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HOVEDBIBLIOTEKET 

Alle dage: 7.00 - 22.00 

BETJENT ÅBNINGSTID: 

Mandag 10.00 – 18.00 

Tirsdag 10.00 – 18.00 

Onsdag 10.00 – 18.00 

Torsdag 10.00 – 18.00 

Fredag  10.00 – 17.00 

Lørdag  10.00 – 14.00 

 

 

NØRRE ALSLEV BIBLIOTEK 

Alle dage: 7.00 – 22.00 

BETJENT ÅBNINGSTID: 

Mandag 13.00 – 17.00 

Tirsdag 10.00 – 14.00 

Onsdag 10.00 – 14.00 

Torsdag 14.00 – 18.00 

Fredag  12.00 – 16.00 

Lørdag  10.00 – 13.00 

 

STUBBEKØBING BIBLIOTEK 

Alle dage: 7.00 – 22.00 

BETJENT ÅBNINGSTID: 

Mandag 14.00 – 18.00 

Tirsdag 10.00 – 14.00 

Onsdag 10.00 – 14.00 

Torsdag 13.00 – 17.00 

Fredag  12.00 – 16.00 

Lørdag  10.00 – 13.00 
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KULTUR- 
OPLEVELSER 
 
NYSTED BIBLIOTEK 

Alle dage: 7.00 – 22.00 

BETJENT ÅBNINGSTID: 

Mandag 14.00 – 17.00 

Tirsdag 10.00 – 13.00 

Onsdag 13.00 – 16.00 

Torsdag 15.00 – 18.00 

Fredag  13.00 – 16.00 

 

 

 

SAKSKØBING BIBLIOTEK 

Alle dage: 7.00 – 22.00 

BETJENT ÅBNINGSTID: 

Mandag 14.00 – 18.00 

Tirsdag 10.00 – 14.00 

Onsdag 10.00 – 14.00 

Torsdag 13.00 – 17.00 

Fredag  12.00 – 16.00 

Lørdag  10.00 – 13.00 

 

VÆGGERLØSE BIBLIOTEK 

Alle dage: 7.00 – 22.00 

BETJENT ÅBNINGSTID: 

Mandag 15.00 – 18.00 

Tirsdag 10.00 – 13.00 

Onsdag 13.00 – 16.00 

Torsdag 14.00 – 17.00 

Fredag  13.00 – 16.00 

 

 

 

GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE 

 

ÅBNINGSTIDER 
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KULTUR-  
VITAMINER 
TIL DINE BØRN 

KÆRE BØRN OG FORÆLDRE! 

Velkommen til et efterårsprogram med et væld af spændende oplevelser 

for alle børn i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund-bibliotekernes 

slogan er ”Mere end du tror”, og vi er rigtig glade for at kunne invitere 

dine børn og dig med til at opleve en bred vifte af arrangementer.  

 

Guldborgsund-bibliotekerne er en del af Bobleriet - se mere på  

bobleriet.dk. 

 

Bemærk: Kun adgang via trappe til Salen, Rosenvænget 17, 1.,  

Nykøbing F. 

 

ARRANGEMENTERNE ER GRATIS, MEN BILLET KRÆVES TIL DET MESTE 

Du kan tilmelde dig via guldbib.dk og printe din egen billet hjemmefra. 

Du kan også komme på biblioteket og tilmelde dig, men kun i den be-

tjente åbningstid. Billetterne frigives kl. 10.00 14 dage før arrangemen-

tet afholdes. Til nogle arrangementer kræves der ikke billet, der kan 

man bare møde op. Se under de enkelte arrangementer. 

 

HUSK ALDERSGRÆNSEN 

Aldersangivelserne skal overholdes - også i forhold til søskende. 

Kom i god tid, så børnene får en rolig og tryg oplevelse. Forestillingerne 

begynder præcis, og dørene vil blive lukket.  

 

FOTOGRAFERING 

Kun efter forudgående aftale med de optrædende må der fotograferes 

eller filmes under forestillingen.  

 

Vi tager ofte billeder til Facebook m.v. under vores arrangementer. Øn-

sker du eller dit barn ikke at blive fotograferet, så giv os blot besked. 

 

GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE PÅ FACEBOOK 

Du kan ”synes godt om” Guldborgsund-bibliotekerne på Facebook og få 

nyheder og inspiration direkte på din væg. Her lægger vi også tit billeder 

op fra et afholdt arrangement.  

 

 

SE HELE PROGRAMMET PÅ GULDBIB.DK 

SE UNDER: DET SKER, ARRANGEMENTER FOR BØRN 
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BLIV KLOGERE PÅ 
VERDEN OG DIG SELV 

BOBLERIET ER TIL FOR DIG 
 

Bliv en del af nye fællesskaber, opdag nye sider af dig selv og bliv klogere 

på verden i en eller flere af Bobleriets spændende aktiviteter. 

 

Om Bobleriet 

Bobleriet tilbyder primært udviklende aktiviteter til børn og unge i Guld-

borgsund Kommune. Det er et samarbejde på kryds og tværs af kommu-

nens institutioner, foreninger og organisationer med det formål at bidrage 

til, at alle børn og unge - uanset baggrund - får mulighed for at udvikle sig 

og indgå i fællesskaber. Samtidig er Bobleriet også stedet, hvor børn og 

unge kan bidrage med og udvikle idéer til aktiviteter. 

