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Mod lysere tider
Velkommen til en sæson, som vi lyser op med besøg af både kendte og 
lokalkendte forfattere, faglige foredrag og et par quizzer, mens vi ser frem til en 
sommerudgave af festivalen Lun på Ord – som altid på Værløse Bibliotek og i 
Galaksen.
Til de litteraturinteresserede har vi inviteret Dy Plambeck til en samtale 
om sin prisbelønnede, vilde og stærke roman ‘Til min søster’. Anne Lise 
Marstrand-Jørgensen er aktuel med ’Margrete 1’, en fremragende historisk 
biografisk roman om dronningen, der samlede Norden, og forfatteren Jonas 
Bengtsson tager os med til en rå virkelighed i Københavns Nordvestkvarter 
i romanen ‘Fra blokken’ om tre barndomsvenner, der trods deres forskellige 
livsbaner stadig rummer en god portion Nordvest i hjertet.
Retter vi blikket mod vores eget lokalområde, kan I møde romandebutanten 
Helle Katrine Møller, Marianne Joensen, aktuel med sin tredje roman samt 
digteren Jesper B. Korndal til kortere fyraftensmøder.
I tre forskellige foredrag kommer vi tættere på en forståelse af hjernen.
Henning Kirk fortæller godt nyt om aldrende hjerner, ernæringskonsulent 
Martin Kreutzer giver viden om den velsmurte hjerne, og hos stresslæge 
Trine Rønnov får du gode råd til at opnå ro og nærhed i hverdagen.
COVID-19 er ikke forsvundet fra vores liv i dette forår heller. Derfor planlægger 
vi at gennemføre vores arrangementer med forsvarlig afstand, uden pauser og 
med færre deltagere for fortsat at kunne byde på oplevelser med kultur, 
ny viden og inspiration til livet. 

Hjerteligt velkommen på Furesø Biblioteker

 Velkommen
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Tirsdag 19.01 kl. 16.00
Torsdag 28.01 kl. 16.00
Lørdag 30.01 kl. 11.00

Torsdag 04.02 kl. 19.00
Lørdage 06.,13., 20. 
og 27.02 kl. 11.00
Tirsdag 09.02 kl. 10.00
Tirsdag 23.02 kl. 10.00
Torsdag 25.02 kl. 19.00

Torsdag 04.03 kl. 19.00
Tirsdag 09.03 kl. 10.00
Tirsdag 09.03 kl. 19.00
Torsdag 18.03 kl. 19.00
Tirsdag 23.03 kl. 10.00
Torsdag 25.03 kl. 16.30

Torsdag 08.04 kl. 19.00
Mandag 12.04 kl. 19.00

Torsdag 06.05 kl. 19.00

Helle Katrine Møller- fyraften med lokal forfatter
Marianne Joensen - fyraften med lokal forfatter
Tegn en bog – kursus

Forfatter Dy Plambech
Tegn en bog – kursus

Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Henning Kirk: Godt nyt om gamle hjerner
Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Martin Kreutzer om den velsmurte hjerne
Musikquiz
Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Farum, fædre og fodbold med Jesper B. Korndal

Mindfulness i hverdagen med Trine Rønnov
Forfatter Jonas Bengtsson

Sportsquiz

Januar
Februar

M
arts

April
M

aj
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Farum Bibliotek
Så snart vi må forsamles i grupper på mere end 10 
deltagere, byder vi igen indenfor i strikkecaféen. 

Her kan I mødes til fri strik, idéer og inspiration 
den sidste torsdag i hver måned.

28. januar, 25. februar, 25. marts, 29. april, 27. 
maj & 24. juni

Alle gange i tidsrummet kl. 15-17.

Åben strikkecafé



Fyraften m
ed lokale forfattere

Farum Bibliotek
Tirsdag 19. januar kl. 16-17
Gratis billetter på furbib.dk

Tidligere byrådsmedlem debuterer under forfatter-
navnet H.K. Møller med romanen ’Hun falder’. 
Det er historien om en topfrustreret kvinde, som 
blander sin jagt på status sammen med sin jagt 
på kærlighed - ude af stand til at skelne mellem 
kærlighed til sin mand og til den hvide villa i Virum.

