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Sæsonprogram FORår 2022

Oplev
Merete Pryds Helle

Nagieb Khaja
Morten Pape
Iben Albinus
Karsten Vogel
Pelle Dragsted



orår i venteF
Vi har atter sonderet terrænet og 
sammensat et bredt og vidtfavnende 
program, der kan stille manges kulturelle 
sult. Velkommen til foråret på Furesø 
Bibliotekerne.

Vi kan byde på en fornem trio til fans af 
det skønlitterære. I marts har vi således 
fornøjelsen af at invitere Merete Pryds Helle 
indenfor. Hun vil fortælle om sin kommende 
bog, ”Det vågne hjerte”, tredje selvstændige 
del af serien, der også indeholder de 
populære ”Folkets skønhed” og ”Vi kunne alt”. 
Senere i marts kan du møde Morten Pape, 
der også kan præsentere tredje og sidste 
bind i sin populære og velanmeldte Amager
-trilogi, ”I ruiner”. 
I april byder vi på journalist og roman-
debutant Iben Albinus, der med sit spændings-
brag ”Damaskus” har ramt både læsere og 
kritikere.

Vi har også spændende tilbud til de 
samfundsinteresserede. I samarbejde med 
Immigrantmuseet har vi nemlig fokus på 
Afghanistan, når prisvindende journalist og 
dokumentarist Nagieb Khaja kommer forbi 
til en snak om det traumatiserede land. Og 
politiker og samfundsdebattør Pelle Dragsted 
kommer med foredrag om sin storroste bog 
”Nordisk socialisme”.
Videnskabeligt interesserede kan se frem 
til en række naturvidenskabelige foredrag, 
mens musikfans kan glæde sig til saxofon-
foredrag med Karsten Vogel og en pop-
quiz. Endelig kan vi byde på hyggelige 
fællesoplevelser med guidet fælleslæsning 
og strikkecafé.

Vi glæder os til at præsentere vores 
program for jer.

Forårshilsner 

Furesø Bibliotekerne



Torsdag 27.01. kl. 15.00

Tirsdag  08.02. kl. 19.00
Tirsdag  22.02. kl. 19.00
Tirsdag  22.02. kl. 19.00
Torsdag 24.02. kl. 15.00

Tirsdag  01.03. kl. 19.00
Tirsdag  01.03. kl. 19.00
Torsdag 03.03. kl. 10.00
Torsdag 10.03. kl. 10.00
Torsdag 10.03. kl. 19.00
Tirsdag 15.03. kl. 19.00
Torsdag 17.03. kl. 10.00
Torsdag 17.03. kl. 19.00
Torsdag 24.03. kl. 10.00
Tirsdag 29.03. kl. 10.00
Torsdag 31.03. kl. 15.00

Tirsdag 05.04. kl.  19.00
Onsdag 20.04. kl. 19.00
Torsdag 28.04. kl. 15.00

Torsdag 05.05. kl. 19.00
Tirsdag 10.05. kl.  17.00
Torsdag 19.05. kl. 15.00

Torsdag 30.06. kl. 15.00
                      

Strikkecafé

Naturvidenskabelige foredrag: Fremtidens natur 
Naturvidenskabelige foredrag: Den sovende hjerne
Saxofonhistorier ved Karsten Vogel
Strikkecafé

Naturvidenskabelige foredrag: Klimaforandringerne
Forfatterbesøg: Merete Pryds Helle
Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Afghanistan i fokus med Nagieb Khaja
Naturvidenskabelige foredrag: Ekstrem fordøjelse
Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Forfatterbesøg: Morten Pape
Guidet fælleslæsning m. Pernille Poulsen
Naturvidenskabelige foredrag: Flagermus 
Strikkecafé

Forfatterbesøg: Iben Albinus
Musikquiz ved Morten Andersen
Strikkecafé

Forfatterbesøg: Pelle Dragsted
Bogcafé
Strikkecafé

Strikkecafé

Farum Bibliotek

Farum Kulturhus, Stien
Farum Kulturhus, Stien
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek

Farum Kulturhus, Stien
Værløse Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Kulturhus, Stien
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek
Farum Bibliotek, Stien
Farum Bibliotek

Farum Bibliotek
Værløse Bibliotek
Farum Bibliotek

Farum Bibliotek
Farum Bibliotek 
Farum Bibliotek

Farum Bibliotek

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

JANUAR



Biblioteket lægger igen hus til fællesskab med udgangs-
punkt i strikning. Kig ind den sidste torsdag i hver 
måned, hvor friske strikkere mødes til fri strik og deler 
idéer og inspiration. 

