nordisk 
Film på en guidet rundvisning. Du vil blive 
indviet i filmlegender, anekdoter, røverhistorier, 
filmtricks, og hvad der egentlig foregår bag 
kameraet, når en film bliver til. Den guidede 
rundvisning varer ca. 1 time og 15 minutter. 

Dernæst er der mulighed for, på egen hånd, 
at se særudstillingen om Olsen Banden, som 
Nordisk Film har valgt at lave i anledning af 
Olsen Bandens 50 års jubilæum. I den 400 
m² store udstilling kan man se 150 originale 
rekvisitter, klenodier og kostumer fra de 14 
film, herunder blandt andet besøge Yvonnes 
stue, Jensens politikontor og den originale 
bunkergrav fra Jylland, som blev brugt under 
indspilningen af Olsen Banden i Jylland.

Turen er inkl. sandwich og vand, som serveres 
i bussen på udturen, kaffe/te på hjemturen, 
entréer og guide. 

Program:
Kl. 10.45: Afgang fra Kalundborg Hallerne   
Kl. 11.00: Afgang Svebølle, Centret 
Kl. 16.15: Ankomst til Svebølle
Kl. 16.30: Ankomst til Kalundborg

Pris: Kr. 350,-

Turen kræver medlemsskab af 
biblioteksklubben.
Meld dig ind her: kalundborgbib.dk/klub

Søndag den 7. oktober kl. 10.45 - 16.30

norDisK Film og 
olsen banDens sÆruDstilling

Billetter 

refunderes ikkeobS!
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Tid: Torsdag den 18. oktober kl. 19.00 - 20.30
Sted:  Gørlev Bibliotek, salen
Pris:   Fra kr. 30,- 
En aften med sange, der spænder fra følsomme 
ballader over selvironiske sange med viseagtige 
undertoner til up-tempo popsange med 
hverdagstemaer: fritidssysler, stress, familieliv, 
samfund og selvfølgelig kærligheden.

Intimkoncert ‒ henning Weisdorf
TroUbadUr og SangSkriver 
Med lUne og engageMenT 

Tid: Mandag den 22. oktober 
 Kl. 18.00: Spisning 
 Kl. 19.00 - 21.00: Foredrag 
Sted:  Ubby Forsamlingshus
Pris:   Foredrag: Fra kr. 90,- 
 Foredrag og spisning: Fra kr. 150,-
 

Tag med på en dramatisk rejse gennem Det Tredje Rige, 
når Tom Buk-Swienty fortæller om sin bog Det ensomme 
hjerte, hvor den unge Hans Horn må emigrere til Danmark. 
I samarbejde med Hvidebæk Lokalråd.

Foredrag og fællesspisning 
ToM bUk-SWienTy  
‒ dET EnsommE hJErTE

Tid: Tirsdag den 23. oktober 
 kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek  
Pris:   Fra kr. 20,-
Aftenens tema: Bliv klogere af de gamle bøger. Vi 
ser på, hvad vi kan bruge de mange gamle bøger til 
i slægtsforskningen. Måske finder du noget brugbart, 
der kan fortælle dig noget om dine aner?
Arr. i samarbejde med Slægtshistorisk Forening.

Caféaften for slægtsforskere
FokUS På gaMle bøger

Billetter 

refunderes ikkeobS!

Tid: Tirsdag den 16. oktober kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Høng Bibliotek 
Pris:   Kr. 20,- betales ved indgangen
Finn Jensen fra Høng Lokalhistoriske Forening 
fortæller om sit liv. Om at komme ud at tjene 
som fjortenårig for at gå i fars fodspor, men skifte 
spor undervejs. Arr. af Høng Lokalhistoriske Forening. 

Foredrag ‒ Finn Jensen
hUSMandSSøn, bondekarl, røgTer
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bUSTUr Til arken MUSeUM For 
Moderne kUnST og københavnS 
rådhUS Med biblioTekSklUbben

van gogh på arken og pandekager på 
københavns rådhus 

vincent van gogh kommer til ARKEN i stort 
opsat udstilling om kunst, menneske, natur 
og tro, og Biblioteksklubben får en guidet 
rundvisning i udstillingen. Det er mere end 
50 år siden, man i Danmark har kunnet 
opleve en stor separatudstilling af van Goghs 
malerier og tegninger. Nu har I chancen! 
Frokost og kaffe indtages på ARKEN efter 
rundvisningen.

Oplev københavns rådhus, og hør 
historien bag bygningen og udsmykningen 
af Rådhuset. Tegnet af arkitekt Martin Nyrop 
og opført i 1894-1905 har hver mursten, 
udskæring, symbol og dekoration sin plads i 
fortællingen om borgernes rolle i Københavns 
historie. Efter rundvisningen slutter vi af med 
vaskeægte Rådhuspandekager.

Kl. 8.15: Afgang fra Kalundborg, Torvet
Kl. 8.35: Afgang fra Svebølle, Centret
Kl. 18.00: Ankomst til Svebølle
Kl. 18.15: Ankomst til Kalundborg 

Pris: Kr. 575,-
Prisen er inkl. bustur, rundstykke/kaffe/te på 
udturen, frokost på Café Arken, entré, guider
og Rådhuspandekager. 

Turen kræver medlemsskab af 
biblioteksklubben.
Meld dig ind her: kalundborgbib.dk/klub

onsdag den 24. oktober kl. 8.15 - 18.15

Tid: Onsdag den 24. oktober kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Pris:   Gratis
Dette kursus er til dig, der ønsker at blive mere 
fortrolig med offentlige sider som Borger.dk, 
Sundhed.dk og digital postkasse. Vi udforsker den 
selvbetjente verden og de muligheder, den giver.

DIGITALE KURSER 
bliv en bedre digiTal borger: 
de oFFenTlige Sider

arKen museum og 
KØbenHaVns rÅDHus

iPad-kUrSUSForløb - eFTerår 2018
Tid:  Mandag den 29. oktober, 5. november 
 12. november og 19. november
 kl. 17.00 - 19.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek
Pris: Gratis, men kræver tilmelding
 Kom godt i gang med din iPad. Har du brug for at 
lære din iPad bedre at kende, og blive mere fortrolig 
med de forskellige funktioner og indstillinger? 

Tid: Onsdag den 7. november kl. 10.00 - 12.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek  
Pris:   Gratis.
 Apps giver nemmere adgang til internettet på din 
smartphone eller tablet. Vi snuser til forskellige 
brugbare apps, som f.eks. Biblioteket, E-reolen, 
Filmstriben, E-boks, MobilePay, Rejseplanen og 
DR TV.

bliv en bedre digiTal borger: 
er dU Til aPPS?

Tid: Mandage den 7., 14., 21., og 28. januar
 kl. 17.00 - 19.00
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Pris:   Gratis.
Har du brug for at vide mere om din Android-tablet 
og hvad, du kan bruge den til, så kan dette kursus-
forløb være noget for dig.

android



Tid: Torsdag den 1. november kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek  
Pris:   Fra kr. 50,-
Tag med ud i lyngbakkerne på den jyske hede anno 1830’erne, når 
Niels Villefrance Andersen tager os med på en rejse igennem Blichers 
liv og forfatterskab. I samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe.

Foredrag ‒ niels Villefrance Andersen

sTEEn sTEEnsEn BLIChEr ‒ uTILPAssET 
PræST og FreMSyneT ForFaTTer
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LOF arrangeRER...

Tid: Lørdag den 27. oktober kl. 14.00 - 16.00
Sted:  Kalundborg Hallerne, lokale 4 
Pris:   Kr. 50,- inkl. kaffe/te og kage 
Peter Duetoft, der er et mangeårigt medlem af 
Den Danske Frimurerorden, holder et indsigtsfuldt 
foredrag om frimureriet og Ordenen ‒ om historien, 
værdierne og myterne.

Foredrag ‒ Peter duetoft
FriMUrerieT og 
den danSke FriMUrerordenTid: Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 - 21.30

 Onsdag den 31 oktober kl. 19.00 - 21.30 
Sted:  Kalundborg Bibliotek 
Pris:   Kr. 15,- 
Jan Hyldal har samlet og redigeret gamle Kalund-
borg-film. Kom og se film helt tilbage fra 1911 og 
frem til 2006 med klip fra Kalundborg by og omegn, 
der giver et indblik i historie, liv og mennesker.

Filmaften
gaMle kalUndborg-FilM 

Tid: Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Gørlev Hallen 
Pris:   Fra kr. 150,- Unge ifølge med voksne gratis.
Hvordan skaber vi en god dialog med vores unge? Få et hud-
løst ærligt indblik i far og søns erfaringer med stofmisbrug og 
de konsekvenser, det havde for dem som familie. 
Arr. i samarbejde med LOF.

Foredrag ‒ Peter og Julius mygind
Far og Søn deler Ud

Tid: Tirsdage den 2., 16. 
 og 30. oktober
 Tirsdage den 
 13. og 27. november
Sted:  Ubby Bibliotek
Pris:   Kr. 100,- for alle fem foredrag. 
 Kr. 25,- pr. gang

Vi garanterer spændende foredrag 
med lokale personligheder og 
Bibliotekscafé, hvor du kan læse 
avisen, få hjælp til nettet m.m. Se 
mere på LOF’s hjemmeside. Arr. i 
samarbejde med LOF og Hvidebæk 
Lokalråd.

blandede bolCher 
og biblioTekSCaFé 



”ingen skal vokse op med 
fulde forældre. og gør man, 
skal man kunne få hjælp!”

Sådan lyder TUBA’s vision. 
TUBA står for Terapi og råd-
givning for Unge, som er Børn 
af Alkohol- og stofmisbrugere, 
en selvstændig organisation 
under Blå Kors Danmark, der 
tilbyder gratis hjælp til unge 
mellem 14 og 35 år, som er 
vokset op i familier med mis-
brug.

Foruden individuel terapi og 
rådgivning afholder TUBA 
kurser og foredrag, hvor de 
får de unge i tale og hjælper 
dem med at bryde tabuet og 
håndtere de problemer, det 
giver at vokse op med misbrug 
tæt inde på livet. TUBA har 
afdelinger i hele landet - også 
her i Kalundborg, hvor vi dette 
efterår kan opleve et foredrag 
med datter af Dan Turèll, Lotus 
Turéll, som fortæller ærligt om 
den mørke side af at vokse op 
i et hjem med Danmarks store 
digter.

om lotus Turéll
I 2017 udkom Hemmeligheder 
for Pige, Lotus Turélls selv-
biografiske fortælling fra en 
barndom med alkoholproble-

mer og mistrivsel. For selvom 
Lotus’ forældre, Chili og Dan, 
var både kærlige, dannede og 
frisindede, havde hendes far 
også et alkoholmisbrug, der 
førte til utryghed og omsorgs-
svigt. Lotus Turéll åbnede først 
munden i en alder af 23 år, og 
siden har hun gjort det til sit 
fineste projekt at oplyse andre 
om sandheden ved at vokse op 
som barn af en misbruger. Hun 
fortæller ærligt og benhårdt 
om et emne, som så mange 
har inde på livet, og som de 
fleste har utroligt svært ved at 
sætte ord på. 

Når Lotus Turéll holder fore-
drag på Kalundborg Bibliotek i 
samarbejde med TUBA, er det 
hendes egen historie, følelser 
og erfaringer, som vi alle kan 
bruge til at blive klogere på et 
tabu, der berører så mange 
af os. Marc Krabbe-Sørensen, 
regionsleder på Sjælland, er 
også til stede og fortæller om 
TUBA’s arbejde, svarer på 
spørgsmål og står klar med 
et godt råd, hvis nogle af de 
fremmødte har brug for mere 
viden.

Vi glæder os til at se jer til 
årets måske vigtigste fore-
drag!

