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 ELkommenV
Vi lægger ud med leg og bevægelse, når vi i Hareskov inviterer til yoga 
for børn i alle aldre. I Værløse kan de helt små komme i godt selskab med 
Musikmor, når hun bringer børn og deres voksne sammen om musik og 
rytmik, nærvær og fællesskab.

I Farum er der pizza og banko med Lasse-Leif, som de fleste børn kender 
fra Mette Finderups skøre og fine fortællinger. 

I efterårsferien kan I opleve forrygende eksperimenter, når DTU Science 
Show kommer forbi og gør os klogere på naturvidenskabens vidunderlige 
univers. Der bliver også rig mulighed for at dyste med andre børn, når vi 
igen i år holder vores FIFA-turnering, hvor der konkurreres om hæder og 
ære – og  måske en lille præmie.

Film skal ses i biografen. Og på biblioteket. Vi har igen fundet de aller-
bedste film frem til de yngste, som vises over en række formiddage i Farum 
og Værløse. 

Når juletiden nærmer sig kan I komme ned til os og hjælpe med at pynte 
bibliotekets juletræ, eller I kan klippe jeres egen julepynt.
Vi glæder os til at byde jer indenfor til et hyggeligt efterår på 
børnebibliotekerne! 

Til et efterår spækket med oplevelser for børn og deres 
voksne. Mens farverne skifter og vejret bliver køligere, byder 
børnebibliotekerne indenfor til et efterår fyldt med spændende 
og sjove oplevelser.

Meld dig ind i 

Familieklubben på 

furbib.dk

M
ASSER AF SJOVE OPLEVELSER I VENTE



KALENDER
KALENDER

SEPTEMBER
14.09
25.09
26.09
28.09

Yoga for børn                                       
Film sæsonstart
Babyrytmik med Musikmor 
Yoga for børn                                                  

Hareskov
Værløse
Værløse

Hareskov

AUGUST
31.08  Lørdag med læsehunde                                        Farum

OKTOBER
04.10
16.10
17.10
23.10
26.10

Banko og Pizza med Lasse-Leif
FIFA 
DTU Science-show 
Ulla Dyrløv - Børns medieforbrug
Halloweenklip                                  

Teatersalen
Farum
Farum
Farum
Farum

NOVEMBER
02.11
09.11
23.11
30.11

Halloween på kirkegården 
3 års fødselsdag
Jul på børnebiblioteket
Familiejulefilm

Hareskov
Farum og Værløse
Farum og Værløse

Farum

LEGESTUE
Farum Bibliotek hver tirsdag kl. 10    
Værløse Bibliotek hver onsdag kl. 10



YOGA FOR SMÅ OG STØRRE BØRN
STYRK DIT BARN MED YOGA
Hareskov Bibliotek – Salen
2 lørdage - 14. og 28. september
Kl. 9.30-10.15 for 4-6 årige
Kl. 10.25-11.10 for 7-11 årige
Gratis billetter på furbib.dk
OBS! Kun børnene skal have billet

Der er mange gode grunde til at lære yoga allerede 
som barn. Man lærer at mærke, at kroppen har sit 
’eget sprog’, og man lærer sig selv bedre at kende. 
Det giver ikke kun selvtillid, ro og mod, men også 
bedre koncentration, søvn og generel trivsel.

For de små børns vedkommende leges yogastil-
lingerne ind i form af eventyr. For de større børn 
arbejdes der med mere traditionel yoga og afspænd-
ing. I en travl tid med skærme overalt er det vigtigere 
end nogensinde at give børn mulighed for at være 
i ro, lære at mærke sig selv, kende sine følelser og 
blive i stand til at sætte grænser.
Medbring egen yogamåtte/tæppe.

4-11 år

LÆS FOR EN HUND
FÅ STØRRE LÆSELYST OG EN 
BEDRE LÆSEOPLEVELSE
Farum Bibliotek
Lørdag 31. august kl. 11
Ingen tilmelding – mød bare op

Mød vores børneglade læsehunde, der 
motiverer til en positiv og anderledes 
læseoplevelse for børn, der er udfordret 
med læsningen. En læsehund hverken 
dømmer eller retter barnet, men tilbyder 
ro og nærvær. Det skaber tryghed og tillid 
hos barnet, der så får øget læselyst og 
selvtillid.
På denne lørdag kan du møde vores tre 
læsehunde Sallie, Luna og Nellie, og alle 
lytter de med tålmodighed og interesse til 
alverdens historier. 

