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Meld dig ind i 

Biblioteksklubben på 

furbib.dk

Åbne strikkecaféer
Kom og strik noget sammen
Kig indenfor på Hareskov og Farum Bibliotek og strik sammen 
med andre. Alle er velkomne uanset niveau.

Hareskov Bibliotek
Ud over at udveksle strikkeidéer og -erfaringer, strikker I 
børnetøj til projektet Speranta – et behandlingshjem for fysisk 
og psykisk handicappede børn i Rumænien. 
Håndarbejds- og designlærer Ida Øhrstrøm vejleder med teknik 
og idéer den første mandag i hver måned.
7.september, 5. oktober, 2. november og 7. december
Alle gange i tidsrummet kl. 15-17

Farum Bibliotek
Her mødes I til fri strik, idéer og inspiration den sidste torsdag i 
hver måned.
27. august, 24. september, 29. oktober, 26. november
Alle gange i tidsrummet kl. 15-17

... til et kulturefterår sammen
Efterårets program er blevet til under ganske særlige omstændigheder. Nemlig i den lange periode, 
hvor personalet var hjemsendt under coronakrisen, hvor usikkerheden var stor, og hvor vi måtte 
aflyse forårsarrangementer på stribe. Kunne vi overhovedet planlægge forfatter- og foredrags-
aftener i efteråret, hvad nu hvis ikke forsamlingsbegrænsningen blev øget - og hvad nu hvis 
landet ville løbe ind i en ny genopblusning af virusen? Må vi overhovedet være sammen, synge 
sammen?
Derfor er programmet skabt på håb 
Håb om, at vi igen kan mødes om litteratur, foredrag, musik og sang med passende afstand og i 
mindre forsamlinger, end vi plejer, så vi kan overholde de sundhedsfaglige  anbefalinger. 
Håb om jeres forståelse for eventuelle aflysninger, programændringer og gentagelser fra 
forårssæsonen. Håb om, at I i det hele taget stadig har lyst til at deltage i biblioteksarrangementer. 
Håb om, at vi igen må synge sammen. Og vigtigst af alt håb om, at den i skrivende stund positive 
udvikling i smittetal ikke får tilbageslag.
Tekster og musik
Alt dette taget i ed, kan I glæde jer til at møde fire skønne, aktuelle forfattere. Thomas Korsgaard, 
Iben Mondrup og Tine Høeg foruden den lokale forfatter Anne Hjælmsø lægger alle vejen forbi.
Vi tilbyder også en helt unik mulighed for at læse Marcel Proust sammen med Danmarks Proust- 
ekspert Neal Ashley Conrad Thing samt et inspirerende skriveværksted med forfatter Trine Andersen.
På musiksiden inviteres du til musikforedrag om R.E.M, musikquiz, Spil Dansk fællessang og en 
fællessangsaften under ledelse af Mathias Hammer.  
Forhåbningsfulde hilsner fra Furesø Bibliotekerne

 elkommen elkommenVV



På sporet af Proust
Optakt til et års læsekreds
Farum Bibliotek
Torsdag 17. september kl. 16-17.30
Tilmelding til Ann-Lisbeth Holm alho@furesoe.dk
Måske er du en af de mange, der gennem årene har cirklet omkring 
’På sporet af den tabte tid’ uden rigtigt at komme i gang – endsige blive 
færdig med alle 13 bøger. Nu tilbyder vi dig en helt unik mulighed for, 
i kompetent selskab med en Proust-ekspert, at læse et af litteraturens 
mesterværker, skrevet af Marcel Proust (1871-1922).
Neal Ashley Conrad Thing er ph.d. i litteraturvidenskab og har beskæftiget 
sig med Proust i en årrække – ikke mindst i sin afhandling ’I dialog med 
Proust’ og i bogen ’Proust i Danmark’. Han var medstifter af Det danske 
Proust-selskab i 2002 og dets formand i seks år, ligesom han har været 
projektleder for den nye oversættelse af ’På sporet af den tabte tid’. 
Nogle lyttere vil også kunne huske ham fra Master Fatmans program 
’Croque Monsieur’, hvor han gennemgik værket. Han er en øvet foredrags- 
holder og har mere end 25 års undervisningserfaring som skrive- 
og litteraturlærer.
Ved optaktsarrangementet har du mulighed for at melde dig til 
Proust-læsekredsen, som strækker sig over 13 torsdage frem til januar 
2022. Første gang torsdag 15.oktober 2020.