Romanen undersøger, hvad kærlighed er, når den 
hverken er ny eller nem. Den forholder sig til de 
flydende magtforhold mellem kønnene og til, hvad 
man stiller op med den grundlæggende utryghed 
i tilværelsen. Hør Helle Katrine Møller fortælle om 
bogen og om arbejdet med den.

Farum Bibliotek
Torsdag 28. januar kl. 16-17
Gratis billetter på furbib.dk

Marianne Joensen præsenterer sin nyeste roman 
’Drengen uden ord’, som griber fat i den aktuelle 
debat om anbringelser af børn. 

Mikkel og Ingrid bor i Farum Midtpunkt med deres 
to børn. Sønnen har infantil autisme, er uden sprog 
og kræver døgnovervågning. De sætter en ære i 
selv at passe drengen. De er stærkt udfordrede, 
og gør de det godt nok? Efter pres fra både familie 
og kommune accepterer Mikkel og Ingrid aflastning 
og lukker samtidig mareridtet ind i deres liv.

n slipper op.
Børnebibliotekar Helene U. Petersen introducer-
er forestillingen, og Ole Seyler står for teknik-
ken.

Marianne JoensenHelle Katrine Møller



Farum Bibliotek
Lørdag 30. januar kl. 11-14 og efterfølgende 
4 lørdage
Billetter på furbib.dk. Kursuspris 150 kr.

Tegn en Bog er en anderledes måde at fordybe 
sig i litteraturen på. I en mindre gruppe lytter I 
sammen til højtlæsning af en skønlitterær tekst og 
skaber derefter jeres egne tegneudtryk. Det er en 
anledning til at øve sig på kreativ udfoldelse og en 
vej til nye måder at samtale om litteraturoplevelser. 
Se mere om kursusindhold og praktisk info i folderen, 
som fås på biblioteket.

Kursusleder Elsebeth Tank har udviklet konceptet 
Tegn en Bog, som en del af sin interesse for både 
litteratur og kreative processer. Hun er oprinde-
ligt uddannet bibliotekar, men arbejder nu som 
udviklingspartner, facilitator og coach.

Kursus: Tegn en bog



Farum Bibliotek
Torsdag 4. februar kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk

I en samtale med litteraturformidler Ann-Lisbeth 
Holm fortæller Dy Plambeck om sin prisbelønnede 
roman ’Til min søster’ om søstrene Aya og Andrea, 
der begge er i 30’erne. 
I bogens første del føder Aya sin datter Nola efter 
at være blevet forladt af sin kæreste. Hun reflekter-
er over kroppens kraftpræstation, sin nye rolle som 
alenemor og sit forhold til søsteren Andrea. 
To år senere tager de to søstre sammen til Sverige 
- med Nola og et jagtgevær i bilen. Aya skal som 
historiker deltage i en konference om I.P. Jacobsen. 
Andrea har forladt sin voldelige kæreste Mark, og 
Aya fantaserer om forskellige måder at slå ham 
ihjel på. 

Romanen udstråler på en gang blid og rå spænd-
stighed og kvindelig urkraft i sin skildring af kvinder, 
krop, sex og et liv i skyggen af volden. 
En vild hyldest til kvinders livskraft.

Dy Plambeck debuterede i 2005 med sin talentfulde 
digtsamling ‘Buresø-fortællinger’. Hun har siden 
udgivet romanerne ‘Texas’ rose’, 2008, ‘Gudfar’, 
2011 og ‘Mikael’, 2014 og modtaget flere priser 
for sit forfatterskab, senest Politikens Litteraturpris 
2020.

 Dy Plambeck



Farum Bibliotek, mødelokale i børnebiblioteket
Tirsdagene 9. februar, 23. februar, 9. marts og 
23. marts 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 man en 
mindre gruppe, der er sammen om at lytte til og 
dele oplevelsen af højtlæsning. 
Bibliotekets læseguide Pernille Poulsen står for 
oplæsningen og har på forhånd udvalgt dagens 
litterære tekst. Undervejs i oplæsningen lægger 
hun pauser, hvor deltagerne helt frit kan reflektere 
over teksten eller associere til andre tanker, som 
oplæsningen 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: send en mail til Pernille på 
app1@furesoe.dk

Guidet fælleslæsning



Farum Bibliotek
Torsdag 25. februar kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk

Den historiske roman ’Margrete 1’ handler om en 
kvindes usandsynlige vej til magten i 1300-tallets 
Danmark. Romanen baserer sig på historiske 
kilder og fortæller om Valdemar Atterdags datter, 
der som 10-årig bliver gift med en 23-årig nord-
mand. Da manden dør, bliver deres femårige 
søn indsat som konge, og Margrete selv som 
formynder.