 

Læs mere om Bobleriet på bobleriet.dk 

Følg os på facebook.com/bobleriet 
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FORFATTERBESØG: KASPER HOFF 

Torsdag den 31. august kl. 10.00 - 11.00 

Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 

For børn på mellemtrinnet 

 

Vi får besøg af den kendte forfatter Kasper Hoff, der bl.a. har 

skrevet serierne Gamerz, Zonen og Doktor Z.  

 

Han fortæller om sine bøger og om sit liv som forfatter. 

 

I foredraget tager han udgangspunkt i bogen ”De ukendte”, der 

er 1. bind i Gamerz-serien. Serien handler om drengen Tim, der 

er hardcore gamer og sammen med sine venner udgør spillekla-

nen ”De ukendte”.  

 

Gratis – bestil billet på guldbib.dk fra mandag den 14. august 

kl. 10.00. 

 

 

KREATIV WORKSHOP 

28. august – 1. september kl. 14.00 – 17.30,  

fredag dog kun til kl. 16.30 

Hovedbiblioteket 

For alle børn og unge 

 

UGENS TEMA: PERLER 

Vi har perler i massevis og inspiration til sjove perleplader. Du 

kan også lave dit eget portræt med fotoperler. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 

 

 

 

 

 

AUGUST 
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STIMULASTIK MED SOLVEJ DARRÉ 

Mandag den 4. september kl. 10.00 – 11.15 

Hovedbiblioteket 

For børn fra 0 – 1 år 

 

Kom og vær aktiv sammen med din baby – ergoterapeut Solvej 

Darré giver ideer til stimulation af din baby gennem leg. 

Stimulastik er et ergoterapeutisk og varemærkeregistreret kon-

cept, som handler om stimulation og gymnastik for spædbørn, 

hvor børn, forældre og bevægelsesglæde er i fokus. Konceptet 

er udviklet af ergoterapeuter til 0-1 årige børn. 

 

Gratis – bestil billet på guldbib.dk fra mandag den 21. august 

kl. 10.00. 

 

 

”SVEND, KNUD OG VALDEMAR - DE (IKKE SÅ HEL-

LIGE) TRE KONGER!”  

V/ROLLESPILSAKADEMIET 

Onsdag den 6. september kl. 10.00 – 12.00 

Hovedbiblioteket 

For børn i 4. – 6. klasse 

 

Mange af os kender sikkert sangen om Svend, Knud og Valde-

mar, der alle tre mente, at de var Danmarks retmæssige kon-

ge. Færre af os kender den rigtige historie bag de begivenhe-

der i det 12. århundrede, der førte til at én regent kunne kalde 

Danmark sit rige. Vidste du for eksempel, at Valdemar var kon-

ge over Jylland? Eller at Svend regerede Skåne, der dengang 

var en del af Danmark? Rollespillet Svend, Knud og Valdemar 

sætter fokus på en epoke, der var afgørende for senere dansk 

historie. Igennem en række kampscener får deltagerne lov til 

at lege med både kontrafaktisk historieskrivning og latexvåben. 

Det bliver lærerigt og helt sikkert sjovt og actionfyldt! 

Kom og vær med, når Rollespilsakademiet giver den max gas i 

bibliotekets have.  

 

Arrangeret i samarbejde med Bobleriet og Guldborgsund-

bibliotekerne. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra mandag den 4. august  

kl. 10.00 (af hensyn til skolernes planlægning). 

SEPTEMBER 
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KREATIVE 
WORKSHOPS 
KREATIVE OG HYGGELIGE WORKSHOPS 
 
FOR ALLE BØRN OG UNGE 

 

I efteråret tilbyder vi igen kreative og hyggelige workshops. 

 

Vi sørger for idéer og materialer. Du skal selv i høj grad 

være den drivende kraft, så kom og giv den gas. Vi vil dog 

også ind i mellem være til stede og hjælpe med at sætte i 

gang og inspirere. 

 

Workshoppen er åben kl. 14.00 - 17.30, fredag dog kun til 

kl. 16.30. Du kan komme og gå, som du har tid og lyst til. 

Du skal altså ikke bestille billet. Hver uge har sit eget tema. 

 

PROGRAMMET: 

 

UGE 35 + 51 Perler 

UGE 39 Loom bands (små elastikker) 

UGE 43 Smykker 

UGE 47 Pomponer 
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”1-2-3-NU…” 

OPFØRES AF ARTHOTEL 

Torsdag den 7. september kl. 10.00 – 10.35 

Stubbekøbing Bibliotek 

Teater for børn fra 0 – 3 år 

Skyer der svæver over byer… en gravko der laver en stor bun-

ke jord lige til at kravle op i… en sommerfugl der ikke kan fan-

ges… et æble man skal hoppe højt for at nå… vil du være med? 

1-2-3-nU… Det er noget af det vi oplever, når vi åbner den

store popupbog, der med popups, levende billeder og overra-

skelser tager os med på en musikalsk og sanselig tur ud i ver-

den.

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra torsdag den 24. august 

kl. 10.00. 

FORFATTERBESØG: MALENE SØLVSTEN 

Lørdag den 9. september kl. 11.00 – 12.00 

Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 

For børn og unge fra 11 år 

Malene Sølvsten er forfatter til den populære fantasybog 

”Ravnenes hvisken”. En bog fyldt med action, mystiske mord, 

runer, hekse og jætter. Hvis det er noget, der interesserer dig, 

så kom og hør hende fortælle om bogen, hvordan den blev til 

og hvad der inspirerede hende til at skrive den. Bogen har si-

den udgivelsen fået et hav af gode anmeldelser og været nomi-

neret til Læsernes Bogpris 2017. 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra lørdag den 26. august 

kl. 10.00.