Thomas Korsgaard 
Forfatteraften
Farum Bibliotek
Torsdag 24. september kl.19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr. Billetter på furbib.dk

Mød en af vores unge og meget populære forfattere 
til en aften med fortælling og oplæsning. 
Thomas Korsgaard bragede i 2017 igennem med 
sin debut ’Hvis der skulle komme et menneske forbi’, 
blot 21 år gammel. Den og efterfølgeren ’En dag 
vil vi grine af det’ skildrer en barndom langt ude på 
landet på Skiveegnen. Den gældsplagede gård er et 
sølle sted at vokse op, og hovedpersonen Tue tvinges 
da også til hurtigt at blive moden – selv om det er 
svært for ham altid at gøre det rigtige. Den dysfunk-
tionelle familie kan knap nok hænge sammen, og 
chokket over en dødfødt ny lillesøster sender moren 
ud i en depression. 

Begge bøger har vakt opmærksomhed med deres 
følsomme, ærlige og ømme måde at skildre et liv i 
det såkaldte Udkantsdanmark. Det er barsk og på 
mange måder hård læsning, og dog er der denne 
understrøm af hjerteskærende og kærlig humor, som 
ikke mindst træder frem, når Korsgaard læser op.
I sin nyeste bog, novellesamlingen ’Tyverier’, 
skriver Thomas Korsgaard med skarp pen om 
særlige øjeblikke i en række personers liv.



Bøger og barsel
Guidet fælleslæsning 
for nybagte forældre
Farum Bibliotek
Tirsdagene 29. september, 13. oktober, 27. oktober, 
10. november og 24. november kl. 10-11.30 
Tilmelding til alho@furesoe.dk
Har du brug for at fylde hovedet med andet end 
mos og mælk og for en stund dykke ned i bogens 
verden og dele en læseoplevelse med andre?
Bøger og Barsel er en åben læsegruppe for barsels-
forældre, hvor alle er velkomne med babyer, og 
hvor der ikke skal læses noget på forhånd. 
I mødes nemlig omkring højtlæsning.
Litteraturformidler Ann-Lisbeth Holm fra biblioteket 
er uddannet læseguide, og hun har på forhånd 
udvalgt en novelle og måske et digt, som hun 
læser højt. Undervejs i oplæsningen indlægger hun 
pauser, hvor alle der har lyst, kan byde ind med 
tanker, idéer, anekdoter eller temaer. På den måde 
opstår der spændende vinkler, der udvider den 
fælles læseoplevelse.

Anne Hjælmsø 
Fyraften med lokal forfatter
Farum Bibliotek
Torsdag 1. oktober kl. 17-18
Gratis billetter på furbib.dk

Den lokale forfatter Anne Hjælmsø præsenterer sin 
nyeste bog ’Næsten lykkelig’. En stor, psykologisk 
favnende roman om Maja, som er født i Vietnam 
omkring Vietnamkrigens ophør. En velmenende dansk 
sygeplejerske tager hende med til Danmark, og sådan 
bliver hun til danske Maja, eller gør hun? Hun vokser op 
og vil så gerne være glad, men inderst inde er der kaos 
og en manglende identitetsfølelse, som følger hende 
gennem opvæksten hos sine danske forældre, der 
også har en tyngende bagage. Maja rejser til Vietnam 
som voksen og genopdager sit land med alt, hvad det 
indebærer på både det ydre og det indre plan.
 
Anne Hjælmsø er cand. mag. i nordisk litteratur. 
Hun debuterede i 2007 med sejler-romanen ’Elsker 
til vanvid’ og har siden skrevet flere bøger, hvor ikke 
mindst romanen ’Syvstjernen’ har været efterspurgt på 
biblioteket.

Guidet fælleslæsning
Farum Bibliotek, mødelokalet i børnebiblioteket
Tirsdagene 6. oktober, 20. oktober, 3. november 
og 17. november kl. 10-11.30
Gratis billetter på furbib.dk

At læse behøver ikke kun at være noget, man gør 
alene. I den guidede fælleslæsning er I en mindre 
gruppe, der er sammen om at lytte til og dele oplevelsen 
af højtlæsning. Bibliotekets læseguide Pernille Poulsen 
leder oplæsningen og har på forhånd udvalgt dagens 
litterære tekst til jer. Undervejs i oplæsningen lægger 
hun pauser, hvor deltagerne helt frit kan reflektere over 
teksten eller associere til andre tanker, som oplæsnin-
gen måske sætter i gang. 
Deltagerne skal ikke læse eller forberede noget 
hjemmefra, men blot nyde, lytte, opleve og måske blive 
klogere.Vi serverer kaffe/te undervejs.

