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 ELkommenV
Biblioteket er hjernens klubhus, hos os står døren åben for alle, vi træner 
viden, fælleskab og glæde. Dette efterår har vi tilbud om at træne hjernen 
med hukommelsestræning, paratvidenquiz om året 1989, aktiv dans med 
Danseplaneten, et kreativt skriveværksted og et nyt koncept ”Tegn en bog”, 
hvor du kan tegne en litterær oplevelse. 
Også oplæsning og et foredrag om Kierkegaard sætter hjernen i bevægelse.

Velsyngende
Vi glæder os også til at fylde rummet med musik, både blueskoncert med 
Paul Banks, foredrag om Johnny Cash, klassisk Bachkoncert, som forfatter-
en Knud Hjortø beundrede, og så byder vi på fællesskabsskabende 
fællessang. 

Veltalende
Vi får besøg af velskrivende bestsellerforfattere: biografimesteren Jens An-
dersen, Lone Theils, der taler om at tage springet fra London-korrespondent 
til krimiforfatter, Knud Romer om sin roman “Kort over paradis” og psykolog 
Ulla Dyrløv, der taler om, hvordan familierne kan blive veltilpasse i forhold til 
børn og unges medieforbrug.

Vi håber, at programmet opleves som velvalgt og velformet og indbyder til 
kulturelt velvære.
Vel mødt.

til bibliotekets aktivitetsprogram for efteråret 2019.
Vi glæder os til at samle folk om den velfærd, der ligger i at 
opleve velplanlagt kultur i nærområdet og samtidig møde 
hinanden og spørge: “Alt vel?”. 

Meld dig ind i 

Biblioteksklubben på 

furbib.dk
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OKTOBER

SEPTEMBER

06.09
12.09
14.09
17.09
17.09
25.09
27.09
30.09

Verdensmål  7: energi                                           
1989 – quiz om året der forandrede verden                                            
Krop & hop                                          
Jens Andersen forfatteraften
Biodiversitet eller den 6. masseudryddelse                                         
Hukommelsestræning                                              
Verdensmål 13: natur og grøn omstilling
Guidet fælleslæsning

Værløse Bymidte
Farum
Farum
Farum

Hareskov
Farum

Værløse Bymidte
Farum

01.10
03.10
04.10
10.10
11.10
14.10
18.10
21.10
23.10
28.10
29.10
31.10

Knud Hjortø og Bach i Undergrunden                                     
Knud Romer forfatteraften                                          
Skriveværksted med Anne Hjælmsø 
Johnny Cash - koncertforedrag
Skriveværksted med Anne Hjælmsø
Guidet fælleslæsning
Skriveværksted med Anne Hjælmsø
Guidet fælleslæsning
Ulla Dyrløv – foredrag om børns medieforbrug
Guidet fælleslæsning
Sangens helbredende kraft
Spil Dansk Fællessangen

Værløse
Farum
Farum
Farum
Farum
Farum
Farum
Farum
Farum

Teatersalen
Farum

Hareskov
Farum + Værløse

NOVEMBER

04.11
11.11
12.11
14.11
16.11
18.11
21.11
23.11
28.11
30.11

Guidet fælleslæsning
Guidet fælleslæsning
Kierkegaard & kærligheden 
Paul Banks – manden og musikken
Tegn en bog – workshop med Elsebeth Tank  
Guidet fælleslæsning
Kina – i Farum                      
Tegn en bog – workshop med Elsebeth Tank  
Lone Theils forfatteraften 
Tegn en bog – workshop med Elsebeth Tank                                                   

Farum
Farum

Hareskov
Farum
Farum
Farum
Farum
Farum

Værløse
Farum

Farum

FORFATTERAFTEN
Hareskov
VærløseHJERNEN

VÆR KREATIV
MUSIK

HARESKOV
ANDET

KALENDER
16.08  Verdensmål 14: emballage                                               Værløse BymidteAUGUST

04.12  Julebogcafé                                              FarumDECEMBER



FORFATTERE

JENS ANDERSEN 
KIM LARSEN & KUNSTEN AT SKRIVE BIOGRAFIER

Med udgangspunkt i sin seneste bog, ”Kim Larsen. 
Mine unge år”, fortæller Jens Andersen om den 
folkekære musikers farverige liv, der endte så brat 
i efteråret 2018, før de to havde færdiggjort deres 
samarbejde om den store erindringsbog.
Andersen trækker lange linjer gennem Larsens liv 
og hans mange sange - fra barndommens gade 
i Københavns nordvest-kvarter, Askov Højskole, 
det mislykkede skolelærerjob og til slum-
stormerårene omkring 1968 på Christianshavn, 
hvor Gasolin blev til.
 