Kvinder af Margretes stand havde traditionelt set 
ikke alverdens muligheder. Ægteskab, børne-
fødsler eller indtræden i en nonneorden. 
De skulle ikke have en mening om det storpolitiske 
spil og da slet ikke stræbe efter magten eller have 
visioner om at forene Norden.
Hør forfatteren fortælle om dette historiske og 
psykologiske drama om kvindeliv, magt og tro i 
1300-tallet. 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen har siden debuten 
med digtsamlingen ’Vandring inden ophør’ skrevet 
flere komplekse romaner om kvinder, kærlighed, 
magt og tro. Især de historiske bind om ’Hildegard’, 
2009-10 og ’Dronningen af Saba & Kong Salomon’, 
2015, har sat sig i mange læserhjerter.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen



Hjernetem
a

Teatersalen, Farum Kulturhus
Tirsdag 9. marts kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk

Hvordan giver man sin hjerne det optimale 
brændstof? Hvilke mad- og drikkevarer kan være 
udslagsgivende for, at man får energi, overskud, 
glæde og gode idéer og kan holde koncentrationen 
og huske – selv når man har lynende travlt og er 
under pres?
Nøglen til at frigive hjernens positive kræfter og 
opbygge et solidt bolværk over for alt det negative 
som fx stress hedder i høj grad antiinflammatorisk 
kost. Kreutzer har ekstra fokus på særlige råvarer 
og måltidsstrategier, der specifikt påvirker hjernen 
og holder den velsmurt.
 
Martin Kreutzer er uddannet ernærings- og 
husholdningsøkonom og driver sin egen konsulent-
virksomhed. Han er en eftertragtet foredragsholder 
inden for præstationsfremmende ernæring og 
livsstil. Han er forfatter og bidragyder til flere bøger 
og tidsskrifter. Bogen ’Velsmurt hjerne’ er den 
seneste udgivelse.
 
Før foredraget kan du deltage i fællesspisning hos 
Café Frk. Fryd i Farum Kulturhus, hvor menuen 
byder på hjernevenlige indslag. Tilmeld dig 
spisning direkte hos Frk. Fryd www.frkfryd.dk

Mød Henning Kirk
Teatersalen, Farum Kulturhus
Torsdag 4. marts kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk

Det er slet ikke slut med hjernens vækstmuligheder, 
selv om man er nået op i årene. I takt med at hjer-
nen bliver lidt mindre med alderen, kan forstanden 
stadig vokse. Eftersom alder får skyld for meget og 
tit bruges som undskyldning for ophør med diverse 
aktiviteter, kan det kun styrke selvtilliden at få at 
vide, at kompetencer og færdigheder kan forfines 
også i seniorårene. Henning Kirk vil have os til at 
se på hjernen som et livslangt byggeprojekt, så 
vi får øjnene op for alderens mange muligheder. 
Hvem ved - i fremtiden vil vi måske se mange flere 
80-årige konsulenter, 90-årige virksomhedsledere 
og 100-årige faldskærmsudspringere med hel-
bredet og hjernen i behold.

Læge og aldringsforsker Henning Kirk, der bor i 
Værløse, har en stor viden om alderdom, hjernen, 
sundhed og motion. Han er tidligere leder af 
Gerontologisk Institut, nu selvstændigt virkende 
som forfatter, konsulent og efterspurgt foredrags-
holder. Han modtog i 2014 Danske Ældreråds 
hæderspris for sin indsats med at formidle 
viden om aldring. Han er forfatter til en lang 
række bøger og artikler.

Martin Kreutzer



Farum Bibliotek
Torsdag 18. marts kl. 19
Gratis tilmelding til Morten på mfa1@furesoe.dk

Dyst på viden om pop og rock. Vi kaster os endnu 
engang ud i en sjov, udfordrende og hyggelig quiz 
for dig med quiz og musik i blodet. Musikbibliotekar 
Morten Flacheberg Andersen har som altid tilret-
telagt quizzen, så du kan forvente god musik, godt 
selskab og aktivering af de små grå hjerneceller i 
en godmodig kappestrid. 