For yderligere info: 
skriv til Pernille på app1@furesoe.dk

Musikquiz i hold
Dyst på viden om pop 
og rock
Farum Bibliotek
Onsdag 7. oktober kl. 19
Gratis tilmelding til Morten på mfa1@furesoe.dk
Vi kaster os endnu en gang ud i en sjov og ud-
fordrende quiz for jer med quiz og musik i blodet. 
Musikbibliotekar Morten Flacheberg Andersen har 
tilrettelagt quizzen, så der er genkendelige genhør 
for musikelskerne, noget for entusiasterne og 
enkelte hjernevridere for nørderne. Med andre ord 
noget for enhver, og helt sikkert noget der sætter 
hjernen i sving. Det er sjovest at deltage i hold, så I 
kan supplere hinandens viden. Tilmeld gerne jeres 
eget hold til Morten. Kommer du solo, finder vi et 
hold til dig.



Foto: PR-foto: Sandra-Lee Phipps, I.R.S.Lev for det halve 
Inspiration til et 
familieliv i balance
Teatersalen, Farum Kulturhus
Mandag 19. oktober kl. 17-18.30
Entré: 30 kr. Billetter på furbib.dk

Et arbejds- og familieliv med små børn kan være 
svært at balancere, så man undgår stress og dårlig 
familietrivsel. Behøver man virkelig flytte til en øde 
ø og blive selvforsynende, hvis man vil trække 
lidt i bremsen? Savner du lidt inspiration, enkle 
sparetips og praktiske hverdagsråd til at komme i 
gang - eller måske til at videreføre en livsstil, som 
blev ændret i coronatiden?
Mød journalist Nanna Hyldgaard Hansen, som er 
forfatter til bestselleren ’Lev for det halve’. Bogen 
handler først og fremmest om at inspirere børne-
familier til et mere klimavenligt liv med bedre tid og 
mere ro. 
Hun fortæller åbenhjertigt om sin egen families 
forskellige overvejelser og erfaringer med forløbet 
fra stressramt familie til et familieliv med større 
balance og mere tid til det, der er vigtigt.

Historien om R.E.M.
Musikforedrag ved 
Jan Poulsen
Farum Bibliotek
Torsdag 22. oktober kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr. Billetter på furbib.dk

’Losing My Religion’, ’Man on the Moon’, ’Everybody 
Hurts’. Udødelige, ikoniske hits fra det amerikanske 
superband, som i år kunne have markeret 40-året for 
sin dannelse og debutkoncert. Bandets betydning for 
den alternative rocks indtræden i mainstreammusikken 
kan ikke overvurderes, hvilket forfatter og musikjournalist 
Jan Poulsen vil overbevise dig om i sin medrivende 
fortælling om bandets historie. 
Du kan også glæde dig til at høre de anekdoter og 
sjældne musikeksempler, han krydrer sit foredrag med. 
Jan Poulsen har en sjælden evne til at formidle sit 
omfattende stof på en engagerende og levende måde. 
Han har fulgt bandet på tæt hold siden starten og frem 
til opløsningen i 2011 og har interviewet alle medlemmer 
ved flere lejligheder.

Iben Mondrup 
Forfatteraften
Farum Bibliotek
Tirsdag 27. oktober kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr. Billetter på furbib.dk

Adoptioner af grønlandske børn til Danmark i 
1960’erne er temaet i Iben Mondrups nyeste, 
fremragende roman, der  stærkt og hjerteskærende 
formidler et mørkt kapitel i adoptionens historie. 
I Grønland bor den enlige og fattige Abelone med 
sine tre børn. Hun er hushjælp hos det danske 
ægtepar Eva og Berthel, der ikke selv har kunnet 
få børn. Barnløsheden er en konstant smerte for 
Eva, der heller ikke kan finde sig til rette i det kolde 
og mørke land. Da en tragedie tvinger Abelone i 
knæ, griber Eva chancen for at kunne adoptere de 
to yngste børn, femårige Tabita og etårige Vitus 
og tage dem med hjem til Danmark. Børnene 
skal nu finde sig til rette i en familie, hvor fortiden 
helst skal udslettes. Den er nemlig sprængfuld af 
fortielser og farlige spændinger imellem dels to 
kulturer, dels alle de voksne, der skal forestille at 
passe på børnene.