Farum Bibliotek
Tirsdag 17. september kl. 19
Entré: 75 kr. / klubpris 60 kr.
Billetter på furbib.dk

Jens Andersen er en af landets bedste biografi-
skrivere, og du kan glæde dig til også at høre 
ham fortælle om denne særlige disciplin og genre, 
om skriveproces og research, og om hvordan han 
udvælger sit stof og sine (kultur)personligheder. 

Han har skrevet portrætter af både store for-
fattere, fodboldhelte og kongelige og evner på 
fornem vis at give dem både folkelig og litterær 
appel. Andersens mange læsere stemte ham ind 
som vinder af Læsernes Bogpris i foråret 2019 
for bogen om Kim Larsen.

FORFATTERE



Knud Romer har siden publikumssuccesen “Den som 
blinker er bange for døden” brugt tolv år af sit liv på at 
tage tilløb til og dernæst skrive “Kort over Paradis”. 
Her folder han sin detaljeskarpe elefanthukommelse ud 
og tegner et kort over København fra midt i 70’erne, 
da han forlod Falster for at studere litteraturvidenskab 
på universitetet i København. 
Den unge mand fra udkantsdanmark husker tydeligt, 
hvordan længslen efter at blive anerkendt som køben-
havner drev ham nysgerrigt rundt i byens liv og især 
natteliv. Knud Romer har indkogt sine tidsbilleder til en 
moderne antropologisk hovedstadshistorie, smagt til 
med et storslået dansk, referencer og bemærkninger på 
tysk, poetisk serveret i fantastiske sætninger.

“Kort over Paradis” var nomineret til Læsernes Bogpris 
2019 og modtog Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen 
Legat på 75.000 for det store arbejde.

KNUD ROMER 
KORT OVER PARADIS 
Farum Bibliotek
Torsdag 3. oktober kl. 19
Entré: 75 kr. / klubpris 60 kr.
Billetter på furbib.dk

FORFATTERE
FORFATTERE



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.

FORFATTERE



BRITERNE, BREXIT OG BLODIGE MORD
FORFATTERAFTEN MED LONE THEILS

Mange kender Lone Theils fra både DR og TV2 
som klog og kompetent kender af britisk politik, 
livsstil og kultur. Hun er tidligere korrespondent 
for bl.a. Politiken og Berlingske Tidende i London 
og har gennem 16 år i metropolen opnået indsigt i 
og forståelse for den engelske folkesjæl. 
Hun er derfor den helt rette til at give et bud på, 
hvad det egentlig er, de har gang i derovre i disse år.

Værløse Bibliotek
Torsdag 28. november kl. 19
Entré: 75 kr. / klubpris 60 kr.
Billetter på furbib.dk

Men Lone Theils har også selv gang i en ny 
karriere som krimiforfatter. Hun debuterede med 
den talentfulde “Pigerne fra Englandsbåden”, som 
imponerede både anmeldere og læsere og røg 
direkte ind på bestsellerlisterne. Her introducerede 
hun sin hovedfigur, Londonkorrespondenten Nora 
Sand, som også optræder i efterfølgende krimier, 
alle med duft af den britiske hovedstad. Bøgerne 
er blevet solgt til udgivelse i 16 lande.

Hør hende fortælle om briterne, deres Brexit og 
om springet fra Londonkorrespondent til krimi-
forfatter.