LOTUS                                                    TURÉLL

Tid: Tirsdag den 13. november 
 kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Hallerne, 
 lokale 4
Pris:   Fra kr. 75,- 

Foredrag
loTUS TUréll og TUba

Lotus Turéll fortæller ærligt om 
livet i en familie præget af mis-
brug og utryghed og giver sam-
men med TUBA gode råd til, hvad 
man kan gøre for at hjælpe børn 
i familier med afhængighedspro-
blemer. 

TILMELDING
TIL ALLE BIBLIOTEKERNES 

ARRANGEMENTER
Læs mere på

kalundborgbib.dk
- ”Det Sker”
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Tid: Tirsdag den 20. november kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Høng Bibliotek  
Pris:   Kr. 20,- betales ved indgangen
Henrik Hendriksen, udlært elektriker i Høng, er 
indsatsleder i Brand- og redningstjenesten i Københavns 
Lufthavn. Han fortæller om beredskabet og deres opgaver. 
Arr. af Høng Lokalhistoriske Forening.

Foredrag ‒ henrik hendriksen

brand og redning 
i københavnS lUFThavn 
i kaSTrUP

Tid: Mandag den 26. november kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Kalundborg Hallernes Restaurant
Pris:   Kr. 75,- 
I en tour de force gennem det seneste års vigtigste 
romaner præsenterer cand. phil. og litteraturanmel-
der Liselotte Wiemer tendenser i den nyeste littera-
tur ‒ og giver idéer til årets julegaver.

Årets Bøger ‒ Liselotte Wiemer
Mangler dU inSPiraTion?

Tid: Mandag den 5. november kl. 14.00 - 16.00
Sted:  Gørlev Bibliotek  
Pris:   Gratis
Røde Kors Nørklerne gæster biblioteket, nørkler og viser frem af 
deres strikke- og hækleproduktion. Kom ind og få en snak og en 
kop kaffe med dem. Måske du selv har lyst til at blive nørkler?

kreativt værksted for voksne

nørklerne Fra røde korS 
På biblioTekeT



Tid: Torsdag den 22. november kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek
Pris:   Fra kr. 95,- 

Hvordan er det at være tv-vært? Michael 
Meyerheim fortæller om sin grundlæggende 
indstilling til livet, om at gøre sit bedste ‒ uden at 
bekymre sig for meget. I samarbejde med Svebølle 
Biblioteksgruppe. 

Foredrag ‒ michael meyerheim
oM aT være Sig Selv 
og oM aT være Mig

borgerServiCe 
i kalundborg kommune

vi hjælper dig
Du kan komme i kontakt med Borgerservice 
fra din computer, din smartphone, din tablet, 
din telefon, eller du kan komme forbi og 
møde os personligt. Husk altid at medbringe 
NemID!

Borgerservice hjælper dig med pas, køre-
kort og selvbetjening af diverse elektroniske 
løsninger som boligstøtte, sundhedskort, 
flytteanmeldelser, boliganvisning, indtastning 
på SKAT.dk mv. Skal du have batterier til 
høreapparater, kan du også få dem leve-
ret direkte til din bopæl eller hente dem på 
Høng Bibliotek i den betjente åbningstid. 
Læs mere på kalundborg.dk

bestil tid til borgerservice 
‒ så har vi tid til dig
Du kan bestille pas og kørekort i Borgerser-
vice Kalundborg og på Høng Bibliotek. På 
www.kalundborg.dk har du mulighed for at 
bestille tid til pasekspedition i Kalundborg 
Borgerservice og dermed springe køen over. 
Du kan også møde op, selvom du ikke har 
bestilt tid, men så kan der forekomme ven-
tetid. Det er ikke muligt at bestille tid i Høng.

OBS: Snart vil du også kunne bestille tid i 
Borgerservice i Kalundborg til personlig be-
tjening vedrørende andet end pas.

kontakt os:
Borgerservice Kalundborg
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg
Tlf. 59 53 44 00
www.kalundborg.dk

Borgerservice Kalundborg

Pas og kørekort, Høng

Tid: Fredag den 4. januar kl. 17.00 - 18.30
Sted:  Musisk Skole 
Pris:   Fra kr. 100,- 
Mød kunstmaler Thomas Kluge og få et enestående 
indblik i hans kunstneriske univers, inden han åbner 
sin udstilling på Bispegården i Kalundborg. Arr. i 
samarbejde med Kalundborg Kunstforening.

Foredrag 
kUnSTner ThoMaS klUge 
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utallige timer med fordybet arbejde 
- og dertil en god portion snak til 
kaffen. 
Foreningen har igennem næsten 40 
år haft sin gang på biblioteket, og 
der er vokset et godt samarbejde 
imellem foreningen og biblioteks-
personalet frem. De seneste år 
er samarbejdet blevet udvidet. 
Nu afholder foreningen fem årlige 
foredrag på biblioteket, det ene af 

dem i fællesskab med biblioteket, 
og arrangementerne trækker gerne 
mellem 70 og 100 gæster til.
Lokalhistorisk Forening kommer 
også ud af huset med byvandrin-
ger, på folkemødet i Kalundborg, 
og til julemarked i Løve Mølle, og 
den opsætter QR-koder ved min-
desten og specielle bygninger, så 
andre har mulighed for at høre en 
god lille historie om stedet.

… og et arbejde med mening 
for den enkelte
Selve arkivet ville ikke kunne eksi-
stere, hvis det ikke var for alle de 

frivillige, som hver uge lægger 
mange timer i det. Besøger man 
arkivet om tirsdagen kl. 10-13, 
møder man, udover arkivar Christi-
na Lundgren Madsen, omkring 15 
frivillige. Der er liv i det lille arkiv. 
Kl. 13, når arkivet lukker, er der 
kaffe og kage, og det er tydeligvis 
ikke kun den fælles interesse for 
gamle billeder, der samler folk i 
arkivet.

 De fleste nyder 
deres otium efter endt 
arbejdsliv ”med at holde 
hjernen i gang”, som 
Bente Olesen siger. Hun 
var kassedame i Brugsen, 
hvor hun blev headhuntet 
af Birthe Schiøtt for fire 
år siden. Birthe Schiøtt 
har selv været i forenin-
gen i ca. fem år, efter 
hun blev inviteret med af 
Svend Iver Toftgård, som 
hun gik på EDB-kursus 
med. Og sådan er det i 
arkivet. Man får nys om 
foreningen gennem en 
bekendt, og før man ved 
af det, er man selv med. 
Således er de efterhån-
den en broget skare, 
der tæller en lægese-
kretær, en kassedame, 
en forsikringsmand, en 
kontordame fra Politiet, 
en biblioteksansat, to 

radiomænd, to smede, en lærer 
fra landbrugsskolen, to lærere fra 
folkeskolen, en elektriker og en 
landmand. Deres ganske forskellige 
baggrunde gavner foreningens lo-
kalhistoriske arbejde, der trækker 
på medlemmernes særegne viden, 
interesser og netværk.

er det noget med gamle 
stenøkser?
Birgitte H. Andersen var ikke 
overbevist om, at foreningen var 
noget for hende fra starten. Hun 
blev bekendt med foreningen, da 
hun var seniorjobber på bibliote-

i høng er biblioteket og det lo-
kalhistoriske arkiv tæt forbun-
det. her går professionel viden 
og lokal forankring hånd i hånd 
med frivilligt arbejde og masser 
af hygge om kaffebordet. læs 
med om, hvordan dette sam-
arbejde er guld værd for byen, 
dens borgere og for biblioteket.

Biblioteket har til huse i en gammel 
gul trelænget bygning i 
udkanten af Høng. Her 
troner det på toppen 
af en grønsvær, smukt 
flankeret af gamle 
træer og små damme. 
Her er bænke, bålplads 
en bro og en bevæ-
gelsespark, hvor børn 
og unge boltrer sig i 
frikvarteret, og bør-
nehaver spiser deres 
madpakker.
Det emmer af historie 
ved det gamle hus, 
tidligere dommergård i 
Høng, og inden bag ved 
de gule mure holder 
Høng Lokalhistoriske 
Arkiv liv i fortællin-
gerne fra gamle dage. 
Her føres til protokol 
og scannes billeder, ny 
data bliver skrevet i 
arkivdatabasen, udklip 
af aviser arkiveres, og 
gamle billeder granskes for ukend-
te ansigter, som snart får et navn 
og en plads i lokalhistorien.

et stort arbejde udadtil…
Arkivet blev startet op i 1974, 
og fem år efter oprettes en støt-
teforening for arkivet med navnet 
’Lokalhistorisk Forening for Høng 
Kommune’, en forening, der er 
vokset støt siden, og nu tæller 490 
medlemmer. Foreningen afholder 
foredrag og andre møder i bibliote-
kets lokaler, og den har eget lokale 
på biblioteket som arbejdsrum. 
Herinde lægger et langbord ryg til 

SAMMEN SKABER VI DET BEDSTE ARKIV 
- EN HISTORIE OM ET GODT MAKKERSKAB 
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OPLEV 
LITTERATUREN

VM i fodbold, kongeligt bryllup 
eller forårsklargøring i haven… 
Vi har altid en bog, der passer til 
dit humør, og på biblioteket kan 
du finde vores inspirerende 
udstillinger ‒ og en bog til tiden. 

ket. Her blev hun spurgt, om hun 
ville være suppleant i bestyrelsen. 
”Jeg sagde først nej. Så gik jeg 
hjem og tænkte, hvad skal jeg 
lave?”. Derefter takkede hun ja. 
Birgitte har aldrig været interesse-
ret i lokalhistorie før, og stenøkser 
interesserer hende ikke. Det er 
hyggen og det fælles arbejde med 
de gamle billeder, der giver me-
ning for hende. ”Vi snakker! Ikke 
privat, men om billederne og hvad, 
der sker omkring os i samfundet. 
Vi griner meget over kaffen, og 
stemningen er Alpha Omega. Hvis 
stemningen var dårlig, så ville man 
jo ikke komme.”
Når man går på pension, kan der 
hurtigt opstå et tomrum. Her fylder 
det frivillige arbejde godt ud. Tove 
Tieldow var lærer i 38 år, og da 
hun stoppede i 2011, skulle hun 
genopfinde sig selv som andet end 
lærer. ”Jeg kan bruge det, jeg kan, 

og samtidig lære noget nyt. Jeg 
har lært at registrere i arkivbasen, 
hvordan et arkiv fungerer, og jeg 
får lov at holde foredrag. Det har 
givet mig indhold. Samtidig har jeg 
fået en fornemmelse for det om-
råde, jeg bor i, og de mennesker, 
der har været og er her. Her er 
fyldt med historier og fortællinger. 
Det er livsbekræftende.”

i skøn forening
For Tove er biblioteket også en 
vigtig spiller. ”Hvad skulle vi gøre 
uden vores bibliotek? Det er et 
kulturcentrum med et personale, 
der er så imødekommende.” Bøje 
Larsen, der er nuværende formand 
for foreningen, er helt enig. ”Det er 
et ideelt sted at have både arkiv, 
forening og bibliotek, da vi kan 
supplere hinanden. Biblioteksper-
sonalet med professionel viden og 
foreningen med lokalt kendskab.”

De frivillige er efterhånden blevet 
trygge ved bibliotekshuset, og de 
bruger det som deres eget. Snak-
ken går, kaffen brygger. Og hvad 
siger bibliotekets ansatte til, at 
huset vrimler med frivillige i fro-
koststuen? Susanne Vinholt Mar-
ner og arkivar Christina Lundgren 
Madsen er enige: ”Det er overho-
vedet ikke et problem at have dem 
gående her på biblioteket. Det er 
berigende! De går ikke i vejen, og 
de er meget hjælpsomme - det 
giver liv i huset.” Faktisk er de 
lokalhistoriske arrangementer en 
gevinst for biblioteket. De trækker 
andre mennesker til, og folk, der 
går i arkivet, kigger også lige ind 
på biblioteket.
Selv om den gamle gule bygning 
ligger lidt i udkanten af Høng, er 
der samling bag de gamle mur-
sten. Her lever hele byens historie i 
bedste velgående.