Med baggrund i sin egen opvækst i Grønland har 
Iben Mondrup opnået indsigt og viden om det 
grønlandske samfund, de grønlandsk-danske 
relationer, kulturforskellene og ikke mindst den 
storslåede natur.



Spil dansk
Fællessang
Café Frk. Fryd, Farum Kulturhus
Torsdag 29. oktober kl. 11-11.45
Fri entré – mød bare op
Arr. i samarbejde med Furesø Musikskole og 
Farum Kulturhus

Deltag sammen med resten af landet i fejringen 
af dansk musik og sang på den årlige Spil Dansk 
Dag. Vi synger sammen i den hyggelige café i 
Farum Kulturhus og synger både velkendte og nye 
sange.
Mød bare op med din helt personlige sangstemme 
og kast dig ud i sangen sammen med de andre 
sangglade. Det er lysten og samværet der tæller, 
og vi håber, at vi igen i dette efterår kan synge 
fællessang SAMMEN og ikke hver for sig.
Sanglærer Marianne C. Eriksen fra Furesø Musik-
skole er også i år vores friske og kyndige guide.

Undergrunden 
præsenterer Krigen –
et musikalsk portræt
Teatersalen, Farum Kulturhus
Søndag 1. november kl. 19
Entré: 80 kr.
Billetter i Kulturbutikken eller farumkulturhus.dk

Tre af landets mest alsidige og efterspurgte sangerinder Tuva 
Semmingsen, Signe Asmussen og Andrea Pellegrini er gået sammen 
om at fortælle det 20. århundredes Europa i musik.
Med hovedvægt på mellem- og efterkrigsårene er de smuttet ind i den 
tidslomme, der på hver side af en ufattelig krig forsøgte at beskrive, 
forklare, skrive og omskrive det europæiske menneskes historie. 
Ingen ved, om de nogensinde kommer ud!

Tag med på musikalsk værtshus med chanteuser, dandyer og 
klassiske sangerinder i klassiske dilemmaer. Oplev en støvet verden 
af tobak og fortrydelse, håb og granatchok! Tag med Kurt Weill, Lulu 
Ziegler, The Andrews Sisters, Edith Piaf, Hanns Eisler, Karen Jønsson 
og Kai Normann Andersen tilbage til en verden af i går. 
Arrangør: Undergrunden i samarbejde med Farum Kulturhus og Farum Bibliotek



Skriveværksted med
forfatter Trine Andersen
Farum Bibliotek
Tirsdagene 3.,10. og 17. november kl. 15-17
Gratis.Tilmelding på mail til Ann-Lisbeth Holm
alho@furesoe.dk

Hvis du er en af de mange skrivelystne med en drøm 
om at komme videre med dit projekt, vil biblioteket 
gerne hjælpe på vej.I dette efterår får du chancen for at 
lære metoder og teknikker af en professionel forfatter: 
Trine Andersen ved om nogen, hvordan man får ordene 
til at glide på den der selvfølgelige måde, som uimod-
ståeligt bærer fortællingen fremad.
Sæt tre tirsdag eftermiddage af til inspiration, refleksion 
og forundring i Skriveværkstedet og arbejd videre med 
dine idéer til en novelle, fortælling eller erindringer.
Trine Andersen bor i Farum. Hun har skrevet flere 
novellesamlinger og romaner siden sin debut med 
novellesamlingen ’Hotel Malheureux’, der blandt andet 
modtog Bogforums Debutantpris 1995. Hendes seneste 
roman er den stærke ’Den røde jord i Mzuzu’.