SKRIVEWORKSHOP MED MALENE SØLVSTEN 

Lørdag den 9. september kl. 12.30 – 13.30 

Hovedbiblioteket 

For børn og unge fra 11 år 

Hvis du går og har et ønske om at blive forfatter, så tilmeld dig 

Malenes skriveworkshop, der kommer efter foredraget. Her kan 

du lave skriveøvelser og få gode råd til, hvordan du bl.a. laver 

en rigtig god karakter. 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra lørdag den 26. august 

kl. 10.00. 
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BOOKEATERS – GULDBORGSUND 

- GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNES NYE

LITTERATURKLUB FOR UNGE

Start dag tirsdag den 12. september kl. 16.00 – 18.00

Hovedbiblioteket

For unge fra 14 – 18 år

Er du vild med at læse? Og er du fan af young adult-bøger 

som fx Hunger Games og alt skrevet af John Green eller bare 

generelt en bognørd? Så tilmeld dig Guldborgsund-

bibliotekernes nye litteraturklub for unge mellem 14 og 18 

år. Her vil vi snakke om alt vedrørende litteratur for unge. 

Vi vil mødes hver anden tirsdag i Hovedbibliotekets ung-

domsafdeling, fra kl. 16.00 - 18.00. 

Lyder det som noget for dig, så send en mail til bibliotekar 

Emma Sofie på estl@guldborgsund.dk. 
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SMÅ SYNGER SAMMEN 

Torsdag den 14. september kl. 10.00 – 11.00 

Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 

Sangdag for børn i alle dagtilbud fra 3 – 6 år 

 

Vi fejrer sangdagen Små synger sammen med Danny Wick-

manns festlige børneshow. Børnene tages med på en rejse ind i 

musikkens verden, hvor de både skal lytte, synge, lege og dan-

se. 

 

Små synger sammen er en årlig sangdag for landets dagtilbud 

og er en del af projektet Syngelyst, som Kulturministeriet støt-

ter. Fællessang styrker de sociale kompetencer, sprogdannelse, 

motorik, selvværd m.m. – og så er det sjovt at synge. 

 

Medbring evt. madpakker og spis i salen bagefter. 

 

Arrangeret i samarbejde med Bobleriet og Guldborgsund-

bibliotekerne. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra torsdag den 31. august  

kl. 10.00. 

 

 

 

 

REGNBUEBILLEN 

OPFØRES AF FASTER COOL 

Fredag den 15. september kl. 10.00 – 10.35 

Nørre Alslev Bibliotek 

Teater for børn fra 2 – 6 år 

 

Billy er ikke som de andre biller, men så kommer der en regn-

bue og Billy forandres for altid – nu ved han, hvad han vil. En 

poetisk, sjov og sanselig rejse med farverne som kompas i et 

eventyrligt univers med syngende snegle og mælkebøtter med 

bøttekløe. Vi følger Billy på rejsen i hans begejstring for farver, i 

mødet med den farverige verden, får han selv kulør og bliver til 

en regnbuebille. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra fredag den 1. september 

kl. 10.00. 
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FOREDRAG MED SMAGNING AF INSEKTER  

V/ BUGLADY - NINA ASKOV  

Lørdag den 16. september kl. 12.00 

Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1. 

For alle - både børn og voksne 

Gratis. Billet nødvendig 

 

At spise insekter er oppe i tiden - derfor inviterer vi dig inden-

for til at blive klogere på denne nye spise. 

 

Tag børnene med eller kom alene, når Nina Askov, der er 

forfatteren bag bloggen, Buglady.dk og bogen ”Insekter på 

menuen - den nye trend i Europa” kommer på besøg og for-

tæller om insekter og byder på smagsprøver. 

 

Nina Askov er insektkok og selvudnævnt ambassadør for 

fremme af insektspisning i Danmark. I sit foredrag fortæller 

hun, hvorfor insekterne er blevet udråbt til at være fremti-

dens fødevarer og hvordan vi håndterer dem. Bagefter er der 

selvfølgelig mulighed for at smage. 

 

Insekter er ren superfood, afsætter et minimalt aftryk på kli-

ma og miljø – og så smager de godt. Der er masser af gode 

grunde til at sætte tænderne i de små kræ. Men hvordan til-

bereder man dem? Kan man få ungerne til at spise dem? Kan 

man blive syg af dem? Og hvad med dyrevelfærden? Disse 

spørgsmål vil blive besvaret i det spændende foredrag, der 

gør dig parat til at sætte insekter på menuen. 

 

Foredraget henvender sig både til børn og voksne. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk eller på biblioteket. 
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SØNDAGSKICK PÅ BØRNEBIB! 

Søndag den 24. september kl. 10.00 – 14.00 

Hovedbiblioteket 

For børn, unge og deres forældre 

 

Hovedbiblioteket inviterer tre søndage i efteråret til spændende 

aktiviteter for hele familien. Så smør madpakken og tilbring je-

res søndag i selskab med os – så lover vi sjov, hygge og gratis 

kaffe/te og saft. 

 

DAGENS AKTIVITETER: 

Ice for kids – lav din egen isskulptur med billedhugger Søren 

Cip Nielsen. Du får en isblok, værktøj til at bearbejde isen med 

og selvfølgelig hjælp og vejledning undervejs. Der arbejdes i 

hold á 24 børn. 