ÅBEN STRIKKECAFÉ
FARUM BIBLIOTEK

27. januar, 24. februar, 31. marts,
28. april, 19. maj og 30. juni
Alle gange i tidsrummet kl. 15-17. 

Klubben ’High Five’ byder i samarbejde med Furesø Biblioteker velkommen til forårets 
live-streaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Niveauet er højt, 
og som deltager bliver du udfordret, men alle kan få udbytte af foredragene – uanset faglige forudsætninger.
Hent folder på biblioteket fra cirka 1. februar.

08.02.22 ’Fremtidens natur’ ved professor i økologi Jens-Christian Svenning
22.02.22 ’Den sovende hjerne’ ved lektor i neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum
01.03.22 ’Klimaforandringerne’ ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen
15.03.22 ’Ekstrem fordøjelse’ ved professor i zoofysiologi Tobias Wang
29.03.22 ’Flagermus’ ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
FARUM KULTURHUS, STIEN



TORSDAG 

22
FEBRUAR

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Gratis
billetter på 
furbib.dk

TIRSDAG 

KARSTEN VOGEL SAXOFONHISTORIER – 
MUSIKKEN, MUSIKERNE OG INSTRUMENTET
Hvorfor er en saxofon ikke en klarinet? 
Hvad gjorde Coleman Hawkins, da han ikke 
måtte spille koncerter i England? Charlie Parkers 
kaotiske omgang med sit instrument. Skelsæt-
tende indspilninger - og mange flere historier og 
anekdoter fra jazzens verden med saxofonen 
som et naturligt centrum.
Karsten Vogel vil i dette underholdende foredrag 
fortælle historien om saxofonen, jazzen og dens 
vidunderlige verden. Han vil supplere ordene med 
musikeksempler og medbringer desuden et par 
saxofoner, som han da også spiller på.

Karsten Vogel er en af landets mest respekterede 
musikere og grundlægger af legendariske grupper 
som Burnin Red Ivanhoe og Secret Oyster. 
Han har desuden beskæftiget sig indgående med 
musik som vært på Danmarks Radio og leder af 
dets diskotek.

Foredraget præsenteres i samarbejde med 
Furesø Musikskole.



01
KL. 19

Billetter på 
furbib.dk 

50 kr./klubpris 
40 kr.

TIRSDAG 

VÆRLØSE
BIBLIOTEK

MARTS

Denne gang kommer vi ind i kvindebevægelsens 
pulserende hjerte på Kvindehøjskolen, sommeren 
1984. Det er en stor fortælling om kærlighed og 
venskab, køn og seksualitet i en tid præget af 
opbrud og nybrud.

Vores næsten lokale forfatter Merete Pryds Helle 
giver her en særintroduktion til tredje selvstændige 
del af trilogien ”Folkets skønhed”, ”Vi kunne alt” og 
nu ”Det vågne hjerte”. Tilsammen kortlægger de 
tre romaner kvinders Danmarkshistorie i det 20. 
århundrede.
Bogen udkommer til juni, men Merete Pryds Helle 
giver os allerede nu et særligt indblik i romanen, før 
den når ud til alle andre.

SÆRINTRO TIL 
MERETE PRYDS HELLES ”DET VÅGNE HJERTE”



TORSDAG 

03
MARTS 

KL. 10-11.30
FARUM

BIBLIOTEK
MØDELOKALE I 

BØRNEBIBLIOTEKET

Gratis billetter 
på furbib.dk

TORSDAG 

GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
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

EFTERFØLGENDE
10. marts, 

17. marts og 
24. marts 



AFGHANISTAN I FOKUS
MØD NAGIEB KHAJA

10
MARTS

KL. 19

Gratis billetter 
på furbib.dk

TORSDAG 

FARUM 
BIBLIOTEK

I samarbejde med Immigrantmuseet inviterer
vi til en aften med Afghanistan og de evakuerede 
afghanere i fokus. Nagieb Khaja er journalist, 
prisvindende dokumentarist og kender af det 
komplekse Afghanistan og det afghanske folk. 
Han har mange reportagerejser til Afghanistan 
bag sig og er kendt for at tage livtag med be-
givenhederne og de mennesker, der er inddraget. 
Han er om nogen en person, der kan indramme 
fortællingen om landet og give perspektiv og 
forklaring på nogle af de mange spørgsmål,  

der uundgåeligt knytter sig til det. Hvorfor blev 
Afghanistan invaderet? Hvorfor udviklede det sig i 
en helt forkert retning, og hvad er det for fejltagel-
ser USA og dets allierede har begået? Khaja giver 
sit bud på, hvorfor det gik så galt med tilbagetræk-
ningen, som sidste sommer førte til dramatiske 
situationer og den livsnødvendige evakuering af 
afghanere. 
Immigrantmuseet sørger for, at netop deres historier 
bliver til et kapitel i Danmarks historie.