Der er mulighed for at komme i et 6-ugers 
forløb med læsehundene. Det foregår hver 
tirsdag eller torsdag mellem kl. 15 og 17.

Tilbuddet gælder børn fra 1.-5. klasse.

FOR BØRN



Luise Føns fra Babybandet laver babymotorik på en ny og moderne måde 
til nykomponeret børnemusik specielt egnet til babyer og de rutiner, man 
har med sin baby i løbet af dagen. Rytmikken stimulerer barnets medfødte 
musikalitet, og gennem musikken tumler, danser, synger, fjoller og leger vi, 
og får på den måde styrket barnets sansemotorik. Vi slutter timen af med 
en afslappende sang.

Glæd dig selv og din baby under barslen med en musikalsk, nærværende 
og sjov stund.

For babyer fra 0-1 år og deres forældre.

BABYRYTMIK OG MUSIKMOR
WORKSHOP I BABYHØJDE
Værløse Bibliotek – Orbit
Torsdag 26. september kl. 10.30-11.15
Gratis billetter på furbib.dk
OBS! Kun børnene skal have billet

FOR BØRN



FILM FOR BØRN I VÆRLØSE
Børnebiblioteket i Værløse
Tirsdagene 17. og 24. september, 15. og 22. oktober, 
12. og 19. november (for de 3-6-årige). 1., 8. og 
29. oktober samt 5. november (for de 1½-3-årige). 
26. november og 3. december (julefilm for de 2-6-årige)
Gratis, men kræver tilmelding på vbb@furesoe.dk

Furesø Bibliotekerne viser hver tirsdag små sjove og 
skæve film for de mindste. Det er hyggelige formid-
dage, hvor børnene får en god oplevelse og samtidig 
kan se biblioteket.

Filmene er nøje udvalgt med en række spændende 
temaer, og henvender sig til daginstitutioner samt børn 
og deres voksne. 

Fra 1½ år

FILM FOR BØRN I FARUM
Biografen, Farum Kulturhus
Onsdagene 25. september, 2., 9., 16., og 23. oktober 
samt torsdag 31. oktober kl. 9.30-10.15
Gratis, men kræver tilmelding på fbb@furesoe.dk 
eller tlf. 7235 4606

Børnebiblioteket og tekniker Ole Seyler viser nye og 
gamle animations- og kortfilm fra Filmstriben på det 
store lærred. Der er forskellige temaer fra gang til gang, 
der kan lede til en god snak om filmene. Temaerne kan 
ses på furbib.dk. 

Filmene henvender sig til daginstitutioner og andre 
børn med deres voksne. 

Fra 2 år

FILM
SIDEN



Tegner: Annette Carlsen

BANKO OG PIZZA MED 
LASSE-LEIF
Teatersalen, Farum Kulturhus
Fredag 4. oktober kl. 16.30-18
50 kr. for børn / 75 kr. for voksne, inklusive pizza. 
Billetter købes på furbib.dk

Der er hygge for hele familien, når børne-
biblioteket inviterer til fællesspisning, bankospil 
og forfatterforedrag. Mette Finderup læser op 
fra en af sine populære bøger om Lasse-Leif 
og holder desuden foredrag for de voksne om 
tilblivelsen af sine bøger, mens børnene spiller 
banko. 

Der er gratis plakater til alle deltagende børn.
 

Fra 3 år

FOR BØRN



DTU SCIENCESHOW
Teatersalen, Farum Kulturhus
Torsdag 17. oktober kl. 13
Gratis billetter på furbib.dk

Vi får fint besøg af studerende fra DTU, 
når de med deres ScienceShow kommer 
ud og formidler naturvidenskab på en 
både sjov og underholdende måde.

Der er lagt op til et brag af et show med 
spektakulære eksplosioner, farver og 
forrygende forsøg, når de studeren-
de fortæller om naturvidenskabelige 
fænomener. Det bliver med garanti både 
lærerigt og underholdende. 

For børn fra 10 år og deres familier

FIFA-TURNERING
Farum Bibliotek
Onsdag 16. oktober kl. 13
Tilmelding på Farum Børnebibliotek 
senest mandag 14. oktober kl. 18

Vi gentager vinterferiens succes, når 
børnebiblioteket danner rammen om 
en FIFA-turnering. Er du skarp med 
controlleren, så kom forbi og vis dine 
tricks og driblefærdigheder, når du 
konkurrerer med andre FIFA-hajer. 

Måske bliver du den kommende 
e-superligastjerne? 