FORFATTERE



1989
QUIZ OM ÅRET, DER 
FORANDREDE VERDEN 
Farum Bibliotek
Torsdag 12. september kl. 19
Gratis tilmelding til Morten på 
mfa1@furesoe.dk

Årets Golden Days Festival sætter spot på 
det skelsættende år 1989. 
Det gør Furesø Bibliotek også med denne 
quiz om året, hvor den ene afgørende 
omvæltning og begivenhed afløste den 
anden. Hvor meget husker du selv?
Afprøv din viden i en underholdende og 
udfordrende quiz med de to bibliotekarer 
Morten Flacheberg Andersen og Peter 
Bryld som veloplagte værter.

Saml gerne dit eget hold af venner eller 
familie og tilmeld holdet på op til fire per-
soner på forhånd. Du er også velkommen 
til at møde op selv – så finder vi et hold til 
dig.

KROP & HOP
DANS MED AMIR FALAKI FRA 
DANSEPLANETEN
Farum Bibliotek
Lørdag 14. september kl. 10.30 – 11.30
Ingen tilmelding, mød bare op

Det er sundt for både kroppen og hjernen 
at danse, og det er endnu sundere at danse 
sammen.

Amir Falaki fra danseskolen Danseplaneten 
i Farum smitter med sin livsglæde og be-
gejstring og får med garanti sat biblioteket 
på den anden ende.

Alle kan komme og danse med, børn, voksne, 
forældre og bedsteforældre.

HJERNEN

1989



FRA DÅRLIG HUKOMMELSE 
TIL KLÆBEHJERNE
LÆR TEKNIKKER AF OLE LARSEN
Farum Bibliotek
Onsdag 25. september kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk

Hvad var det nu lige, du skulle huske at 
fortælle? Glemte du pointen? Og hvad 
er det nu, ham skuespilleren hedder, der 
spiller med i den der film ...? Vi kender vist 
alle til disse håbløst ærgerlige situationer, 
men hvorfor er det egentlig, vi glemmer? 
Hvad er hemmeligheden bag at huske 
navne, ansigter og vigtige pointer? 
Disse spørgsmål får du svar på i Ole Larsens 
humoristiske foredrag. Du får værdifulde 
tips til enkle husketeknikker, og du vil blive 
i stand til at øge din koncentration, holde 
fokus og huske bedre. Det handler om 
at holde hjernen aktiv og anvende enkle 
teknikker.
Ole Larsen er en erfaren foredragsholder 
og tryllekunstner. Vi håber, det bliver en 
aften, du vil huske.

GUIDET FÆLLESLÆSNING
ÅBEN LÆSEGRUPPE
Farum Bibliotek
Mandagene 30.9., 14.10., 28.10. & 11.11. kl. 10-12.30 
med Ann-Lisbeth Holm
Mandagene 30.9., 21.10., 4.11. & 18.11. kl. 16.30-18 
med Pernille Poulsen
Gratis, men kræver tilmelding til hvert arrangement 
på furbib.dk

At læse behøver ikke kun 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 læseguider Ann-Lisbeth Holm 
og Pernille Poulsen står på skift for at lede oplæs-
ningen og har på forhånd udvalgt dagens litterære 
tekst til jer. Undervejs i oplæsningen lægger de 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.
For yderligere info: Ann-Lisbeth på alho@furesoe.dk 
eller Pernille på app1@furesoe.dk

HJERNEN



KINA I FARUM
SAMTIDSKUNST & LITTERATUR
Farum Bibliotek
Torsdag 21. november kl. 19
Gratis billetter på furbib.dk

Sammen med Furesø Kunstforening og Farum Kulturhus 
inviterer vi til en aften i det kinesiske tegn. I takt med at
vi får flere kinesiske forfattere på hylderne, stiller vi skarpt 
på ny kinesisk litteratur med oversætter Peter Damgaard 
i spidsen. Damgaard har forlaget Sand & Jern sammen 
med Frederik Gaub, og de vil give nogle bud på tidens 
bedste kinesiske forfattere og fortælle om processen med 
at oversætte fra kinesisk til dansk.
Fra de litterære billeder kan publikum gå videre til billed-
kunstens verden og få et preview på en ny udstilling i 
Kulturhuset. Kunstforeningen har kurateret en udstilling 
med værker af danske og kinesiske kunstnere, der af-
spejler kulturmødet og et mangeårigt samarbejde mellem 
kunstnergruppen Corner og Kina. 