I læseklubber får du mulighed 
for at dele dine læseoplevelser 
med andre, høre deres tanker 
om bogen og komme dybere ned 
i det, du læser. Men det er ikke 
altid nemt at finde sammen om 
bøgerne. Én elsker en god gyser, 
mens en anden hellere vil læse 
postmoderne digte. Her træder 
Biblioteksklubben til.

Vi sætter læseglade mennesker i 
forbindelse med hinanden og ska-
ber inspirerende fællesskaber om-
kring litteraturen. Derfor opfordrer 
vi alle, som mangler en læseklub, 
eller nye læseklubber, som kunne 
bruge nogle friske bogbiddere, til 
at kontakte Biblioteksklubben. Så 
finder vi det bedste match!

Alle læseklubber er gratis, og de 
fleste finder sted i perioden fra 
september til maj. Medlemmerne 
mødes en gang om måneden, og 

BIBLIOTEKSKLUBBEN 
BRINGER LÆSELYSTNE SAMMEN

snakker om bøger i ca. 2 timer. 
Bibliotekerne stiller selvfølgelig 
lokaler og bøger til rådighed, men 
vi gør mere end det...

Klubbernes medlemmer har 
mulighed for løbende at kontakte 
biblioteksklubbens ansvarlige, der 
giver gode råd til processen, til 
valg af litteratur, og hvad I ellers 
har brug for. Hver læseklub-række 
indledes med et introduktions-
møde, hvor en læseklubansvarlig 
fra biblioteket deltager, og de 
praktiske detaljer som deltagerli-
ste osv. fastlægges. Herefter står 
medlemmerne selv for afviklingen 
af møderne.

Interesseret? Hvis du brænder ef-
ter at finde den helt rigtige læse-
klub, eller er du bare nysgerrig, så 
send en mail til faglig koordinator 
Stine Veisegaard på  
stine.veisegaard@kalundborg.dk 
eller biblioteksleder Jette Mygind 
på jette.mygind@kalundborg.dk.

”Nogle bøger skal læses alene. 
Andre skal man dele!

Du får: 
• Rabat på entré til 

foredrag, forfatteraftener, 
debatarrangementer, koncerter 
og andre events under 
Kalundborg Bibliotekerne.

• Invitation til eksklusive arran-
gementer - kun for klubbens 
medlemmer.

bliv MedleM aF biblioTekSklUbben
- og Få MaSSer aF Fordele

• En lille gave ved indmeldelsen.
• Kalundborg Svømmehal giver 

10% på 10-turs klippekort.
• En kop gratis kaffe på 

Kalundborg Museum
• Andre tilbud vil blive udsendt 

via nyhedsbrev.
• Mulighed for at deltage i 

interesseklubber. 
 
 
 
 
 

Du bliver medlem ved at gå ind på 
kalundborgbib.dk/klub eller ved at 
henvende dig til et af bibliotekerne. 

klUbaFTen To gange oM åreT
Her vil du få mulighed for at net-
værke og mødes med andre. Til 
hver klubaften har vi inviteret en 
eller flere spændende personer, der 
vil fortælle om et emne. 

Biblioteksklubben henvender sig til dig, som har lyst til kultur, 
oplevelser og ny inspiration. Det er gratis at blive medlem. 

Tid: Tirsdag den 4. september 
 kl. 18.00 - 20.30
Sted:  Ubby Bibliotek  
Pris:   Kr. 50,- inkl. sandwich,   
 kaffe/te og lidt sødt

Hør om bibliotekets nye arran-
gementer, og kom med idéer til 
foredrag og busture. Bestyrelses-
formand for Naturpark Åmosen, 
Henning Fougt, holder oplæg 
om Naturpark Åmosen og dens 
særlige historie og natur.

Klubaften ‒ henning Fougt
åMoSenS hiSTorie 
Fra iSTid Til i dag

klUbaFTen

Vi læses ved!
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Tid: Tirsdag den 8. januar 
 Fællesspisning kl. 18.00
 Foredrag kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Ubby Bibliotek 
Pris:   Foredrag: Fra kr. 80,- 
 Fællesspisning og foredrag: Fra kr. 140,-

Tid: Torsdag den 10. januar kl. 18.00 - 20.30 
Sted:  Kalundborg Hallernes Restaurant
Pris:   Kr. 75,- inkl. vintersuppe og kaffe/te

Tid: Torsdag den 17. januar kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Svebølle Kvik Bibliotek
Pris:   Fra kr. 95,- 

Tidligere drabschef, Bent Isager-Nielsen, fortæl-
ler om sin karriere og sætter vigtige spørgsmål 
til debat: Findes der onde mennesker?  Eller blot 
onde handlinger? Arr. i samarbejde med Hvidebæk 
Lokalråd.

Savner du nyt til vinterens hyggestunder? 
Bo Tao Michaëlis, kritiker ved Politiken, mag.art. 
i litteratur og ekspert i krimier og det, der ligner 
er en sprudlende, vittig og underholdende fore-
dragsholder.

Inden en tragisk ulykke var Jesper Vollmer i 10 år køkkenchef for Regentparret. I foredraget skildrer Jesper 
Vollmer sin tid i stillingen som køkkenchef. Hvordan er det at komme ind fra siden og skulle overtage et køk-
ken med mange hundrede års traditioner? Efter HKH Prins Henriks død giver Jesper bl.a. et mere nuanceret 
billede af Hoffet. Jesper kommer også ind på sin tid efter den tragiske ulykke under en ferie i Thailand, hvor 
han brækkede nakken. Kun skæbnen og en indædt tro på livet gjorde, at Jesper ikke endte i en rullestol. 
Arr. i samarbejde med Svebølle Biblioteksgruppe. 

Foredrag og fællesspisning Foredrag ‒ Bo Tao michaëlis

Foredrag ‒ Jesper Vollmer

benT iSager-nielSen:
i ForbrydelSenS verden

kriMier og deT, der ligner

kongehUSeT indeFra 
og liveTS Skæbne 

Klubaften ‒ henning Fougt
åMoSenS hiSTorie 
Fra iSTid Til i dag



oplevelser for alle...
Kalundborg biblioteker har
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Hvad kan en enkelt bog betyde? 
Spørger man billedkunstner Maja 
Lisa Engelhardt er svaret: alver-
den. Som barn med en opvækst i 
utrygge rammer, betød mødet med 
en helt bestemt bog på det lokale 
bibliotek, at den unge pige fik en 
ledsager for livet. Bogen var Kjer-
lighedens Gjerninger, forfatteren 
var Søren Kierkegaard, og bibliote-
ket var Kalundborg Bibliotek. Vi har 
haft besøg af kunstneren til en snak 
om troen, kunsten og den store 
kærlighed. 

30

fangede hendes øje. Eller det gjor-
de nærmere titlen på bogen. Den 
hed nemlig Kjerlighedens Gjernin-
ger, og som barn af et forældrepar, 
der havde svært ved at give den 
unge pige den tryghed, hun havde 
brug for, blev hun lige dele forun-
dret og forvirret over ordet ”kær-
lighed”.
”Når jeg kommer ind her på biblio-
teket, ved jeg lige præcis, i hvilket 
hjørne, jeg sad. Det var mit øje-
blik. Sommetider lægger I bøger 
frem, ligesom til skue, og en dag lå 
simpelthen Kjærlighedens Gjernin-
ger. Selvfølgelig kendte jeg godt 
Kierkegaard, og vidste godt, han 
var en af vores største forfattere, 
men jeg havde ikke læst ham. Så 
kigger du som 16-årig på denne 
her titel og tænker, hvad er det for 
noget? Jeg så jo mine forældre, 
der var ved at ødelægge hinanden, 
mens jeg måtte passe på mine 
to mindre søstre. Så det der med 
kærlighed var svært at forstå. Så 
satte jeg mig i en stol henne i et 
hjørne og begyndte at læse.” 
Nu har Kierkegaard det med at 
gentage sine budskaber og tale i 
versaler, så du ikke er i tvivl om 
tyngden af hans ord. Således læste 
den unge Maja igen og igen denne 
sætning, fremhævet: ”Du skal 
elske din næste.” Dette gik rent ind 
i det 16-årige sultne sind. 
”Jeg begyndte at tænke, hvem er 
min næste? Det var ikke bare de 
søde veninder henne i skolen, og 
mine to elskede søstre, det var jo 
alle, og det var også mine foræl-
dre. Det var faktisk min mor, der 
var alkoholiker og min far, der var 
uberegnelig. Det gør, at du kom-
mer et skridt ud over dig selv. Jeg 
holdt op med at synes, at det var 
synd for mig selv,” siger hun med 
et smil. 
”Der er nogle gange i tilværelsen, 
hvor man har de dér øjeblikke. Dét 
var mit øjeblik, fordi den bog lå 
dér. Det var ikke en bog, jeg vidste 
af, det var ikke en bog, jeg havde 
søgt. Den var simpelthen lagt frem 
til mig. Jeg følte det som et tegn: 
Det her er næste skridt i dit liv. 
Du skal elske din næste. Det har 
sidenhen fuldstændig forandret mit 
liv.” 

nye rum og gamle følelser
Her skifter barndomsmindet fra 
biblioteket ud med et nutidigt 

Klokken er 10, det er fredag for-
middag, og Maja Lisa Engelhardt 
træder ind ad døren til Kalundborg 
Bibliotek. Straks mødes hun af gui-
tartoner og boblende barnesang fra 
fantasy-hjørnet, hvor Lone Wern-
blad netop er i gang med sit mu-
sikalske sangshow for de mindste. 
Maja stopper op, lytter og smiler. 
Hun er tilbage på biblioteket, hvor 
hun selv havde et ganske særligt 
øjeblik, da hun kom her som barn.