 

Vær med til at forvandle børnebiblioteket til en lufthavn, hvor du 

kan bygge din egen papirflyver. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 
 
 
 
 
 
 
 

KREATIV WORKSHOP 

25. – 29. september kl. 14.00 - 17.30, 

fredag dog kun til kl. 16.30 

Hovedbiblioteket 

For alle børn og unge 

 

UGENS TEMA: LOOM BANDS (SMÅ ELASTIKKER) 

Kom og lav sjove og farverige ting med de sjove små elastikker. 

Vi har masser af elastikker, værktøj og bøger til inspiration. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 
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SUNDHEDSPLEJEN HOLDER ÅBENT HUS FOR 

FORÆLDRE OG BØRN FRA 0 - 1 ÅR 

SUNDHEDSPLEJEN 
HOLDER ÅBENT  HUS 
PÅ BIBLIOTEKET 

På Hovedbiblioteket i Tidsrummet ved Børnebiblioteket 

kl. 12.00  -  13.30 

PROGRAM: 

28.08.: Robusthed 

25.09.: Familiedannelse 

30.10.: Barnets motoriske udvikling 

27.11.:  Babymassage 

18.12.: Forebyggelse af ulykker 

29.01.: Opstart i pasning 

26.02.: Sprogstimulering og læs med dit barn 

19.03.: Bækkenbundstræning 

23.04.: Tandpleje 

28.05.: Børn, søvn og uro 

 

Hver gang kommer der en foredragsholder på besøg og fortæller om dagens emne. 

Derefter hygges med kaffe/te og brød  -  og der er masser af mulighed for at stille 

spørgsmål både til foredragsholder og sundhedsplejerskerne. 

 

Det er gratis og for alle borgere i Guldborgsund Kommune. 
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HØNES FØRSTE ÆG 

OPFØRES AF FASTER COOL 

Onsdag den 27. september kl. 10.00 – 10.30 

Nysted Bibliotek 

Teater for børn fra 2 – 6 år 

 

Høne venter sig for første gang, men hvor skal hun egentlig læg-

ge sit æg? Heldigvis møder hun Egern som gerne vil give en 

hjælpende hånd. Et æg fødes, snart sprækker det – og ud kom-

mer en lille kylling. Det legesyge egern ved nok, hvad det hele 

handler om, men tager munden for fuld, da han forsøger at op-

drage kylling i sit eget billede. Det viser sig på fornøjelig vis, at 

en hønemor trods alt ved bedst. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra onsdag den 13. september 

kl. 10.00. 

 

 

LAV DINE EGNE BADGES  

Torsdag den 28. september kl. 15.00 – 16.00  

Sakskøbing Bibliotek 

For børn fra 5 år  

 

På bibliotekets fantastiske badgemaskine kan du lave dine egne 

badges. Du kan selv tegne og designe dine badges, eller du kan 

bruge udklip fra vores kasserede bøger og blade. Pimp din jakke 

og taske eller lav en flot gave til en, du holder af.  

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 
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BOGTROLDMANDENS LÆRLINGE - JAGTEN PÅ DE 

FIKTIVE FIGURER V/ROLLESPILSAKADEMIET 

Tirsdag den 3. oktober kl. 10.00 – 12.00 

Hovedbiblioteket 

For børn i 2. – 4. klasse 

 

På magisk vis er en lang række elskede figurer fra bøgernes 

verden trængt ind i vores, og det har medført en lang række 

tvivlsomme situationer. Ikke alle bøgernes personligheder er 

lige egnede til at befinde sig ude i virkeligheden, så der er 

brug for hjælp til at få figurerne tilbage i bøgerne igen. Bog-

troldmanden kan få de forskellige bogvæsener tilbage hvor de 

hører til, men han skal have din hjælp til at lære mere om 

dem og om hvor de er. Derfor har han brug for unge spejdere, 

der kan opsøge de (nu ikke længere så) fiktive væsener og 

udfylde det skema med spørgsmål om dem, han har brug for 

at kende svaret på. 

 

Kom og vær med, når Rollespilsakademiet giver den max gas 

på biblioteket.  

 

Arrangeret i samarbejde med Bobleriet og Guldborgsund-

bibliotekerne. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra mandag den  

14. august kl. 10.00 (af hensyn til skolernes planlægning). 
 
 

LAV DINE EGNE BADGES 

Torsdag den 12. oktober kl. 15.30 – 16.30 

Stubbekøbing Bibliotek 

For børn fra 5 år 

 

På bibliotekets fantastiske badgemaskine kan du lave dine 

egne badges. Du kan selv tegne og designe dine badges eller 

du kan bruge udklip fra vores kasserede bøger og blade. Pimp 

din jakke og taske eller lav en flot gave til en, du holder af. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 

OKTOBER 
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MUS FOR EN DAG V/LYKKE HJORTH KLOS  

FRA NATURLYKKE 

Mandag den 16. oktober kl. 10.00 – 12.00 

Hovedbiblioteket 

Naturformidling for børn fra 6 – 8 år 

 

Prøv en dag i musens verden. En rigtig lærerig formiddag, der 

både indeholder spændende historiefortælling, sjov ansigtsma-

ling, konkrete sanse- og bevægelseslege som giver børnene et 

unikt indblik i musens liv samt en førstehåndsoplevelse med 

Matilde og Fine, Lykkes søde naturvejledningsmus. 