Vi dyster i hold på op til fem deltagere - du må 
derfor gerne tilmelde dit eget hold til Morten. 
Fortvivl ikke, hvis du kommer alene, for så finder 
vi et hold til dig.

Musikquiz



Farum Bibliotek
Torsdag 25. marts kl. 16.30-17.30
Gratis billetter på furbib.dk

Farumdigteren Jesper B. Korndal bliver interviewet 
af journalist og forfatter Tonny Vorm. 
De har begge skrevet bøger om deres fascination 
af fodbold, de har skrevet om deres fædre, og 
Korndal har derudover skrevet en helt speciel 
digtsamling om hjembyen Farum, ’3520 Korndal’. 

Disse temaer bliver omdrejningspunktet for en 
hyggelig times samtale, der også byder på op- 
læsning af Korndals digte.

Farum Bibliotek
Torsdag 8. april kl. 19
Entré: 40 kr. / klubpris 30 kr
Billetter på furbib.dk

Hvordan kan vi blive mere omsorgsfulde over for 
os selv? For nogle har corona-tiden betydet, at vi 
har fået øjnene op for, hvad der skaber nærvær i 
hverdagen. For andre har det været en stressende 
periode. Men fælles for begge er, at vi har mærket, 
hvad der stresser og hvad der gør, at vi er mere til 
stede i vores eget liv. 
Stresslæge Trine Rønnov fortæller om, hvordan 
vi kan bruge de gode erfaringer og skabe en 
nærværende og mindful hverdag.
 
Stresslæge Trine Rønnov er ekspert i at forebygge 
og behandle stress. Hun har klinik i Farum.
 
 

Farum, fædre og fodbold Mindfulness i hverdagen



Farum Bibliotek
Mandag 12. april kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40
Billetter på furbib.dk

Jonas T. Bengtsson er aktuel med sin femte roman 
’Fra blokken’, og i lighed med et par af hans tidlig-
ere romaner er den allerede solgt til udlandet og til 
filmatisering.
Bengtsson skriver socialrealisme; rå fortællinger 
fra socialt belastede områder i det københavnske 
Nordvest. Romanen følger tre barndomsvenner 
fra blokken, hvis liv har udviklet sig helt forskel-
ligt. Danny afsoner en voldsdom, men da han 
løslades, er hans ven, den tandlægestuderende 
Malik, forsvundet. Danny kontakter deres fælles 
ven Christian for hjælp, men Christian, der er 
politimand og familiefar, er kun i stand til at hjælpe 
inden for lovens rammer. Danny må selv tage 
affære.
Bogen er elementært spændende; midt i krimi-
naliteten og volden er der også følsomme scener 
og nuancerede person- og miljøbeskrivelser – 
fortalt med sproglig præcision og overskud.
 
Jonas T. Bengtsson debuterede med ’Aminas 
breve’ i 2005. Senere fulgte romanerne ’Submarino’,
’Et eventyr’ og ’Sus’. Begge de to første romaner 
er filmatiserede. Han har modtaget adskillige 
priser, bl.a. Martin Andersen Nexø Fondens Pris, 
2013.

Farum Bibliotek
Torsdag 6. maj kl. 19
Gratis tilmelding til Morten på mfa1@furesoe.dk

Vi står forhåbentlig foran en stor sportssommer, 
hvor både de udsatte Europamesterskaber i 
fodbold, delvist på dansk grund, og De Olympiske 
Lege venter. Nu kan du selv varme op og dyste i 
en hyggelig og sjov kappestrid, hvor du får gang 
i de små grå. Bibliotekar Morten F. Andersen er 
quizmaster og har tilrettelagt en udfordrende aften 
i godt selskab. I kan deltage i hold på op til fem 
personer, men du kan sagtens tilmelde dig
alene. Vi finder et hold til dig.

Sportsquiz

Jonas T. Bengtsson



Festivalen Lun på Ord er flyttet 
et halvt år frem til en sommer-
udgave. 

Sæt allerede nu kryds ved 

den 11. og 12. juni
hvor vi forhåbentlig kan ses 
til et par oplevelsesrige dage - 
både ude og inde.
På sommerlunt gensyn på 
Værløse Bibliotek og i Galaksen

Lun på Ord 21

Tro, Håb & Kærlighed