Oplev Jens Bohr, Alba Enstrøm, Lars Heiberg og 
Lars Ravn samt kinesiske Tong Wang, der alle udstiller i 
Galleriet sammen med unge kinesiske kunstnere. 
Billedhugger Pontus Kjerrman introducerer udstillingen.

LIVESTREAMING AF NATUR-
VIDENSKABELIGE FOREDRAG
I samarbejde med det nye Furesø 
fællesskab for mænd ‘High Five Five’ og 
Farum Kulturhus byder vi velkommen til 
livestreaming af foredragsserien Offent-
lige foredrag i Naturvidenskab fra Århus 
Universitet. Her har du mulighed for at 
komme tættere på de nyeste opdagelser 
og erkendelser inden for naturvidenskab. 
Engagerede forelæsere holder foredrag 
om alle grene af naturvidenskaben, og 
du kan komme med. Niveauet er højt, 
og du vil blive udfordret, men du kan få 
udbytte af alle foredrag uanset dine faglige 
forudsætninger. 

Så snart programmet er fastlagt, kan du 
hente en flyer på biblioteket med datoer 
og emner.

HJERNEN



TEGN EN BOG
KREATIVT LITTERATURUDTRYK
Farum Bibliotek
Lørdagene 16., 23. og 30. november kl 10-13
Gratis billetter på furbib.dk
Begrænset deltagerantal.

“Tegn en bog” er en anderledes måde at tale om 
litteratur på. Konceptet er udviklet af Elsebeth Tank, 
som oprindeligt er uddannet bibliotekar, men nu 
arbejder som udviklingspartner, facilitator og coach 
med interesse for kreative processer. Det går ud på 
først at lytte sammen til højtlæsning af en tekst og 
derefter at gribe farveblyanterne og tegne lige præcis 
den stemning, det univers eller det indtryk, teksten 
har gjort på én. Ud over at aktivere og forbinde 
forskellige centre i hjernen, åbner tegningerne også 
for en ny måde at tale litteraturoplevelser på, når 
deltagerne viser hinanden deres tegninger og deler 
deres indtryk.

En workshop for alle, der har lyst til at prøve at tegne 
sin litterære oplevelse - medbring gerne humor og 
selvironi, men lad al præstationsangst blive hjemme.

SKRIVEVÆRKSTED 
MED ANNE HJÆLMSØ
Farum Bibliotek
Fredagene 4.,11. og 18. oktober kl. 10-12
Det er gratis at deltage. 
Der er plads til 10 på holdet.
Gratis billetter på furbib.dk

Mange går rundt mellem bibliotekets 
bogreoler med en lyst til selv at skrive og 
være kreativ med ord. Man kan have en 
lille forfatterspire indeni eller en drøm om 
at formidle sine egne oplevelser og sætte 
ord på sine erindringer.

I forfatter Anne Hjælmsøs skriveværksted 
kan du lære at få struktur på dine ord og 
få tips til at få ordene og oplevelserne til at 
flyde lettere og forvandles til gode historier. 
Anne Hjælmsø bor i Furesø, har fået 
udgivet flere romaner og har stor erfaring 
med skriveværksteder.

VÆR KREATV



ÅBNE STRIKKECAFÉER
Kom forbi Hareskov eller Farum 
Bibliotek og strik sammen med andre, 
som du kan dele erfaring og inspiration 
med. Det kræver ingen tilmelding.

HARESKOV BIBLIOTEK
Designlærer Ida Øhrstrøm står for 
strikkecaféen, hvor der ofte strikkes 
med et socialt formål. 
I mødes på biblioteket første mandag i 
hver måned: 5. august, 2. september, 
7. oktober, 4. november. 
Hver gang i tidsrummet kl. 15-17.

FARUM BIBLIOTEK
Her mødes I til fri strik den sidste 
torsdag i hver måned:
29. august, 26. september, 31. oktober, 
28. november. 
Hver gang i tidsrummet kl. 15-17.