Ud og hjem igen
Normalt bor hun uden for Paris 
med sin mand, kunstneren Peter 
Brandes, i Asger Jorns gamle hus 
i Colombes, når hun ikke slår sig 
ned fra tid til anden i sit hus og 
atelier i nærheden af Eskebjerg. 
Men for tiden har hun også sin 
gang i Kalundborg tæt på, hvor 
hun voksede op ved den smukke 
Sejerøbugt. 
Hun er nemlig med til at stable en 
festival på benene til ære for bys-
barnet Johan Thomas Lundbye, der 
har 200 års jubilæum i år. Og som 
lokal kunstner med stærk inspirati-
on fra og stor kærlighed til Lund-
bye er det kun naturligt, at Maja 
Lisa Engelhardt blev en dynamo 
i det lokale samarbejde, der skal 
fremhæve det særlige ved Lundbye 
og hans værker, som hun i så høj 
grad føler sig beslægtet med: 
”Jeg vidste som barn, at han var 
vokset op hernede i Skibbrogade, 
og det var en stor ting for mig, for 
det eneste jeg ville, var at være 
maler. Dét at vide, at en så stor 
maler havde boet der og malet 
så mange af sine allerstørste og 
bedste motiver her på egnen, og 
som, ligesom jeg, elsker naturen 
og dyrene og Søren Kierkegaard.” 
Vi vender tilbage til Lundbye se-
nere, for som med så meget andet 
i Maja Lisa Engelhardts liv begyn-
der og slutter det med Kierkega-
ard. Når hun fortæller, dukker han 
op igen og igen som den evige 
puls gennem et liv med kunst og 
kristendom. I Danmark, såvel som 
i udlandet. 

en mærkelig titel
Det hele startede, da Maja som 
16-årig slog sig ned i en pause fra 
gymnasiets leben mellem bogreo-
lerne ved et af de sydvestvendte 
vinduer på Kalundborg Bibliotek. 
Her lå en ganske særlig bog, der 
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billede af den voksne Maja Lisa 
Engelhardt, residerende på hoteller 
i New York eller Los Angeles, hvor 
hun rejser med udstillinger af sine 
værker eller skaber nye kirkeud-
smykninger i fremmede kirker. 
Her er den gamle filosof også, på 
hotelværelset, når hun starter da-
gen med at høre en morgenandagt 
fra P2, læse lidt i Bibelen og altid 
også et lille stykke Kierkegaard. 
Det er hendes måde at holde fast 
i sig selv, forklarer hun, så hun 
ikke mister fodfæstet mellem alle 
skyskraberne. 
Maja fik troen, da hun opdagede 
Kierkegaard, og de to ting hænger 
uløseligt sammen for hende. Troen 
er blevet en hjørnesten i hendes 
liv og hendes kunst, og hendes 
arbejde har gjort hende til et stort 
navn herhjemme, såvel som uden 
for landets grænser. Maja Lisa 
Engelhardt har en åben og respekt-
fuld tilgang til kunsten i det kristne 
rum, og når hun nærmer sig et 
nyt projekt og står over for et bart 
kirkerum, er det kirken og dens 
historie, der får lov til at definere 
hendes udtryk, understreger hun, 
mens hun tager en tår sort kaffe: 
”Det er rummet, der bestemmer. 
Her bliver folk begravet, gift og 
døbt, søndag efter søndag, så der 
skal være plads til alle de følelser 
i rummet. Der skal kunsten ikke 
tage over og dominere. Det er jo 
ikke et museum, det er et kirke-
rum. Derfor kan du se en skikkelse 
i et af mine billeder, men det er 
ikke en skikkelse med ansigtstræk. 
Så kan folk selv lægge de ting i 
billedet eller glasmosaikken, de har 
lyst til.” 
Maja kigger op. ”I Danmark kan du 
også lade være med at gå i kirke 
og bare gå ud i naturen, der er 
ingen, der dømmer dig.”

Milepæle for kunst og natur
Netop naturen hænger uløseligt 
sammen med den kristne ople-
velse. For Maja Lisa Engelhardt, 
såvel som for kalundborgenseren J. 
Th. Lundbye, som hun også deler 
begejstringen for Kierkegaard med. 
Med Lundbye falder alle de ting 
sammen, som Maja selv er rundet 
af: troen, Kierkegaard, naturen og 
kunsten, og hun fortæller spændt 
om festivalfejringen af den lokale 
kunstner, som i dén grad har bidra-
get til vores alles indre billede af 

omegnslandskabet.
Hans billeder af gravhøjen ved 
Raklev på Refsnæs og Ulstrup Præ-
stegaard har printet sig ind på vo-
res nethinder og er en del af vores 
fælles hukommelse. “Jeg ønsker så 
inderligt, at folk ved, hvilken stor 
gave, de har i Lundbye,” understre-
ger hun.
Lundbye har også gået rundt i 
dette landskab. Han har stået her 
og kigget ud over den samme 
bakke eller bugt. Måske var der 
flere træer dengang, måske var 
huset derhenne der ikke, måske 
så landskabet lidt anderledes ud. 
Sammen med styregruppen for fe-
stivalen har Maja Lisa Engelhardt, 
blandt mange andre initiativer, fået 
lov til at opstille ”landmarks” om-
kring Kalundborg og på Røsnæs. Ni 
smukke egetræspæle på ni forskel-
lige steder, hvor Lundbye har stået 
og malet. På pælene finder man et 
logo, Maja har lavet til festivalen, 
og en QR-kode, som giver adgang 
til det billede, Lundbye har malet 
på stedet.

“Det er helt genialt at lave sådan 
nogle markeringer i landskabet, 
for man opdager det på ny.” Det 
er meningen, de ni pæle skal blive 
stående, lang tid efter festivalen, 
så forbipasserende altid kan få et 
kig ind i fortiden med hjemstavns-
maleren. 

lys og længsel
Men hvad er det, der gør Lundbye 
til noget særligt? For Maja Lisa 
Engelhardt er det blandt andet en 
særlig skandinavisk nerve, som 
skinner umiskendeligt igennem, 
når en maler fra norden kaster sig 
over et naturmotiv.
“På Metropolitan i New York hæn-
ger tre små Lundbye-billeder, og 

da jeg var der sidst, havde de lige 
anskaffet sig et nyt. Lige med det 
samme, jeg kom ind i den store 
sal, kunne jeg se ham! Der er no-
get nordisk, et lys, en længsel og 
nogle særlige farver… Det nordiske 
skiller sig ud, og jeg kan se det 
mellem millioner af billeder.” 
Hun får det også selv at vide, når 
folk ser hendes billeder uden for 
Danmarks grænser: “Du er fra 
Skandinavien!”. Det er farverne og 
lyset, siger de, og Maja uddyber: 
”Det er længslen efter lyset. Vi 
er helt besatte af det. Bare i dag, 
ikke?” Maja kigger ud ad vinduet, 
hvor lyset falder ind. Hun tænker 
på årets første anemoner, hun så 
på køreturen gennem Jyderup. 
“Lyset betyder noget for os dan-
skere, og det gennemsyrer én som 
maler. Den dér rosa farve, det dér 
vand. Hvor meget, de små lys-
stænk betyder. Man ER skandina-
visk maler. Jeg er ikke amerikaner, 
tysker eller franskmand, jeg er fra 
Danmark, og det har jeg med i min 
bagage. Ligesom Lundbye.”

hjem og ud igen
Og ligesom hos Lundbye, der flyt-
tede så langt væk fra det kalund-
borgske landskab, men blev ved at 
vende tilbage til det i sine billeder, 
maler Maja sine abstrakte natur-
motiver i hjemmet i Frankrig, ikke 
i Danmark. Længslen er så god at 
male på, og spændet mellem ude 
og hjemme er en fremragende 
katalysator for det kreative. Som 
spændet mellem barnet og den 
voksne.
Maja Lisa Engelhardt sidder ved 
et rundt bord ved vinduet, præcis 
samme sted som dengang for så 
mange år siden, og slår op i bogen, 
i Kjerlighedens Gjerninger, som 
lyset falder ind over i skarpe kan-
ter. Hun begynder at læse i den, 
sikkert bekendt med de fleste af 
ordene. Henne i den anden ende af 
rummet, i fantasy-hjørnet, er der 
stille igen. Børnene er taget hjem, 
og guitaren pakket sammen.
En uge efter kunstnerens besøg 
på biblioteket tager hun tilbage til 
Paris. For at male, på ny fyldt op 
af det danske forår. Imens bliver 
bogen liggende her på biblioteket 
og venter på, den næste kommer 
forbi og samler den op. Og måske 
får sin egen kærlighedsaffære med 
Kierkegaard.

MAJa Lisa Engelhardt 
- en kunstner vender hjem



Jette Møller Petersen maler både naturalistiske og 
abstrakte akvareller. Lyset, havet og naturen er en 
stor inspirationskilde og måger ofte motivet. Jette 
ynder også at bruge vraggods som lærred.  

Camilla Klippmann kan lide at være provokerende 
og skabe kontrast. I den aktuelle udstilling kan man 
bl.a. opleve malerier af rummet, naturen, engle, 
dæmoner og helt abstrakte billeder.

Allan Mwiseneza har arbejdet meget med portræt-
tegninger i blyant og kul, men denne gang har han 
kastet sig ud i akryl- og akvarelmalerier. Temaet er 
hænder, der er noget af det sværeste at tegne. 

august

oktober

november

JeTTe Møller PeTerSen

CaMilla kliPPMann

allan MWiSeneza
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Elizabeth Vilstrup maler mest med akryl på lærred 
eller specialpapir, men bruger også akvarel-tusch. Til 
denne udstilling har hun forsøgt at afkode virkelig-
heden, gerne med et element af humor.

September

elizabeTh vilSTrUP

Jan Hyldahl er ivrig amatørfotograf med stor interesse 
for historie, som han ynder at fortælle om på billeder 
og film. I den aktuelles udstilling har kameraet været 
vendt mod dem spanske arkitekt Anton Gaudis værker 
i Barcelona.

december
Jan hyldahl

UDSTILLINGER - KALundborg Bibliotek



Billeder fra store dele af verden, der fanger motiver 
i hverdagen, som ifølge fotografen overses i travlhe-
den. En samling af de bedste værker fra Kaj 
Zachrau, som har fotograferet det meste af livet.

Jette Bokmand er vild med glas, og da hun for 12 år 
siden fik tilbud om at komme på kursus i glaskunst, 
slog hun til. Glaskunsten er nu en passion, hvor den 
primære inspiration hentes i naturen. 

august

oktober

kaJ zaChraU

JeTTe  bokMand

Jette Møller Petersen maler både naturalistiske og 
abstrakte akvareller. Lyset, havet og naturen er en 
stor inspirationskilde og måger ofte motivet. Jette 
ynder også at bruge vraggods som lærred.  

September

JeTTe Møller PeTerSen

Jan Hyldahl er ivrig amatørfotograf med stor interesse 
for historie, som han ynder at fortælle om på billeder 
og film. I den aktuelles udstilling har kameraet været 
vendt mod dem spanske arkitekt Anton Gaudis værker 
i Barcelona.

december
Jan hyldahl

UDSTILLINGER - HØNG Bibliotek
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Naturen dominerer i Lene Lunds malerier. Både den 
lokale natur på Reersø og omegn og den eksotiske 
natur, hun kender fra sine udlandsrejser.
I montrerne udstilles Jette Kampmann Bokmands 
glaskunst. Hun henter inspiration i naturen, bøger, 
film og fra samarbejdet med fire andre glaskunst-
nere i Slagelse.   

august
lene lUnd og
 JeTTe kaMPMann bokMand

Jan Hyldal er ivrig amatørfotograf med stor interesse 
for historie, som han ynder at fortælle om på billeder 
og film. I den aktuelles udstilling har kameraet været 
vendt mod dem spanske arkitekt Anton Gaudis vær-
ker i Barcelona.
I montrerne udstiller Nordvestsjælland Stenklub 
smykker, sten og små skulpturer.

oktober
Jan hyldahl og 
nordveSTSJællandS STenklUb

UDSTILLINGER - GØRLEV Bibliotek

Billeder fra store dele af verden, der fanger motiver 
i hverdagen, som ifølge fotografen overses i travlhe-
den. En samling af de bedste værker fra Kaj 
Zachrau, som har fotograferet det meste af livet.

September
kaJ zaChraU

Salen er fyldt med gamle billeder fra Gørlev og omegn 
denne måned. Gørlev Lokalhistorisk Arkiv har dykket 
dybt og fundet sjove billeder af bygninger, mennesker, 
begivenheder m.m.
I montrerne udstiller Røde Kors et udvalg af deres 
mange ting: huer, tæpper, trøjer m.m. og alt kan 
købes.

november
gørlev lokalhiSToriSke 
arkiv og røde korS

Jette Bokmand er vild med glas, og da hun for 12 år 
siden fik tilbud om at komme på kursus i glaskunst, 
slog hun til. Glaskunsten er nu en passion, og den 
primære inspiration hentes i naturen.