Alle mellem 9 og 13 år kan deltage

FOR BØRN



ULLA DYRLØV
FÅ STYR PÅ DIT BARNS DIGITALE VERDEN
Teatersalen, Farum Kulturhus
Onsdag 23. oktober kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk

Hvor meget bør dit barn egentlig spille hver dag? 
Er det problematisk at se YouTube i timevis? 
Og hvordan skal man egentlig opføre sig på de 
sociale medier?
Mange forældre og bedsteforældre er bekymrede 
for deres børns eller unges digitale liv og ved ikke 
helt, hvordan de skal håndtere det – eller for den 
sags skyld forstå det.

Psykolog Ulla Dyrløv guider med udgangspunkt i 
bestselleren ”Få styr på dit barns digitale verden” 
igennem de mange bekymringer og faldgruber, 
der er, når ens barn har et digitalt liv – hvad enten 
barnet er fem år gammel eller en ung, selvstæn-
dig teenager. Hun har optrådt i flere medier med 
sit enkle og kontante budskab: tag ansvar.

FOR BØRN



HALLOWEENVÆRKSTED
Farum Bibliotek
Lørdag 26. oktober kl. 10-13
Gratis adgang. Ingen tilmelding

Det er atter blevet den (u)hyggelige tid på året, hvor hekse og monstre 
lurer i farvandet. Det er halloween, så kom forbi børnebiblioteket og 
udfold din kreative sans. Klip farligt pynt, en uhyggelig maske eller 
lignende gyseligt, der får det til at løbe koldt ned af ryggen på dig. 

Eller gå på jagt efter det hæslige bogmonster, der gemmer sig mellem 
reolerne. Bibi U. Nielsen hjælper med klip og teknik.

HALLOWEEN PÅ KIRKEGÅRDEN
UHYGGELIG EFTERMIDDAG MED FORTÆLLINGER, 
SANG OG LEVENDE LYS
Hareskov Kirke
Lørdag 2. november kl. 16
Gratis billetter på furbib.dk

Tør du? Tag dine forældre eller bedsteforældre med på en uhyggelig 
halloweentur på kirkegården ved Hareskov Kirke.
Historiefortæller Steiner sætter stemningen og fortæller gysende historier 
i faklernes skær.

Hareskov Pigekor synger for jer, og eftermiddagen afsluttes – 
hyggeligt- i sognehuset med sang og varm kakao.

Arrangeret i samarbejde med Hareskov Sogn og Hareskovby 
Medborgerforening.

HALLOW
EEN



FOR BØRN

FØDSELSDAGSFEST FOR ÅRGANG 2016
BØRNEBIBLIOTEKET FEJRER DE 3-ÅRIGE FURESØBØRN
Farum og Værløse Bibliotek
Lørdag 9. november kl. 10.30
Ingen tilmelding – mød bare op
Husk dit barns sundhedskort

Fylder dit barn 3 år i løbet af 2019, så inviterer vi til fødselsdagsfest på Børne-
biblioteket. Vi starter med en fødselsdagshistorie kl. 10.30 og fortsætter med en 
fødselsdagsfilm ca. kl. 11. 

Alle fødselsdagsbørn får også en flot gavebog og en ballon med hjem.



JUL PÅ BIBLIOTEKET
Farum og Værløse Børnebibliotek
Lørdag 23. november (KUN Værløse), 
7. december og 14. december kl. 10-13
Ingen tilmelding – mød bare op

Kom ned på Børnebiblioteket og hjælp os 
med at pynte vores juletræ. Du kan også 
lave fin julepynt, som du kan tage med 
hjem til dit eget juletræ. Tag hele familien 
med og kom i dejlig julestemning, mens I 
klipper og pynter. 

Vi serverer lidt julegodter undervejs.

For alle

GRATIS LØRDAGSFILM 
FOR BØRN
Biografen, Farum Kulturhus
Lørdag 30. november kl. 10.30
Gratis. Pladser efter først til mølle

Kobl af fra gaveræset og kom i den rette 
julestemning, når børnebiblioteket byder 
på film og hygge for børn og voksne. 

Vi viser små, kloge og sjove film fra 
Filmstriben på biografens store lærred. 
Du kan blandt andet se film med ”Rita & 
Krokodille” og ”Vitello”. Børnebibliotekar 
Helene introducerer og Ole Seyler styrer 
teknikken. Filmene egner sig til børn fra 
3 år og deres voksne, og arrangementet 
varer cirka en time.

Fra 3 år

JUL