BACH & HJORTØ
MUSIK OG OPLÆSNING
Café Cassiopeia, Galaksen
Tirsdag 1. oktober kl. 19
Gratis billetter på furbib.dk

Forfatteren Knud Hjortø var en stormusik- 
elsker og en anerkendt musikskribent og 
-anmelder. Blandt de komponister, han 
satte størst pris på, var Johan Sebastian 
Bach. ”Bach ved, hvad der skal gøres, og 
han gør det”, skrev Hjortø.
Teaterleder og koncertpianist Anders 
Ahnfelt-Rønne spiller uddrag af Bachs 
”Das Wohltemperierte Klavier” og læser op 
af Hjortøs essay om det mesterlige klaver-
stykke. Cellisten Kirstine Elise Pedersen, 
som også medvirker, spiller blandt andet 
det populære præludium fra Bachs cello- 
suite nr. 1 i G-dur.

Arrangør: Arbejdsgruppen Knud Hjortø 
150 i samarbejde med Egnsteatret 
Undergrunden og Furesø Biblioteker. 

VÆR KREATIV
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JOHNNY CASH
KONCERTFOREDRAG MED 
DENNIS LYDOM
Farum Bibliotek
Torsdag 10. oktober kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk

Den ikoniske sanger med de dra-
matiske op- og nedture trækker stadig 
nye lyttere og fans til, og et foredrag 
har længe været efterspurgt blandt 
bibliotekets brugere.
Dennis Lydom fortæller historien og 
synger sangene, der gjorde Johnny 
Cash til The Man in Black. 
Det har han gjort på professionel 
basis igennem en årrække, blandt 
andet i coverbandet Johnny Horse-
power, der har haft den ære at spille 
med Cashs oprindelige trommeslager 
i de legendariske Sun Studios i 
Memphis.

Arr.: Farum Kulturhus og Furesø 
Biblioteker

SPIL DANSK DAGENS 
FÆLLESSANG
SYNG MED
Caféen, Farum Kulturhus kl. 11-11.45 
& Rådhusets Foyer kl. 15-15.30
Torsdag 31. oktober
Ingen tilmelding, mød bare op

Deltag sammen med resten af landet 
i fejringen af dansk musik og sang på 
den årlige Spil Dansk Dag. 
Om formiddagen synger vi sammen 
i Farum Kulturhus, og om eftermid-
dagen er der fællessang i Rådhusets 
smukke foyer i Værløse, hvor vi 
synger et kortere program. 
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.
Sanglærer Marianne C. Eriksen fra 
Furesø Musikskole er også i år vores 
friske og kyndige guide. Kom glad! 
Arr.: Furesø Musikskole og Furesø 
Biblioteker

PAUL BANKS - ROOTS 
OG RØDDER
KONCERTFOREDRAG
Teatersalen, Farum Kulturhus
Torsdag 14. november kl. 19
Entré: 50 kr. / klubpris 40 kr.
Billetter på furbib.dk
Oplev et musikforedrag med den 
amerikanskfødte sanger, guitarist og 
komponist, som siden 1961 har boet 
i Danmark og i snart 40 år har udfyldt 
en central plads på den danske 
musikscene. Her har han i særlig grad 
været toneangivende inden for den 
såkaldte roots musik, som griber fat 
i amerikansk blues, folk og country. 
Især hans virtuose akustiske guitarspil 
har gjort indtryk på flere generationer 
af danske guitarister. 
Hør ham fortælle om og spille den 
musik, han elsker - og kom med rundt 
om hans egne musikalske rødder.

Arr.: Furesø Biblioteker og Farum 
Kulturhus

M
USIK



HARESKOVENS 
KULTURINSTITUTIONER

SÆTTER FOKUS
 PÅ SUNDHED 

i anledning af FNs Verdensmål med 
tre tirsdagsarrangementer hen over 
efteråret:

VERDENSMÅL 
I VÆRLØSE

Kom til Verdensmålsdage på Værløse 
Bymidte og se de mange aktiviteter og 
initiativer, der blomstrer i Furesø.