Tina Lund Christiansen er autodidakt kunstner, der 
både maler og skaber skulpturer, ofte inspireret af det 
indianske folk og af naturen, og hun er ikke bange for 
at vise, hvad der rør sig i hende. 

december 

december + januar
Tina lUnd ChriSTianSen 

JeTTe kaMPMann bokMand
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Tid: Onsdag den 5. september 
 DOX:café åbner kl. 18.00
 Filmen vises kl. 19.00 
Sted:  Kulturhus Gimle
Pris:   Kr. 75,- livsvarigt medlemskab, første film gratis.
 Efterfølgende film 75 kr.
I Den Sunde Skepsis møder du seks forskellige danskere, 
som udtaler sig skeptisk om de skelsættende begivenheder, 
som fandt sted i USA d. 11.september 2001. Mød også 
filminstruktøren, Zune Holm.

den SUnde SkePSiS 
- 9/11 SeT i eT nyT lyS

Tid: Tirsdag den 11. september kl. 17.00 - 19.00 
Sted:  Kalundborg Gymnasium
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-

Den danske guldalder rummer både politiske og sociale 
spændinger og en enorm kulturel opblomstring. Hør om 
datidens København, borgerlig idyl og nationalromantik, 
når foredraget går tæt på guldalderen.

Kunstforedrag ‒ Christina Klestrup hansen

giMle:doX 

danSk gUldalder

Tid: Mandag den 17. september kl. 17.00 - 19.00
Sted:  VUC, Kalundborg  
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-

Tid: Torsdag den 20. september kl. 17.00 - 19.00
Sted:  VUC, Kalundborg 
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-
 Kr. 70,- for medlemmer af Biblioteksklubben
 
Udviklingen i Kina går stadig utrolig hurtigt. Men 
ikke alt er, som det har været de sidste 30 år. Der 
sker så store forandringer i disse år, at man nu taler 
om ”Det ny Kina”.

Steen Steensen Blicher er en rigtig klassiker. Hans 
forfatterskab er ikke bare blåstemplet kanon, hans 
værker holdes i live ved at blive brugt igen og igen.

Foredrag ‒ Johan rosdahl Foredrag ‒ Jan Larsen
klaSSikerdag 
- STeen STeenSen bliCher

deT ny kina

KALUNDBORG FOLKEUNIVERSITET



Tid: Onsdag den 3. oktober 
 DOX:café åbner kl. 18 - filmen vises kl. 19 
Sted:  Kulturhus Gimle
Pris:   Kr. 75,- livsvarigt medlemskab, 
 første film gratis. Efterfølgende film 75 kr.
En drama-dokumentarisk rejse gennem digteren 
Michael Strunges liv og univers. Mød filminstruktør 
Torben Skjødt Jensen, der med sin film tegner et 
billede af mennesket Michael Strunge.

giMle:doX 
væbneT Med ord og vinger

Tid: Mandag den 1. oktober kl. 17.00 - 19.00
Sted:  Kalundborg Gymnasium 
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-
 Kr. 70,- for medlemmer af Biblioteksklubben 

Tid: Mandag den 8. oktober kl. 17.00 - 19.00
Sted:  VUC Kalundborg
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-

Det borende X, gulvskrubbemordet i 1914, Cham-
pagne-skrædderen og hans falskmøntnervenner og 
Edderkoppen, DK’s ukronede mafiakonge. Foredrag 
om kriminalsager fra en tid, som synes langt væk.

Vi sover næsten en tredjedel af vores liv. Alligevel 
betragter de færreste søvnen som egentlig 
sundhedsrelateret adfærd. Hør adjunkt, ph.d. og 
cand. scient. Alice Clark fortælle om den vigtige 
søvn.

Foredrag ‒ henning Frandsen

Foredrag ‒ Alice Clark 

STorSvindlere, Mordere 
og Forbryderbander i danMark 
1900-1960

den vigTige Søvn
Tid: Lørdag den 13. oktober kl. 9.30 – 15.30
Sted:  Rosenvængets Selskabslokaler, Høng
Pris:   Kr. 50,- Gratis for medlemmer af 
 Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
 Frokost og kaffe/frugt: Kr. 175,- 

Slægtsforskere elsker at samle! Anetavlen skal helst 
vokse sig stor og stærk, og mapperne på PC’en skal 
gerne proppes med filer, der kan føje detaljer til vores 
viden om slægten, før vi selv blev til.

Tid: Onsdag den 7. november 
 DOX:café åbner kl. 18.00
 Filmen vises kl. 19.00 
Sted:  Kulturhus Gimle
Pris:   Kr. 75,- livsvarigt medlemskab, 
 første film gratis. Efterfølgende film 75 kr.

Cille Hannibal begynder at filme sin mor kort tid efter, 
at moren har mistet sin mand og livsledsager. Den 
nat vi faldt er en sanselig, poetisk og frem for alt 
fotografisk film om det at miste ‒ og om at bevæge 
sig videre i livet. Mød filminstruktør Cille Hannibal, der 
står bag en af årets mest lovende, danske debutfilm.

giMle:doX 
den naT vi FaldT

Seniorkonsulent erik kann
SlægTSForSkerdag
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Tid: Tirsdag den 20. november 
 kl. 17.00 - 19.00
Sted:  Kalundborg Gymnasium  
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-

Surrealismen var en af mellemkrigs-tidens mest ny-
skabende og indflydelsesrige bevægelser. Hør mere 
om de vilde surrealister, når dette foredrag fortæller 
om både dansk og international surrealisme.

kunstforedrag 
‒ Christina Klestrup hansen 

SUrrealiSMe: 
drøM og revolUTion

Tid: Mandag den 26. november kl. 17.00 - 19.00
Sted:  VUC Kalundborg
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-

Selv om Danmark er et lille land, er vi alligevel 
meget involveret i rumforskningen. På DTU Space 
i Lyngby deltager forskerne både i nationale og 
internationale projekter til udforskning af rummet.

Foredrag ‒ Astronom Allan hornstrup 
danMarkS bidrag 
Til rUMForSkningen

Tid: Onsdag den 9. januar 
 DOX:café åbner kl. 18.00
 Filmen vises kl. 19.00 
Sted:  Kulturhus Gimle
Pris:   Kr. 75,- livsvarigt medlemskab, 
 første film gratis. Efterfølgende film 75 kr.

Tid: Tirsdag den 22. januar kl. 17.00 - 19.00
Sted:  VUC Kalundborg
Pris:   Kr. 80,- Unge under 25 år: Kr. 35,-

En smuk og intens film om Grønland og det historiske 
forhold til Danmark med refleksioner over og 
dokumentation af myter og virkelighed.

Hvordan er det eskimoiske samfund i Grønland 
blevet ændret ved mødet med europæerne? Og 
hvorfor har det været så svært at gøre Grønland 
til en ligestillet del af det danske rige?

giMle:doX 

Foredrag ‒ uwe Lindholdt

lykkelænder
- Mød FilMinSTrUkTør laSSe laU

grønland - Fra koloni Til SelvSTyre



Det er Kalundborg Kommunes ønske at forsamlings-
husene i lokalsamfundene skal fungere som kultur-
centre.
- dette er baggrunden for arrangementerne  
”liv i Forsamlingshusene”!

I Kalundborg Kommune er der et væld af forsamlings-
huse! De er alle samlingspunkter for lokalsamfundet, 
nogle steder som selskabslokaler og andre steder 

både som selskabslokaler og som samlingssted for 
kulturelle og sociale aktiviteter for foreninger, skoler og 
private. Nogle kan måske få lyst til at udvide aktivite-
ten, når udgifterne til det er overkommelige.

Vil du vide mere om projekt liv i Forsamlingshusene, 
så skriv til lif@kalundborg.dk eller kontakt Stine Veise-
gaard på tlf. 2054 5461 eller Lone Siefert på tlf. 2480 
4795.

Om dem, der sætter sig godt til rette i sofaen ‒ for 
at blive der! Og dem, der halser stakåndet afsted 
på flugt fra alderdommen og fylder godt ud i den 
irgrønne lycra og dertilhørende cykelbuks. Om alt 
det, der er at brokke sig over, og hvorfor der ikke er 
nogen grund til at holde sig tilbage.

De halvgamle mænd har nemlig styr på det hele. De 
har prøvet næsten alt, og der er intet, der kommer 
bag på dem ‒ bortset fra en enkelt hæmoride i ny 
og næ. Livet er surt, så hvorfor anstrenge sig for at 
vende mundvigene opad?

Der bliver skudt med spredehagl, og få går ram forbi 
i denne opvisning i hånlig omtale af skattevæsen, 
inkompetente med- og modtrafikanter, sølvfarvede 
folk, som er gået kronisk i stå i køen og meget 

To halvgaMle Mænd - deT STore liveShoW
TeaTer

eT SaTiriSk To-MandSShoW oM aT være en halvgaMMel Mand. 

andet. Et forrygende liveshow med alfabetisk brok-
battle, hvor vi tager temperaturen på, om det nu 
også kan passe, at mænd bliver surere med alderen, 
og om de kan takke deres aldrende DNA-strenge for 
det.

En forestilling med to halvgamle mænd, Henrik Ipsen 
og Simon Vagn Jensen, stærkt inspireret af Bjarne 
Schilling og Gorm Vølvers bog, Den store håndbog 
for halvgamle mænd.

Kom og 
grin med
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Tid: Torsdag den 17. januar
 Spisning kl. 18.00 - Teater kl. 19.30
Sted:  røsnæs Forsamlingshus
Pris:   Teater: Kr. 50,- Teater + spisning: Kr. 120,-
Tilmelding i Dagli’ Brugsen, Ulstrup el. kalundborglif.dk senest 14/1

Tid: Fredag den 18. januar
 Spisning kl. 19.00 - Teater kl. 20.30
Sted:  kulturhus gimle
Pris:   Teater: Kr. 100,- Madbillet: Ca. kr. 120,-
Tilmelding på biletto.dk eller kulturhusgimle.dk senest 17/1 kl. 11

Tid: Onsdag den 30. januar
 Spisning kl. 18.00 - Teater kl. 19.00
Sted:  Ubby Forsamlingshus
Pris:   Teater: Medlemmer af lokalrådet: Kr. 45,- 
  Ikke medlemmer: Kr. 60,- 
 Med mad: Medlemmer af lokalrådet: Kr. 110,- 
      Ikke medlemmer: Kr. 125,- 
Tilmelding på kalundborglif.dk - til fællesspisning senest 22/1

Tid: Fredag den 8. februar kl. 18.00
Sted:  gl. Svebølle Forsamlingshus
Pris:   Kr. 100,- for spisning og teater
Tilmelding på sms 5174 2413 senest 4/2

Tid: Fredag den 15. februar kl. 19.30
Sted:  hallebyore Mødested
Pris:   Kr. 75,- inkl. kaffe/te og kage,
 andet kan købes. Mød bare op.

Tid: Torsdag den 14. februar 
 Spisning kl. 18.00 - Teater kl. 19.30
Sted:  Svallerup Forsamlingshus
Pris:   Teater: Kr. 50,- Menu: Kr. 150,-
Tilmelding tlf. 2484 7067 / svallerupforsam@gmail.com senest 11/2

Tid: Mandag den 18. februar 
 Spisning kl. 18.30 - Teater kl. 19.30
Sted:  reerslev Forsamlings- og kulturhus
Pris:   Teater: Kr. 100,- Inkl. smørrebrød: Kr. 150,-
Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 6072 5419 senest 14/2

Tid: Torsdag den 21. februar 
 Spisning kl. 18.00 - Teater kl. 19.30
Sted:  kirke helsinge Forsamlingshus
Pris:   Teater: Kr. 50,- Fællesspisning: Kr. 60,-
Tilmelding til Heino Andersen, tlf. 2544 7451 senest 14/2

Tid: Onsdag den 20. februar kl. 18.00
Sted:  Jorløse Forsamlingshus
Pris:   Kr. 100,- inkl. spisning, kaffe og kage
Tilmelding til Karin Christiansen, tlf. 5329 2002 senest 13/2

Tid: Torsdag den 28. februar kl. 19.30 - 21.30
Sted:  Svebølle aktivitetscenter
Pris:   Kr. 25,- inkl. kaffe/te og småkager
Tilmelding på tlf. 2042 3292 eller ahrens9@gmail.com senest 20/2

Tid: Onsdag den 6. februar kl. 19.30
Sted:  aktivitetscenter Munkesøen
Pris:   Kr. 40,- inkl. øl/vand, kaffe og kage
Tilmelding til Munkesøens reception mellem kl. 9-12 på hverdage

Tid: Fredag den 1. februar kl. 19.30
Sted:  buerup Forsamlingshus
Pris:   Kr. 100,- inkl. kaffe og kage
Tilmelding til dalskov@mail.dk eller sms 3059 6114 senest 27/1

To Halvgamle mænD SPiller her:

Tid: Mandag den 10. september kl. 19.30
 Jagtmiddag kl. 18.00
Sted:  Røsnæs Forsamlingshus 
Pris:   Foredrag: Kr. 75,- 
 Foredrag og jagtmiddag: Kr. 195,- 
Tilmelding i Dagli’ Brugsen, Ulstrup / kalundborglif.dk

Kom til jagtmiddag og foredrag om jagt. Thomas 
har arbejdet som jagtjournalist og jagtguide rundt 
om i verden. Hør om både de alvorlige og finurlige 
sider af et jagteventyr. Undervejs vises billeder og 
spændende filmklip.