 

Lene Hjorth Klos er uddannet biolog og har siden 2001 arbejdet 

med naturformidling for børn og unge. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra mandag den 2. oktober  

kl. 10.00. 

 

 

I BIBLIOTEKETS TJENESTE – RED BIBLIOTEKET!  

V/ ROLLESPILSAKADEMIET 

Tirsdag den 17. oktober kl. 11.00 – 13.00 

Hovedbiblioteket 

For børn og unge fra 6 – 12 år 

 

Den er helt gal: Biblioteket er blevet solgt, og kun du kan forhin-

dre de skruppelløse forretningsfolk i at forvandle det til en par-

keringsplads! Bibliotekets detektiv har fundet ud af, at den tidli-

gere ejer efterlod et testamente, som måske kan hjælpe på situ-

ationen, men han har brug for hjælp til at finde det. Nu er det op 

til dig at redde biblioteket. 

 

”Red Biblioteket” stimulerer børnenes samarbejdsevner med 

informationssøgning, gådeløsning og andre spændende udfor-

dringer, alt sammen udført på en sjov og engagerende måde. 

Lad børnene opleve biblioteket fra en ny og anderledes vinkel, 

mens de jagter det sagnomspundne testamente. 
 
Kom og vær med, når Rollespilsakademiet giver den max gas på 

biblioteket.  

 

Arrangeret i samarbejde med Bobleriet og Guldborgsund-

bibliotekerne. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra tirsdag den 3. oktober  

kl. 10.00. 
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LÆR AT TEGNE DYR MED ILLUSTRATOR  

CARSTEN MADSEN 

Onsdag den 18. oktober kl. 10.00 - 14.00 

Sakskøbing Bibliotek 

For børn og unge fra 9 – 16 år 

 

Er du vild med at tegne dinosaurer, heste eller andre dyr? 

Kunne du tænke dig at lære nogle grundlæggende teknikker 

til at blive bedre, så er dette kursus lige noget for dig. 

Medbring gerne en dyrefigur til at tegne efter. 

 

Carsten Madsen er illustrator og bor i Sakskøbing. Han har 

tegnet til Walt Disney, Tivoli, børnebøger og meget andet. 

 

Kurset varer ca. 4 timer, så tag evt. en madpakke med. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra onsdag den 4. oktober 

kl. 10.00. 

 

 

FILM PÅ BIBLIOTEKET I EFTERÅRSFERIEN 

Onsdag den 18. oktober kl. 14.00 – 15.00 

Hovedbiblioteket 

For børn fra 3 - 6 år 

 

Kom på børnebiblioteket til hygge og film i efterårsferien. Der 

vil blive vist forskellige film fra filmstriben på det store lærred 

i aktivitetsrummet. Vi hygger os selvfølgelig også med pop-

corn og saftevand. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra onsdag den 4. oktober 

KL. 10.00. 

 

 

 

FILM PÅ BIBLIOTEKET I EFTERÅRSFERIEN 

Torsdag den 19. oktober kl. 14.00 – 15.30 

Hovedbiblioteket 

For børn fra 7 - 10 år 

 

Kom på børnebiblioteket til hygge og film i efterårsferien. Der 

vil blive vist forskellige film fra filmstriben på det store lærred 

i aktivitetsrummet. V hygger os selvfølgelig også med pop-

corn og saftevand. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra onsdag den 4. oktober 

kl. 10.00. 
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BIBLO.DK 
FOR DIG FRA  
7 - 14 ÅR 
BØRNEBIBLIOTEKERNES ONLINE FÆLLESSKAB 
 
OPRET DEN SEJESTE PROFIL MED DIT UNI-LOGIN 
 

 

Din profil giver adgang til: 

 
 At oprette og være med i spændende grupper med andre børn.  

Grupperne kan handle om alt fra Harry Potter til Minecraft 

 
 At se, skrive, uploade og deltage i konkurrencer på Biblo 

 
 At få svar på alt mellem himmel og jord hos ”Spørg Biblo” 
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”KONEN I MUDDERGRØFTEN"  

OPFØRES AF ANDERSENS KUFFERT TEATER 

Lørdag den 21. oktober kl. 14.00 - 14.40 

Sakskøbing Bibliotek 

Teater for børn fra 3 - 9 år 

 

Fiskerens kone - Ilselill - ønsker sig et større hus, og en støv-

suger vil hun også have. Hun ønsker sig et slot med en god 

udsigt. Hun ønsker at være pave og måske også gud. 

Ilselills mand – Fiskeren - vil bare have ro til at fiske, så han 

kan få en god fiskesuppe. Han vil også gerne have ro til at 

tænke på Ilselill! 

 

Morsom dukketeaterforestilling baseret på Brdr. Grimms 

eventyr om fiskeren og hans grådige kone. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra lørdag den 7. oktober  

kl. 10.00. 

 

 

KREATIV WORKSHOP 

23. – 26. oktober kl. 14.00 - 17.30 

Bemærk: Ikke fredag i denne uge 

Hovedbiblioteket 

For alle børn og unge 

 

UGENS TEMA: SMYKKER 

Kom og lav flotte smykker. Vi har masser af smukke og farve-

rige perler og gode ideer til, hvad du kan lave.  

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 

 

 

 

”VÆK?” 