Fredag 16. august er temaet 
Emballage, den 6. september 
er det Energi og 27. september er 
temaet Natur og grøn omlægning.

Hent en folder på biblioteket.

NATURENS SUNDHED
KROPPENS SUNDHED
MENTAL SUNDHED

HARESKOV

DEN SJETTE MASSE-
UDRYDDELSE
FOREDRAG MED HANS ANDERSEN
Hareskov Bibliotek
Tirsdag 17. september kl. 19.30
Ingen tilmelding, mød bare op

Efter den 5. masseudryddelse for 60 
millioner år siden, hvor et asteroidened-
slag i Mexico udryddede bl.a. alle dino-
saurusserne, forsvinder planter og dyr nu 
omkring 1000 gange hurtigere end den 
naturlige selektion ville være i stand til. 
Én eneste art er den skyldige: mennesket. 
Er det et skrækscenarie baseret på 
videnskabelige fakta? Få svaret hos Hans 
Andersen.
Foredragsholderen Hans Harrestrup 
Andersen er pensioneret speciallæge i 
medicin og tidligere formand for Dansk 
Ornitologisk Forenings afdeling i Køben-
havn. Han har besøgt alle klodens syv 
kontinenter som naturguide, skibslæge og 
ornitolog.
Arr.: Hareskovby Medborgerforening
 



HARESKOV

SANGENS HELBREDENDE KRAFT
FOREDRAG OG FÆLLESSANG MED 
LASSE SKOVGAARD
Hareskov Kirke
Tirsdag 29. oktober kl. 19
Ingen tilmelding, mød bare op

Vidste du, at det er dokumenteret, at det er 
sundt at synge? Eller at det faktisk er godt 
for Danmarks BNP, hvis vi beskæftiger os 
med sang og musik? Lasse Skovgaard, 
der arbejder professionelt med både musik 
og sundhedsforskning, tager i sine fore-
drag tilhørerne med på en rejse i musik-
kens og sangens velgørende indvirkninger 
på os. 

Lasse Skovgaard står bag en lang række 
bøger, artikler og kronikker om musik og 
sundhedsfaglige emner.

Arr.: Hareskov Sogn
 

KIERKEGAARD OG KÆRLIGHEDEN
MØD KIERKEGAARDFORSKER PIA SØLTOFT
Hareskov Bibliotek
Tirsdag 12.november kl. 19
Gratis billetter på furbib.dk

Hvilke grundlæggende værdier bygger vi vores liv på? Ph.d., forfatter og 
sognepræst Pia Søltoft vil udfordre os til at overveje, hvilke refleksioner 
der går forud for de beslutninger, vi tager. Både som privatpersoner og i 
vores arbejdsliv. Er beslutningerne baseret på bevidste holdninger, eller 
er vores værdier skjulte for os? 
Og hvordan kan man skabe overensstemmelse 
mellem det vi vil, og det vi gør?
“Kierkegaard er en avanceret psykolog, som kan bruges kritisk i meget moderne 
selvudviklingstankegang. 
For eksempel til at understrege, at selvudvikling ikke er noget, man gør for 
andres eller virksomhedernes skyld, men for sin egen skyld. Det at blive sig selv 
er en opgave, der er indlagt i selve eksistensen, hvis man spørger Kierkegaard. 
Og det er ikke en nem opgave, for som oftest vil vi slet ikke være os selv, men 
forsøge at opfinde et lidt mere gangbart eller trendy selv end vores eget”, 
fortæller hun i et interview i Kristeligt Dagblad 22.10.14
Arr.: Furesø Biblioteker
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Slap af med en kop varmt og lidt julegodt 
i vores julebogcafé, mens bibliotekarerne 
fortæller om bøger. 
Her kan du få gode tips til den perfekte 
julegave til din mand, kone, søster, nevø, 
veninde ... eller dig selv. 

Vi har plukket hver vores håndfuld smag-
fulde, hyggelige, kriminelle og udfordrende 
bøger fra bogsæsonen og sætter ord på 
læseoplevelsen og læsertypen.
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