I et unikt samarbejde med Røde Kors 
åbner Immigrantmuseet et filialkontor 
i Sandholmlejren og påbegynder 
en indsamling af vidnesbyrd og 
beretninger fra de nyligt evakuerede 
afghanere. 
Indledningsvis fortæller museums- og 
arkivchef Cathrine Kyø Hermansen 
kort om projektet.



TORSDAG 

 

17
MARTS 

     KL. 19 
FARUM

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

60 kr. /klub-
pris 50 kr.

TORSDAG MORTEN PAPE
I RUINER
Finanskrise og folkemord, et Europa under pres, et 
forstyrret nødhjælpssystem og kernefamiliens kollaps. 
Morten Pape tackler nogle af det 21. århundredes 
største spørgsmål i sin episke afslutning på Amager-
trilogien. “I ruiner” er en stort anlagt roman om dem, 
der tier og dermed samtykker – i familien, i lokalsam-
fundet og på verdensplan. 
Du kan møde Morten Pape til et foredrag om bogen, 
der er tredje og sidste selvstændige bind af trilogien. 
De to første “Planen” og “Guds bedste børn” tog 
både et samlet anmelderkorps og en stor læserskare 
med storm. De barske fortællinger fra et hårdt miljø 
på Amager indbragte Pape henholdsvis BogForums 
Debutantpris (2015) og DR Romanprisen (2019).



13
OKTOBER

KL. 19

Entré: 50kr. / 
klubpris 40 kr.

Billetter på 
furbib.dk

 TEATERSALEN 
 FARUM KULTURHUS

05
APRIL

TIRSDAG 

KL. 19
FARUM 

BIBLIOTEK

Billetter på 
furbib.dk 

50 kr./klub-
pris 40 kr.

IBEN ALBINUS
DAMASKUS

Denne aften vil hun fortælle om, hvordan 
hendes erfaringer som journalist og 
manuskriptforfatter kunne bruges i 
researchen til debutromanen, der        
blander den nordiske krimi med 
spionthrilleren.

Iben Albinus er aktuel med sin velanmeldte debut-
roman “Damaskus”. Du kan møde hende til en aften 
om spionthrilleren som moderne eksistensroman.
Hvad vil det sige at være et godt menneske? 
Hvordan ville jeg selv agere, hvis jeg blev stillet over 
for den værst tænkelige ondskab? 
Det var udgangspunktet, da Iben Albinus fik idéen til 
sin thriller.



TORSDAG 

20
APRIL 

     KL. 19 
VÆRLØSE

BIBLIOTEK

Gratis tilmelding 
til Morten på 

mfa1@furesoe.dk

ONSDAG 
MUSIKQUIZ
DYST PÅ VIDEN OM POP OG ROCK
Vi kaster os endnu engang ud i en sjov, udfordrende 
og hyggelig quiz for dig, der har quiz og musik i 
blodet. Musikbibliotekar Morten Flacheberg Andersen 
har som altid tilrettelagt 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.



05
MAJ

TORSDAG 

Kl. 19
FARUM BIBLIOTEK

Billetter på furbib.dk 
50 kr./klubpris 40 kr.

og efterfølgende
30. SEPTEMBER

25. NOVEMBER
28. OKTOBER

BOGCAFÉ
BOGANBEFALINGER OG HYGGE
Hvad kan bibliotekarerne selv li’ at læse – hvad 
læser de netop nu? Kom og hør, hvad de lægger i 
feriekufferten og tager med i hængekøjen. 
Få inspiration til underholdende, udfordrende og 
uundværlig sommerlæsning.

10
MAJ

TIRSDAG 

Kl. 17
FARUM BIBLIOTEK

Gratis billetter på 
furbib.dk

PELLE DRAGSTED
FOREDRAG OG DEBAT OM NORDISK 
SOCIALISME
Finanskrise, klimaforandringer og voksende social og 
økonomisk ulighed har sat spørgsmålstegn ved den 
kapitalistiske økonomi, og givet den demokratiske 
socialisme ny vind i sejlene. Men hvordan kan 
økonomien styres mere demokratisk? Hvad betyder 
det at demokratisere ejerskabet? Hvilken rolle skal 
markedsmekanismerne spille? Og hvordan skaber vi 
en økonomi, der sikrer mest mulig frihed og indflydelse 
for den enkelte?
Mød forfatter og politiker Pelle Dragsted, når han giver 
foredrag og lægger op til samfundsdebat med udgangs-
punkt i sin velanmeldte bog ’Nordisk socialisme’.