OPFØRES AF RANDERS EGNSTEATER 

Onsdag den 25. oktober kl. 10.00 – 10.35 

Nysted Bibliotek 

Teater for børn fra 3 - 5 år 

 

Hvor er den? Væk! Det er en lille katastrofe, når tingene for-

svinder. En vidunderlig ældre dame kan ikke altid finde sine 

ting. Indimellem glemmer hun endda, hvilken dag det er. En 

poetisk, kærlig og humoristisk forestilling om ting og tanker, 

der bliver væk. Og om den store lykke det er, når det glemte 

dukker op igen. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra onsdag den 11. oktober 

kl. 10.00. 
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”HURLUMHEJ HOSPITALET” 

OPFØRES AF DANSKE HOSPITALSKLOVNE 

Torsdag den 26. oktober kl. 10.00 – 10.40 

Stubbekøbing Bibliotek 

Teater for børn fra 3 – 8 år 

 

Vi møder hospitalsklovnene Vilma og Veranda, som på deres 

røde cykler drøner rundt til børnehaver og skoler for at tjekke 

om sundheden er i top. De har taget den dygtige Doktor Rask og 

hans lægekuffert med – så intet kan gå galt. I hvert fald ikke før 

Vilma og Veranda glemmer at fortælle Doktor Rask, hvor de skal 

hen! Der står de to hospitalsklovne alene med alle børnene – og 

en magisk dragende lægekuffert fyldt med seje lægeting. Og så 

begynder legen… 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra torsdag den 12. oktober  

kl. 10.00. 

 

 

INTERNATIONAL BAMSEDAG –  

KOM OG VÆR MED TIL AT FEJRE DAGEN 

Fredag den 27. oktober kl. 15.30 – 16.30 

Hovedbiblioteket 

For børn fra 3 år 

 

Kom og vær med til en hyggelig stund sammen med din ynd-

lingsbamse. Vi inviterer til teselskab for børn og bamser. Vi hyg-

ger med boller og saft, vi læser en lille bamsehistorie højt og du 

kan lave dit eget bamsebadge. Du kan selvfølgelig også låne en 

dejlig bamsehistorie med hjem. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 

 

 

”BARNEVOGNEN” 

OPFØRES AF RIDDERSALEN 

Lørdag den 28. oktober kl. 11.00 – 11.40 

Hovedbiblioteket 

Teater for børn fra 1½ - 4 år 

 

Vognen er stor, rød og blank. Og så kan den mere end de fleste 

barnevogne. Musikken tryller billeder frem og damen i den grøn-

ne kjole har tid til både historier og vedligehold med pudseklud 

og pumpe, før sovekaninen får hoppet i dynerne, så barnet kan 

slippe kalechedrømmene og få sin the med kamille og komme ud 

og trille. Kom og tab sutten af bare grin! 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra lørdag den 14. oktober  

kl. 10.00. 
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SØNDAGSKICK PÅ BØRNEBIB! 

Søndag den 29. oktober kl. 10.00 – 14.00 

Hovedbiblioteket 

For børn, unge og deres forældre 

 

Hovedbiblioteket inviterer til spændende aktiviteter for hele 

familien. Så smør madpakken og tilbring jeres søndag i sel-

skab med os – så lover vi sjov, hygge og gratis kaffe/te og 

saft. 

 

Dagens gyselige (men hyggelige) aktiviteter har halloween 

som hovedtema, du kan bl.a. lave: 

- En flot lanterne, der kan lyse i mørket. 

- Den mest uhyggelige ansigtsmaling i vores halloween-

sminkeværksted. 

- Halloween-pynt i foam clay (selvhærdende modellerings-

masse med små perler). 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 

 

 

 

 

 

NORDISK SPILUGE 

Mandag den 30. oktober – fredag den 3. november 

Hovedbiblioteket 

For alle børn og unge 

 

Vi fejrer Nordisk Spiluge i uge 44 og det gøres med spil i alle 

afskygninger. Find din indre gamer frem og hold øje med 

hjemmeside og dagspresse for at se, hvad der kommer til at 

foregå i ugens løb. Vi kan dog allerede røbe, at brætspil og 

Mario Kart til Nintendo Switch bliver en del af programmet. 
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MØD YOUTUBEREN ASTRID OLSEN – DANMARKS 

NYE IT-GIRL 

Lørdag den 4. november kl. 11.00 – 13.00 

Hovedbiblioteket, Salen, Rosenvænget 17, 1.  

For børn og unge fra 8 – 15 år 

 

Astrid Olsen er en YouTuber med over 100.000 følgere. Hun pro-

ducerer videoer, der omhandler beauty, mode, selvværd, selvtil-

lid og en masse andet. 

 

Kom og hør hende fortælle om sin karriere på YouTube og om 

hvordan man får mere selvtillid. Der vil være tid til spørgsmål og 

selvfølgelig også til autografer. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra lørdag den 21. oktober  

kl. 10.00. 

 

 

STIMULASTIK MED SOLVEJ DARRÉ 

Mandag den 6. november kl. 10.00 – 11.15 

Hovedbiblioteket 

For børn fra 0 – 1 år 

 

Kom og vær aktiv sammen med din baby – ergoterapeut Solvej 

Darré giver ideer til stimulation af din baby gennem leg. 

 

Stimulastik er et ergoterapeutisk og varemærkeregistreret kon-

cept, som handler om stimulation og gymnastik for spædbørn, 

hvor børn, forældre og bevægelsesglæde er i fokus. Konceptet 

er udviklet af ergoterapeuter til 0-1 årige børn. 