JagTreJSeFeber – Med verden 
SoM JagTrevir

Jagtmiddag og foredrag - Thomas lindy nissen

Tid: Tirsdag den 11. september kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Vinde Helsinge Forsamlingshus 
Pris:   Kr. 80,- inkl. kaffe og kage 
Tilmelding på sms på tlf. 40279301 / kalundborglif.dk
Foredrag af Finn Jensen og Henning Bonde om tre 
skæbner, som alle var involveret i nedkastninger om-
kring Tissø og Kattrup Gods under den tyske besæt-
telse.

nedkaSTninger Under 
2. verdenSkrig 

Foredrag ‒ Finn Jensen og henning Bonde

Tilmelding på kalundborglif.dk
eller se under de enkelte arrangementer

39



4040

Tid: Lørdag den 22. september kl. 21.00
 Spisning kl. 18.00 
Sted:  Reerslev Forsamlings- og Kulturhus 
Pris:   Mad og musik: Kr. 200,- 
 Musik og dans kl. 21.00: Kr. 100,-
Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 6072 5419 
inden 16. september.

René Jakobsen optræder med alle de gode sange 
fra Flemming ”Bamse” Jørgensen. Vi tør godt 
love, der bliver fest, farver og god stemning, når 
han går på scenen og synger alle de fede Bamse-
hits. 

Skinken Synger baMSe 
høstfest med spisning og musik 

Tid: Søndag den 7. oktober kl. 10.00 - 13.00 
Sted:  hallebyore Mødested
Pris:   Kr. 75,-
Tilmelding til Lise på tlf. 4021 9237 senest 1/10

Tid: Søndag den 28. oktober kl. 13.00 - 16.00  
Sted:  Solbjerg Forsamlingshus
Pris:   Kr. 125,- inkl. kaffe/te og snacks.
Tilmelding på tlf. 2329 4031 senest 20/10

Du vil mærke åndedrættets positive indvirkning 
på krop og sind med henblik på, at yoga kommer 
indefra. Til denne workshop forfiner vi de klas-
siske yogastillinger (asana), og vi afslutter med 
20 minutters afspænding. Deltagerne skal med-
bringe tæppe og underlag. 

yoga Med lene STriberg
yoga-workshop

Tid: Fredag den 14. september 
 kl. 18.00 - 21.00 
Sted:  Buerup Forsamlingshus 
Pris:   Fællesspisning og foredrag: Kr. 150,-
 Tilmelding til dalskov@mail.dk eller sms  
 til 3059 6114 senest 9. september.

Foredraget går tæt på vore stolte, øksesvingende 
forfædre for tusind år siden – og især, hvad de 
har måttet lægge navn og ansigt til sidenhen. 
Vikingerne er simpelthen et af de allerstærkeste 
brands, Danmark overhovedet kan byde på! 

hvad blev der aF vikingerne? 

Tid: Mandag den 4. februar kl. 19.00
 Fællesspisning kl. 17.30 
Sted:  Reerslev Forsamlings- og Kulturhus 
Pris:   Foredrag kr. 125,- 
 Foredrag og dagens ret 175,-
 Tilmelding til Marianne Nielsen,
 tlf. 6072 5419 senest 31/1

Hvordan har familien egentlig set ud, set i et hi-
storisk perspektiv? Og er familien en naturgiven 
ting, eller er den kulturelt betinget? I foredraget 
følger vi de sociale strukturer, der siden de æld-
ste tider har formet vores dagligliv og omgangs-
former.

FaMilieliv – Fra noMadeSTaMMe 
Til kerneFaMilie

Fællesspisning og foredrag 
med kaare Johannesen
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Tid: Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 - 21.00
 Fællesspisning fra kl. 17.30  
Sted:  Fuglede Forsamlingshus
Pris:   Kr. 50,- Med fællesspisning: Kr. 95,-  
Tilmelding på fugledeforsamlingshus.dk

Tid: Fredag den 16. november kl. 19.00 - 21.30 
Sted:  gl. Svebølle Forsamlingshus
Pris:   Kr. 100,- inkl. ostebord  
Tilmelding til Holger Christensen, sms til 5174 2413
senest 14/11

Visens Venner fremmer kendskabet til viser. Danske, 
skandinaviske ‒ og viser i almindelighed. Visens Venner 
kan lidt af hvert, og de skaber stemning, fest og glæde 
med viseunderholdning og fællessang. De optræder både 
med revyviser, håndværkerviser, bakkesange og ”slemme 
viser” ‒ eller et miks af det hele. 

viSenS venner Fra kalUndborg
Musik og fællesspisning 

Tid: Fredag den 2. november kl. 18.00 - 22.00
 Fællesspisning kl. 18.00 / Musik kl. 20.00
Sted:  Kirke Helsinge Forsamlingshus 
Pris:   Kr. 225,- for musik og spisning
Tilmelding til Heino Andersen, tlf. 2544 7451 
senest 26/10

Jessens Swing Trio tilbyder dejlig, diskret og alsidig 
kammerjazz fra den dansk/nordiske sangskat samt 
kendte amerikanske evergreens. Aftenen begynder 
med fællesspisning. 

JeSSenS SWing Trio
Musik og fællesspisning 

Tid: Fredag den 9. november kl. 20.00 
 Fællesspisning kl. 18.30
Sted:  Solbjerg Forsamlingshus 
Pris:   Kr. 250,-
Tilmelding på tlf. 2329 4031 senest 1/11

Folk Friends er en folkemusikgruppe fra det vestlige 
Jylland. Musikken er meget inspireret af irsk/skotsk 
folkemusik, som står bandets medlemmer nært. 
Repertoiret spænder vidt, fra vemodige ballader til 
livlige sange, der er til at synge med på.  

Folk FriendS
Musik og fællesspisning - irsk/skotsk folkemusik

Tilmelding på kalundborglif.dk
eller se under de enkelte arrangementer
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Tid: Torsdag den 1. november kl. 19.00
 Fællesspisning kl. 17.30 
Sted:  Reerslev Forsamlings- og Kulturhus 
Pris:   Kr. 100,- Spisning og foredrag: 150,- 
 Tilmelding til Marianne Nielsen, 
 tlf. 6072 5419 senest 28/10 

Dennis Lydom fortæller historierne og synger 
sangene, der gjorde Johnny Cash til ”The man in 
black”. Med udgangspunkt i Johnny Cash’ liv og 
fortælling suppleres foredraget med fremførelse af 
Johnny Cash’ sange, akkompagneret med guitar-
spil.

denniS lydoM: Johnny CaSh
koncertforedrag og fællesspisning 

Tid: Tirsdag den 27. november kl. 18.00 - 21.00 
Sted:  Buerup Forsamlingshus 
Pris:   Kr. 230,- inkl. foredrag + mad
Tilmelding til Dorthe Rasmussen, dalskov@mail.dk 
eller sms 3059 6114 senest 20/11

Anders Agger kommer rundt i landet. Og i verden. Her 
leder han primært efter fællesskaber og forskelle. Og 
allerhelst efter levet liv. Uanset, om det er en døende 
sømand på et hospice i Hvide Sande, en krølhåret pop-
sanger fra Aarhus, der pludselig går på Hærvejen for 
at finde sig selv, eller en gruppe unge, rebelske heavy 
metal-drenge nordvest fra, der er blevet ældre.

anderS agger: SøManden, helMig og heavy agger
Fællesspisning og foredrag

Tilmelding på kalundborglif.dk
eller se under de enkelte arrangementer

Tid: Mandag den 12. november kl. 19.00 
Sted:  Reerslev Forsamlings- og Kulturhus 
Pris:   Kr. 75,- 
Tilmelding til Marianne Nielsen 6072 5419 senest 10/11
Slægtsforskning på nettet har åbnet op for en utrolig 
guldgrubbe af informationer. Vi kan hjælpe hinanden 
på mange måder og udveksle erfaringer, så lad os mø-
des til nogle hyggelige timer, hvor vi kan give hinan-
den gode idéer til at finde mere om anerne.  Undervi-
serne er fra Slægtshistorisk Forening Vestsjælland og 
Kalundborg Biblioteker. 

SlægTSForSkning
ved Slægtshistorisk Forening 
vestsjælland og kalundborg biblioteker
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Tilmelding på kalundborglif.dk
eller se under de enkelte arrangementer

Tid: Torsdag den 15. november kl. 18.00
 Musik kl. 19.30 
Sted:  Svallerup Forsamlingshus 
Pris:   Musik: Kr. 100,- / Menu: kr. 150,-
Tilmelding på tlf. 2484 7067 eller på mail
svallerupforsam@gmail.com senest 12/11

Tid: Fredag den 30. november kl. 19.00 - 21.00
Sted:  Jorløse Forsamlingshus 
Pris:   Kr. 75,- inkl. kaffe og kage
Tilmelding til på tlf. 5329 2002 senest 23/11

Tid: Torsdag den 10. januar kl. 17.30
  Foredrag kl. 19.00 - 21.00 
Sted:  Fuglede Forsamlingshus 
Pris:   Foredrag: Kr. 175,-  
 Fællesspisning og foredrag: Kr. 225,-
Tilmelding på www.fugledeforsamlingshus.dk

I dette nye show slår Mads Westfall og Lars Grand sig 
løs i fælles visetrio og inddrager materiale fra hele 
deres samlede repertoire med danske viser, sange fra 
de seneste 50 år og kendte hits fra ind- og udland.

Grønlands historie fra før vikingetid til nutid fortælles 
med nedslag i tiden, fra koloni til selvstyre. Undervejs 
vises billeder på storskærm. 

Allan Olsen fortæller gribende og fantastisk morsomt 
om ungdommen, tiden som glarmesterlæring og om 
sin tidlige debut i filmverdenen, hvor han med hoved-
roller i bl.a. Mig og Charly og Johnny Larsen pludselig 
blev kendt i hele landet.

WeSTFall & grand

grønland i ForTid og nUTid

allan olSen: eT andeT liv 

Musik og fællesspisning

Foredrag ‒ Carsten Egø nielsen

Fællesspisning og foredrag 



Tid: Fredag den 22. februar kl. 19.30 - 21.30
Sted:  Hallebyore Mødested
Pris:   Kr. 30, - kr. inkl. kaffe/te og kage
 Ingen tilmelding
Else Moltke blev født på Corandineslyst i 1888 og 
voksede op på herregården Nørager. Foredraget 
giver et indblik i Else Moltkes fantastiske liv i ord og 
billeder, suppleret med Else Moltkes egen stemme 
fra et interview i DR.

gimle-ud-af-huset koncert (kunstner annonceres snarest)............

løvfaldsfest Festmiddag, musik, dans og hyggeligt samvær.............
Fællesspisning med film og fortælling om Jorløse..................... 

bankospil Se gevinster på Facebook.............................................
ældre i bevægelse Gymnastik, kaffe, sang, boldspil og dart............

banko Dørene åbnes kl. 17.00......................................................
romsmagning v/Johnny fra JH Vin/Vinoble i Høng..........................
nissedrys med Louise Skous Teater .............................................
Juletræstænding med gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset........   
nytårsfest................................................................................
ølsmagning med spisning v/Ronny Larsen fra Sorø Bryghus.........  