Sangaften med
Mathias Hammer
Stavnsholtkirken, Farum
Tirsdag 10. november kl. 19
Gratis billetter på furbib.dk
Arr. i samarbejde med Spil Dansk i Furesø og 
Farum Sogn

Kan du li’ at synge sange fra Højskolesangbogen? 
Så er en aften i selskab med selvsamme bog og 
Mathias Hammer ikke til at komme udenom.
Mathias Hammer er musikformidler, radio- og 
tv-vært, eminent deltager i Den klassiske 
Musikquiz på DR TV og medlem af Højskolesang-
bogsudvalget, som har valgt sangene til den nye 
udgave af sangbogen, som er lige på trapperne. 
Ved denne sangaften sidder Mathias Hammer selv 
ved klaveret, vælger fællessangene og fortæller 
om arbejdet med at udvælge sange til den nye 
Højskolesangbog. Han sammensætter et program, 
så vi både skal synge kendte danske sange og 
lære nogle af de nye.
Hvis du selv ejer den ”gamle”, 18. udgave af Høj-
skolesangbogen, må du meget gerne medbringe den.



 Julebogcafé
vi anbefaler og hygger
Farum Bibliotek
Torsdag 3. december kl. 17
Gratis billetter på furbib.dk

Hvad kan bibliotekarerne selv li’ at læse – hvad læser de netop nu? Kom og hør, hvad de 
pakker i julepapir og lægger under træet og få inspiration til underholdende, udfordrende eller 
måske urovækkende julelæsning.

            Foto: Lærke Posselt

Mød forfatteren 
Tine Høeg
Farum Bibliotek
Torsdag 19. november kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.s 40 kr. Billetter på furbib.
dk
Sproget sprudler og poesien lyser i Tine Høegs nyeste 
roman ’Tour de chambre’. Anmelderne kastede masser 
af begejstrede stjerner efter den, ligesom de i øvrigt 
gjorde ved debuten ’Nye rejsende’, der blev hædret med 
Bogforums debutantpris 2017.
‘Tour de chambre’ er en roman om ungdom, venskab, 
forelskelse og død og om længsel efter at skabe – et 
værk, et barn. Hovedpersonen, den 33-årige Asta 
skal deltage i en mindebegivenhed for sin afdøde ven 
August, og det bringer tankerne tilbage til deres fælles 
kollegietid. Minderne om relationen til både ham og 
veninden Mai vælder frem og former sig lidt efter lidt 
til Astas skriveprojekt og selve den roman, læseren 
sidder med. Tine Høeg skriver en bemærkelsesværdig 
og forfriskende blanding af prosa og poesi. Kortfattet, 
men fortællende og fortættet med en sproglig stil, man 
kun kan overgive sig til. Hun har i den grad mestret ‘den 
svære toer’.



Torsdag 17.09 kl.16
Torsdag 24.09. kl.19
Tirsdag  29.09. kl.10

September På sporet af Proust
Mød forfatter Thomas Korsgaard
Bøger og barsel: guidet fælleslæsning

Oktober

Torsdag 01.10. kl.17
Tirsdag 06.10. kl.10
Onsdag 07.10. kl.19
Tirsdag 13.10. kl. 10
Mandag 19.10. kl. 17
Tirsdag 20.10. kl. 10
Torsdag 22.10. kl. 19
Tirsdag 27.10. kl. 19
Tirsdag 27.10. kl. 10
Torsdag 29.10. kl. 11

Forfatter Anne Hjælmsø præsenterer sin nye bog
Guidet fælleslæsning for alle
Musikquiz i hold
Bøger og barsel: guidet fælleslæsning
Lev for det halve - inspirationsforedrag
Guidet fælleslæsning for alle
Musikforedrag om gruppen R.E.M
Mød forfatter Iben Mondrup
Bøger og barsel: guidet fælleslæsning
Spil Dansk Fællessang

November

Søndag 01.11. kl.19
Tirsdag 03.11. kl. 10
Tirsdag 03.11. kl. 15
Tirsdag 10.11. kl. 10
Tirsdag 10.11 kl. 15
Tirsdag 10.11. kl. 19
Tirsdag 17.11 kl. 10
Tirsdag 17. 11 kl. 15
Torsdag 19.11. kl. 19
Tirsdag 24.11. kl. 10

Undergrunden præsenterer: Krigen
Guidet fælleslæsning for alle
Skriveværksted med Trine Andersen
Bøger og barsel: guidet fælleslæsning
Skriveværksted med Trine Andersen
Fællessang med Mathias Hammer
Guidet fælleslæsning for alle
Skriveværksted med Trine Andersen
Mød forfatter Tine Høeg
Bøger og barsel: guidet fælleslæsning

Torsdag 03.12. kl. 17 JulebogcaféDecember

Fredag 15.01.21  og 
Lørdag 16.01.21

Festivalen Lun på Ord Januar 

Kalender  efterår 2020