 
Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra mandag den 23. oktober  

kl. 10.00. 

NOVEMBER 
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”MUSTAFAS KIOSK – EN STRID TEATERKONCERT” 

OPFØRES AF TEATER FANTAST 

Tirsdag den 7. november kl. 15.00 – 15.55 

Hovedbiblioteket 

Teater for børn fra 4 – 10 år 

 

Teater Fantast inviterer os ind i kiosken og præsenterer  

digtene fra Jakob Martin Strids moderne børnebogsklassiker 

som en ægte rodebutik af forskellige små historier fortalt med 

musik, sang, dukker, skuespil og teatermagi. Teaterkoncerten 

består af 17 små scener med 4 forskellige slags dukker, 8 for-

skellige instrumenter, 3 skyggespil, briller, parykker, falske 

tænder, kostumer samt en scenografi, der forvandler sig til en 

gravko. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra tirsdag den 24. oktober kl. 

10.00. 

 

 

NORDISK BIBLIOTEKSUGE – MORGENGRY MED 

HØJTLÆSNING OG BADGES 

Mandag den 13. november kl. 9.00 – 10.00 

Tirsdag den 14. november kl. 9.00 – 10.00 

Onsdag den 15. november kl. 9.00 – 10.00 

Torsdag den 16. november kl. 9.00 – 10.00 

Fredag den 17. november kl. 9.00 – 10.00 

 

Hovedbiblioteket 

For børn fra 4 år 

 

Vi markerer den 21. Nordiske Biblioteksuge med højtlæsning  

af Stevensons klassiske eventyr Skatteøen – i en billedbogsud-

gave af Mauri Kunnas. Kom til en hyggelig læsestund - bagefter 

er der mulighed for at alle kan lave sit eget seje sørøverbadge. 

 

Grundideen i Nordisk Biblioteksuge er, at når det er mørkest i 

vores lande, tænder vi et lys og læser bøger. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra mandag den 30. oktober 

kl. 10.00. 
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KREATIV WORKSHOP  

20. – 24. november kl. 14.00 - 17.30, 

fredag dog kun til kl. 16.30 

Hovedbiblioteket 

For alle børn og unge 

 

UGENS TEMA: POMPONER 

Pomponer er mere end blot kugleformede garnkvaster. Kom og 

få inspiration til de mange forskellige ting man kan lave med de 

sjove garnkvaster. Vi har værktøjet og selvfølgelig masser af 

garn. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 

 

 

”FUSSKOPF” 

OPFØRES AF TEATRET FYREN & FLAMMEN 

Onsdag den 22. november kl. 10.00 – 10.30 

Nysted Bibliotek 

For børn fra 1 – 6 år 

 

Fusskopf er en mand med fem fødder, der elsker at danse, hop-

pe, løbe og gå. Ja, han elsker at gøre alt det, man kan gøre på 

sine fødder. På sin enkle opdagelsesrejse finder han alle sine 

sanser frem, men han ved ikke altid, hvad han skal bruge san-

serne til. Med publikums hjælp lærer han sanserne at kende. 

Forestillingen er uden forståelige ord, men med masser af lyd og 

skøn musik. 

 

Gratis - bestil billet på  guldbib.dk fra onsdag den 8. november 

kl. 10.00. 

 

 

JULEVÆRKSTED 

Torsdag den 23. november kl. 15.00 – 16.30 

Stubbekøbing Bibliotek 

For børn fra 6 år – tag gerne en voksen med 

 

Kom og vær med til en hyggelig og kreativ eftermiddag, hvor vi 

vil lave julepynt og julegaver. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra torsdag den 9. november 

kl. 10.00. 
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”VENINDEAFTEN” - LÆR AT LAVE FLOTTE FLET-

NINGER V/ LISA CHRISTIANSEN 

Torsdag den 23. november kl. 16.30 - 18.30  

Hovedbiblioteket 

For børn og unge fra 9 år  

 

Elsker du fletninger ? Så tag din veninde i hånden og kom op 

på biblioteket, hvor vi holder en hyggelig venindeaften. Frisør 

Lisa Christiansen kommer og giver en masse tips og tricks til 

at lave flotte fletninger. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra torsdag den 9. novem-

ber kl. 10.00. 

 

 
 

 

”ABEN OSVALD” 

OPFØRES AF TEATERGRUPPEN  

BATIDA 

Fredag den 24. november kl. 10.00 – 10.40 

Nørre Alslev Bibliotek 

Teater for børn fra 3 – 8 år 

 

Egon Mathiesens børnebogsklassiker som musikalsk  

forestilling.  

 

Osvald og Den Store Abe bor i en frodig æbleskov, og det 

hele kunne være så dejligt. Men Den Store bestemmer det 

hele og siger ØV, hvis han ikke får sin vilje. Den lille Osvald 

har en hemmelig drøm om et lykkeligt abeliv - og et stort rødt 

æble. Men æblet skal Den Store have, og Osvald skal bare 

varte ham op hele tiden. En skønne dag bliver det Osvald for 

meget... 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra fredag den 10. novem-

ber kl. 10.00. 
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SØNDAGSKICK PÅ BØRNEBIB! 

Søndag den 26. november kl. 10.00 – 14.00 

Hovedbiblioteket 

For børn, unge og deres forældre 

 

Sidste SøndagsKick for denne gang.  

 

Tag familien under armen, smør madpakken og tilbring jeres 

søndag i selskab med os. 