Fællesspisning..........................................................................

FiF revy med fællesspisning........................................................
Foredrag med dorte brighton ”Mit liv som clairvoyant”.................
Julemarked...............................................................................

Foredrag med dorte brighton ”Mit liv som clairvoyant”.................
Sensommerfest med bl.a. helstegt pattegris, musik og dans...........

vinsmagning i samarbejde med Refsnæs Dagli’ Brugs.....................
Salg af genbrugstøj og mindre loppemarked............................

Sommerfest..............................................................................
loppemarked............................................................................

Mandag den 27. august kl. 10.30 + kl. 13.30
Mandag den 29. oktober kl. 10.30 + kl. 13.30

Lørdag den 8. september kl. 18.00
Onsdag den 24. oktober kl. 18.00

Mandage kl. 18.45
Onsdage kl. 9.30 - 11.30

Tirsdage i ulige uger kl. 18.45
Fredag den 19. oktober kl. 19.00
Torsdag den 15. november kl. 9.00 
Søndag den 25. november kl. 16.00
Mandag den 31. december kl. 17.30
Fredag den 25. januar kl. 18.00

Onsdage den 12. sep., 10. okt., 14. nov., 5. dec.
9. jan., 13. feb. og 13. mar. kl. 18.00
Fredag den 21. september kl. 18.00
Onsdag den 3. oktober kl. 19.00 - 21.00
Lørdag/søndag den 17.-18. nov. kl. 10.00 - 16.00

Torsdag den 6. september kl. 19.00 - 21.00
Lørdag den 30. september kl. 18.00

Torsdag den 18. oktober kl. 18.30
Lørdag den 20. oktober kl. 10.00-16.00

Lørdag den 1. september kl. 18.00
Søndag den 7. oktober kl. 10.00 - 16.00

elSe MolTke 
Foredrag ‒ Tove Tieldow

www.kulturhusgimle.dk

www.jorlose.dk/JorløseForsamlingshus

www.svallerup-forsamlingshus.dk

www.reerslevforsamlingshus.dk

www.fugledeforsamlingshus.dk

www.solbjergforsamlingshus.dk

www.roesnaes-forsamlingshus.dk

www.glsveboelleforsamlingshus.dk

JORLØSE FORSAMLINGSHUS

SVALLERUP FORSAMLINGSHUS

REERSLEV FORSAMLINGSHUS

FUGLEDE FORSAMLINGSHUS

SOLBJERG FORSAMLINGSHUS

RØSNÆS FORSAMLINGSHUS

GL. SVEBØLLE FORSAMLINGSHUS

ØVRIGE ARRANGEMENTER I DE LOKALE FORSAMLINGSHUSE

KULTURHUS GIMLE

Tilmelding på kalundborglif.dk eller se under de enkelte arrangementer



www.jorlose.dk/JorløseForsamlingshus

www.svallerup-forsamlingshus.dk

www.reerslevforsamlingshus.dk

www.fugledeforsamlingshus.dk

www.solbjergforsamlingshus.dk

www.roesnaes-forsamlingshus.dk

www.glsveboelleforsamlingshus.dk

bjergsted 
Gl. Skovvej 1A
4450 Jyderup
Tlf.: 59 27 80 34

buerup 
Buerupvej 24
4450 Jyderup
Tlf.: 21 29 95 50 / 30 59 61 14
www.buerupbeboerforening.dk

drøsselbjerg/Mullerup
Drøsselbjergvej 4
4200 Slagelse
Tlf.: 58 86 47 37

enigheden 
Slagelsevej 17
4281 Gørlev
Tlf.: 24 61 41 24

eskebjerg 
Nyløkkevej 2
4593 Eskebjerg
Tlf.: 59 29 14 40
www.eskebjerg-forsamlingshus.dk

Fuglede
Søvang 6
4480 Store Fuglede
Tlf.: 51 41 81 42
info@fugledeforsamlingshus.dk
www.fugledeforsamlingshus.dk
 
gl. Svebølle 
Gl. Svebøllevej 18
4470 Svebølle
Tlf.: 51 74 24 13
www.glsveboelleforsamlingshus.dk

hallebyore Mødested
Orevej 2
4450 Jyderup
Tlf.: 20 12 25 33 / 40 21 92 37
www.hallebyore.dk

Jorløse 
Jorløse Byvej 23
4470 Svebølle
Tlf.: 59 29 40 14
www.jorløse.dk

kirke helsinge 
Helsingevej 78
4281 Gørlev
Tlf.: 53 84 12 01
khforsamlingshus@gmail.com

kulturhus gimle 
Gl. Stationsvej 12
4591 Føllenslev
Tlf.: 59 26 81 88
www.kulturhusgimle.dk

løve 
Stationsvej 4
4270 Høng
Tlf.: 58 54 97 94
www.loeve-forsamlingshus.dk
 
reerslev 
Reerslevvej 22
4291 Ruds Vedby
Tlf.: 22 85 75 06
www.reerslevforsamlingshus.dk
 
røsnæs 
Søbakken 7
4400 Kalundborg
Tlf.: 25 33 13 91 / 27 20 11 19
www.roesnaes-forsamlingshus.dk

Solbjerg 
Solbjergvej 38
4270 Høng
Tlf.: 23 29 40 31
solbjergforsamlingshus@gmail.com
www.solbjergforsamlingshus.dk

Svallerup 
Svallerup Landevej 19
4400 Kalundborg
Tlf.: 29 43 99 84
www.svallerup-forsamlingshus.dk

Sæby 
Sæbyvej 36
4270 Høng
Tlf.: 58 85 30 73
www.saebyforsamlingshus.dk

Ubby
Hovedgaden 19
4490 Jerslev
Tlf.: 24 48 66 56 / 21 63 02 07
www.kimkok.dk

vinde helsinge 
Vinde Helsingevej 13A
4281 Gørlev
Tlf.: 40 76 91 89
vindehelsingeforsamlingshus@
gmail.com
www.forsamlingshus.net/vinde-
helsinge-forsamlingshus-1089

værslev 
Aldersrovej 32
4400 Kalundborg
Tlf.: 28 93 00 23
www.vaerslev-forsamlingshus.dk 

årby 
Melbygade 2A
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 41 55 / 23 95 34 73
www.aarbyforsamlingshus.dk
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aUgUST

1/8 Udstilling i august:  
 Jette Møller Petersen 
 Kalundborg Bibliotek | side 32 

1/8 Udstilling i august:  
 kaj zachrau 
 Høng Bibliotek | side 33

1/8 Udstilling i august:  
 lene lund og Jette 
 kampmann bokmand 
 Gørlev Bibliotek | side 34

SePTeMber

1/9 kl. 10.00 - 14.00
 BEVÆG ‒ en sundheds- 
 og idrætsfestival
 Havneparken i Kalb. | s. 12

1/9 Udstilling i september:  
 elizabeth vilstrup 
 Kalundborg Bibliotek | side 32

1/9 Udstilling i september:  
 Jette Møller Petersen 
 Høng Bibliotek | side 33

1/9 Udstilling i september:  
 kaj zachrau
 Gørlev Bibliotek | side 34

1/9 kl. 14.00 - 16.00
 inge lise hornemann
 Eskebjerg Bibliotek | side 12

4/9 kl. 18.00 - 20.30
 klUbaFTen
 åmosens historie
 fra istid til i dag 
 Ubby Bibliotek | side 26

5/9 kl. 18.00
 den sunde skepsis
 - 9/11 set i et nyt lys
 Kulturhus Gimle | side 35

10/9 kl. 19.30
 Thomas lindy nissen
 Røsnæs Forsamlingshus | s. 39

11/9 kl. 17.00 - 19.00
 dansk guldalder
 Kalundborg Gymnasium | s. 35

11/9 kl. 19.00 - 21.00
 nedkastninger under
 2. verdenskrig
 Vinde Helsinge Forsamlingshus 
 | side 39

14/9 kl. 18.00 - 21.00
 hvad blev der af vikingerne?  
 Buerup Forsamlingshus | s. 40

17/9 kl. 17.00 - 19.00
 Steen Steensen blicher
 VUC, Kalundborg | side 35

19/9 kl. 18.00 - 21.00
 Pernille højmark
 Ubby Bibliotek | side 13

20/9 kl. 17.00 - 19.00
 det ny kina
 VUC, Kalundborg | side 35

22/9 kl. 7.45 - 19.15
 bustur til Fuglsang kunst-
 museum, dodekalitten og
 klimacentret globen 
 Afg. Kalundborg Hallerne | s. 13

22/9 kl. 18.00
 Skinken synger bamse   
 Reerslev Forsamlingshus | side 40

23/9 kl. 14.00 - 14.45 
 Ulla abdullas
 Cocobongoband
 Musisk Skole | side 4 

24/9 kl. 19.00 - 21.00
 leonora Christina Skov
 Kalundborg Hallerne | side 16

27/9 kl. 14.00
 Memories
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 16

28/9 kl. 9.30 og 10.30 
 Musik og sang
 Gørlev Bibliotek | side 4

29/9 kl. kl. 14.00 - 14.55 
 lille Frø
 Musisk Skole | side 5

okTober

1/10 Udstilling i oktober:  
 Camilla klippmann 
 Kalundborg Bibliotek | side 32

1/10 Udstilling i oktober:  
 Jette bokmand 
 Høng Bibliotek | side 33

1/10 Udstilling i oktober:  
 Jan hyldahl og nordvest
 -sjællands Stenklub
 Gørlev Bibliotek | side 34

1/10 kl. 17.00 - 19.00
 Storsvindlere og mordere
 Kalundborg Gymnasium | side 36

2/10 kl. 19.00 - 21.00
 Fokus på gamle aviser
 Kalundborg Bibliotek | side 16

    voksnebørn

3/10 kl. 18.00
 væbnet med ord og vinger
 Kulturhus Gimle | side 36

3/10 kl. 19.00 - 21.30
 bliv klogere på adhd
 Høng Bibliotek | side 16

5/10 kl. 9.30 og 10.30 
 Musik og sang
 Kalundborg Bibliotek | side 4

6/10 kl. 14.00 - 16.00
 hans Peter Tams
 Eskebjerg Bibliotek | side 12

7/10 kl. 10.00 - 13.00
 yoga med lene Striberg   
 Hallebyore Mødested | side 40

7/10 kl. 10.45 - 16.30
 bustur til nordisk Film
 Afg. Kalundborg Hallerne | s. 17 

7/10 kl. 14.00 - 15.00 
 de Uslebne diamanter
 Musisk Skole | side 5

8/10 kl. 17.00 - 19.00
 den vigtige Søvn
 VUC, Kalundborg | side 36

8/10 kl. 19.00 - 21.00
 hvor heldigt et 
 menneske er jeg!
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 17

11/10 kl. 19.00 - 21.00
 hr. Weyse fra badehotellet
 Musisk Skole | side 17

13/10 kl. 10.00 - 12.30 
 byg bro med brikker
 Ubby Bibliotek | side 5

13/10 kl. 14.00 - 14.40 
 den sandfærdige beretning 
 om de 3 små grise 
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 5

13/10 kl. 9.30 – 15.30
 Slægtsforskerdag
 Rosenvængets Selskabslokaler 
 side 36

15/10 kl. 10.00 - 12.00 
 Prøv at skyde med bue og pil 
 Kalundborg Hallerne | side 6

15/10 kl. 13.00 - 15.00 
 ny funbox 
 Kalundborg Bibliotek | side 6

16/10 kl. 10.00 - 12.00 
 vi laver stranddyr og havdyr 
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 6
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      Folkeuniversitetet liv i Forsamlingshusene www.kalundborgbib.dk

16/10 kl. 11.00 - 13.00 
 Filminstruktør for en dag 
 Gørlev Bibliotek | side 6

16/10 kl. 14.00 - 14.45 
 godmorgen Sol 
 Kulturhus Gimle | side 7

16/10 kl. 19.00 - 21.00
 husmandssøn, 
 bondekarl, røgter
 Høng Bibliotek | side 18

17/10 kl. 10.00 - 13.00 
 Perlesmykkeværksted 
 Høng Bibliotek | side 7

17/10 10.00 - 11.30 
 leg din børnebog! 
 Kalundborg Hallerne | side 7

18/10 13.00 - 16.00 
 Fangerne på biblioteket 
 Ubby Bibliotek | side 7

18/10 kl. 19.00 - 20.30
 henning Weisdorf
 Gørlev Bibliotek | side 18

19/10 kl. 10.00 - 16.00
 Turnering - FiFa18 
 Kalundborg Bibliotek | side 7 

20/10 kl. 10.00 - 12.30
 Stor perlepladedag 
 Gørlev Bibliotek | side 7

22/10 kl. 18.00 - 21.00
 Tom buk-Swienty
 Ubby Forsamlingshus | side 18

23/10 kl. 19.00 - 21.00
 Fokus på gamle bøger
 Kalundborg Bibliotek | side 18

24/10 kl. 8.15 - 18.15
 bustur Til arken og 
 københavns rådhus
 Afg. Torvet, Kalundborg | s. 19

24/10 kl. 10.00 - 12.00
 bliv en bedre digital borger
 Kalundborg Bibliotek | side 19

25/10 kl. 19.00 - 21.30
 Gamle Kalundborg-film
 Kalundborg Bibliotek | side 20

25/10 kl. 19.00 - 21.00
 Peter og Julius Mygind
 Gørlev Hallen | side 20

27/10 kl. 14.00 - 14.45
 Flyvende Prinsesse 
 Skolen på Herredsåsen | side 8

27/10 kl. 14.00 - 16.00
 Peter duetoft
 Kalundborg Hallerne | side 20

28/10 kl. 13.00 - 16.00
 yoga med lene Striberg   
 Solbjerg Forsamlingshus | side 40

29/10 kl. 17.00 - 19.00
 opstart iPad kursusforløb
 Kalundborg Bibliotek | side 19

30/10 kl. 17.30 - 21.00
 visens venner    
 Fuglede Forsamlingshus | side 41

31/10 kl. 19.00 - 21.30
 Gamle Kalundborg-film
 Kalundborg Bibliotek | side 20

noveMber

1/11 Udstilling i november:  
 allan Mwiseneza 
 Kalundborg Bibliotek | side 32

1/11 Udstilling i november:  
 gørlev lokalhistoriske arkiv 
 og røde kors 
 Gørlev Bibliotek | side 34

1/11 kl. 9.30 og 10.30 
 Musik og sang
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 4

1/11 kl. 19.00 - 21.00
 niels villefrance andersen
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 20

1/11 kl. 17.30 - 19.00
 dennis lydom: Johnny Cash  
 Reerslev Forsamlingshus | side 42

2/11 kl. 18.00 - 19.30
 Uhyggelig, scary og sjov aften 
 Høng Bibliotek | side 8

2/11 kl. 18.00 - 22.00
 Jessens Swing Trio   
 Kr. Helsinge Forsamlingshus | s. 41

3/11 kl. 14.00 - 14.40
 Under mit træ 
 Gørlev Bibliotek | side 8

3/11 kl. 14.00 - 16.00
 Siri ranva hjelm
 Eskebjerg Bibliotek | side 12

5/11 kl. 14.00 - 16.00
 nørklerne fra røde kors
 Gørlev Bibliotek | side 22

7/11 kl. 10.00 - 12.00
 kursus - er du til apps?
 Kalundborg Bibliotek | side 19

7/11 kl. 18.00
 den nat vi faldt
 Kulturhus Gimle | side 36

9/11 kl. 9.30 og 10.30 
 Musik og sang
 Høng Bibliotek | side 4

9/11 kl. 18.30
 Folk Friends    
 Solbjerg Forsamlingshus | side 41

11/11 kl. 14.00 - 14.45
 Svøbsk 
 Musisk Skole | side 8

12/11 kl. 19.00
 Slægtsforskning   
 Reerslev Forsamlingshus | side 42

13/11 kl. 19.00 - 21.00
 lotus Turéll
 Kalundborg Hallerne | side 21

15/11 kl. 18.00
 Westfall & grand   
 Svallerup Forsamlingshus | side 43

16/11 kl. 9.30 og 10.30 
 Musik og sang
 Ubby Bibliotek | side 4

16/11 kl. 19.00 - 21.30
 visens venner    
 Gl. Svebølle Forsamlingshus | s. 41

17/11 kl. 13.00 - 13.45
 Ja Ja nemlig 
 Ubby Bibliotek | side 9

20/11 kl. 17.00 - 19.00
 Surrealisme:
 drøm og revolution
 Kalundborg Gymnasium | side 37

20/11 kl. 19.00 - 21.00
 brand og redning
 Høng Bibliotek | side 22

22/11 kl. 19.00 - 21.00
 Michael Meyerheim
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 23

23/11 kl. 9.30 og 10.30 
 Musik og sang
 Kalundborg Bibliotek | side 4

24/11 kl. 10.00 - 13.00
 Sonja og heidis juleværksted 
 Gørlev Bibliotek | side 9

25/11 kl. 14.00 - 14.45
 rosa og rouladebandet 
 Musisk Skole | side 9
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26/11 kl. 17.00 - 19.00
 danmarks bidrag
 til rumforskningen 
 VUC Kalundborg | side 37

26/11 kl. 19.00 - 21.00
 liselotte Wiemer
 Kalundborg Hallerne | side 22

27/11 kl. 18.00 - 21.00
 anders agger    
 Buerup Forsamlingshus | s. 42

30/11 kl. 19.00 - 21.00
 grønland i fortid og nutid  
 Jorløse Forsamlingshus | s. 43

deCeMber

1/12 Udstilling i december:  
 Jan hyldahl 
 Kalundborg Bibliotek | side 32

1/12 Udstilling i december:  
 Jan hyldahl 
 Høng Bibliotek | side 33

1/12 Udstilling i december:  
 Jette kampmann bokmand 
 Gørlev Bibliotek | side 34

1/12 Udstilling i december/januar:  
 Tina lund Christiansen 
 Gørlev Bibliotek | side 34

1/12 og resten af december
 Julekonkurrencer 
 Kalundborg Biblioteker | side 9

5/12 kl. 9.00 - 13.00
 Smart Parat Svar 
 Musisk Skole | side 10

8/12 kl. 11.00 - 11.30
 The nisse Twins 
 Skolen på Herredsåsen | s. 10

JanUar

4/1 kl. 17.00 - 18.30
 kunstner Thomas kluge
 Musisk Skole | side 23 

7/1 kl. 17.00 - 19.00
 opstart android kursusforløb
 Kalundborg Bibliotek | side 19

8/1 kl. 18.00 - 21.00
 bent isager-nielsen
 Ubby Bibliotek | side 27

9/1 kl. 18.00
 lykkelænder 
 Kulturhus Gimle | side 37

     

10/1 kl. 17.30 - 21.00 
 allan olsen: et andet liv   
 Fuglede Forsamlingshus | s. 43

10/1 kl. 18.00 - 20.30
 Bo Tao michaëlis
 Kalundborg Hallerne | side 27

17/1 kl. 18.00 
 To halvgamle Mænd   
 Røsnæs Forsamlingshus | side 39

17/1 kl. 19.00 - 21.00
 Jesper vollmer
 Svebølle Kvik Bibliotek | side 27

18/1 kl. 19.00 
 To halvgamle Mænd   
 Kulturhus Gimle | side 39

22/1 kl. 17.00 - 19.00
 grønland 
 - Fra koloni til selvstyre
 VUC Kalundborg | side 37

27/1 kl. 14.00
 badulja 
 Musisk Skole | side 11

30/1 kl. 18.00 
 To halvgamle Mænd   
 Ubby Forsamlingshus | side 39

FebrUar

1/2 kl. 19.30 
 To halvgamle Mænd   
 Buerup Forsamlingshus | side 39

4/2 kl. 19.00 
 Familieliv – fra nomadestamme
 til kernefamilie    
 Reerslev Forsamlingshus | side 40

6/2 kl. 19.30 
 To halvgamle Mænd   
 Aktivitetscenter Munkesøen | s. 39

8/2 kl. 18.00 
 To halvgamle Mænd   
 Gl. Svebølle Forsamlingshus | s. 39

9/2 kl. 14.00 - 14.30
 Mirakolinas Fodbad 
 Skolen på Herredsåsen | side 11

14/2 kl. 18.00 
 To halvgamle Mænd   
 Svallerup Forsamlingshus | side 39

15/2 kl. 19.30 
 To halvgamle Mænd   
 Hallebyore Mødested | side 39

    voksnebørn   Udstillinger

18/2 kl. 18.30 
 To halvgamle Mænd   
 Reerslev Forsamlingshus | side 39

20/2 kl. 18.00 
 To halvgamle Mænd   
 Jorløse Forsamlingshus | side 39

21/2 kl. 18.00 
 To halvgamle Mænd   
 Kr. Helsinge Forsamlingshus | s. 39

22/2 kl. 19.30 - 21.30 
 else Moltke    
 Hallebyore Mødested | side 44

28/2 kl. 19.30 - 21.30 
 To halvgamle Mænd   
 Svebølle Aktivitetscenter | side 39
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FRA BIBLIOTEKSKLUBBENS TURE
- Kom og vær med!

      Folkeuniversitetet liv i Forsamlingshusene www.kalundborgbib.dk
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adreSSer

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

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

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

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

kalundborg hallerne
J. Hagemann-Petersens Alle 11
4400 Kalundborg

rosenvængets Selskabslokaler
Rosenvænget 23
4270 Høng

høng gymnasium
Hovedgaden 2
4270 Høng

kalundborg hallernes restaurant
Munkesøgade 3
4400 Kalundborg

vUC
J. Hagemann Petersens Alle 3
4400 Kalundborg

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

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

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

Svebølle kvik bibliotek 
Svebølle Aktivitetscenter
Centervej 13 - 4470 Svebølle
Tlf.: 5953 5560
klbbibliotek@kalundborg.dk

Se alle bibliotekernes åbningstider på kalundborgbib.dk

Musisk Skole kalundborg
Skovbrynet 55
4400 Kalundborg

høng gymnasium og hF
Hovedgaden 2
4270 Høng 

Skolen på herredsåsen
Klosterparkvej 175
4400 Kalundborg

røsnæs naturskole
Røsnæsvej 458
4400 Kalundborg

kalundborg gymnasium
J. Hagemann-Petersens Allé 4
4400 Kalundborg
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PRAKTISK INFO

TilMelding og billeTTer

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

Billetter kan ikke refunderes, 
med mindre Biblioteket aflyser 
arrangementet.

andre arrangementer
Tilmelding fremgår af de 
enkelte arrangementer. 

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

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

Facebook
Du kan “synes godt om” Kalundborg 
Biblioteker på Facebook og få nyheder 
og inspiration direkte på din væg.
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