 

Vi lover sjov, hygge, gratis gløgg og æbleskiver samt kaffe/te  

og saft. 

 

Dagens aktiviteter har jul som hovedtema: 

 

Vi varmer op til december måned med det hyggeligste juleværk-

sted. Vi har masser af inspiration og materialer, så du kan lave 

smuk julepynt eller julegaver. 

 

Tag gerne en nissehue på, så vi rigtig kan komme i  

julestemning. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 
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”JULEMANDENS GAVE” OPFØRES  

AF LOUISE SCHOUW TEATER 

Lørdag den 2. december kl. 14.00 – 14.35 

Sakskøbing Bibliotek 

Teater for børn fra 2 – 6 år 

 

Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpestor nissehue, hvor de 

elsker at julehygge og give hinanden gaver.  

En dag får Pjanke en tanke: ”Hvorfor er der egentlig aldrig 

nogen, der giver julemanden en gave til jul?” De beslutter sig 

for sammen med publikum at lave den flotteste, sejeste, 

"juledeste", "nisseligeste", "fantalistiske" gave til julemanden, 

så han kan blive rigtig glad til jul. 

 

En rytmisk, interaktiv og hyggelig juleforestilling. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra lørdag den 18. novem-

ber kl. 10.00. 

 
 
JULEVÆRKSTED 

Mandag den 4. december kl. 15.30 – 17.30 

og 

Onsdag den 6. december kl. 15.30 – 17.30 

 

Hovedbiblioteket 

For børn fra 6 år – tag gerne en voksen med 

 

Kom og vær med til en hyggelig og kreativ eftermiddag, hvor 

vi vil lave julepynt og julegaver. Indholdet er det samme beg-

ge dage. 

 

Gratis billet – bestil og print på guldbib.dk fra mandag den 

20. november kl. 10.00. 

 

 

 

 
 
 
 

DECEMBER 
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JULEKONCERT MED STINE MICHEL OG EVENTYR-

ORKESTRET 

Tirsdag den 5. december kl. 16.00 

Hovedbiblioteket 

Julekoncert for børn fra 3 år 

 

En dag i december går EventyrOrkestret ud i skoven for at give 

nisserne en skål grød og for at lede efter dværgene, som kan 

smede et klokkespil med julemelodier. Koncerten benytter sig af 

magiske remser og det gode mod det onde. Stine Michel rører 

helt nye ingredienser i gryden ved at tilsætte de fantasifulde 

sange med masser af farver og billeder. Musikken er bygget op 

af rytmer og finurlige linjer, der giver publikum lyst til at smage 

på dem. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra tirsdag den 21. november 

kl. 10.00. 

 

 

SMART PARAT SVAR 

Torsdag den 7. december kl. 9.00 

Hovedbiblioteket 

Quiz for 6. klasser i Guldborgsund kommune 

 

Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. 

klasse. Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrel-

sen, landets børnebiblioteker og TV2 Regionerne. Smart Parat 

Svar er en holdkonkurrence med 5 deltagere fra hver klasse, der 

kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige 

svar, og formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst. 

Hvilken 6. klasse fra Guldborgsund Kommune skal i år dyste om 

at blive Danmarks klogeste 6. klasse? 

 

Tilmeld din 6. klasse på mail: bibbb@guldborgsund.dk eller på 

telefon 5473 1606 senest fredag den 29. september. 

 

Da der er et begrænset antal pladser gælder først-til-mølle-

princippet. 
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”NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT” 

OPFØRES AF TEATER LILLE HEST 

Fredag den 15. december kl. 10.00 – 10.45 

Nørre Alslev Bibliotek 

Teater for børn fra 4 – 9 år 

 

En fortælling om Nissen, der drager ud i verden for at blive 

berømt. Han drømmer om at folk vil råbe hurra og putte ham 

i fjernsynet. Men bagsiden af berømmelsen viser sig at være 

en helt anden historie. Forestillingen er produceret frit efter 

Kim Fupz Aakesons bog - som fortælleteater hvor humor, 

musikalitet og den gode historie er i fokus. 

 

Gratis - bestil billet på guldbib.dk fra fredag den 1. december 

kl. 10.00. 

 

 

DEN STORE NISSEPRØVE 

OPFØRES AF LOUISE SCHOUW TEATER 

Lørdag den 16. december kl. 15.00 – 15.40 

Stubbekøbing Bibliotek 

Teater for børn fra 4 – 9 år 

 

En sjov, interaktiv og hyggelig juleforestilling proppet med 

skønne julesange om de to nisser Nis og Nisse Sisse, der skal 

til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. 

Dumper de prøven i Nisseskolen hos Frk. Hanegal får de en 

grøn nissehue i stedet for den flotte røde. Og det er enhver 

nisses skræk at ende sine dage som en grøn havenisse…  

 

Gratis billet – bestil og print på guldbib.dk fra lørdag den  

2. december kl. 10.00. 

 

 

KREATIV WORKSHOP  

18. – 22. december kl. 14.00 - 17.30, 

fredag dog kun til kl. 16.30 

Hovedbiblioteket 

For alle børn og unge 

 

UGENS TEMA: PERLER 

Vi har perler i massevis og inspiration til sjove perleplader.  

Du kan også lave dit eget portræt med fotoperler. 

 

Gratis – ingen tilmelding – bare mød op. 
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KULTURNAT 
I NYKØBING F 
29. SEPTEMBER 

MØD OS PÅ KULTURNATTEN I NYKØBING F 
 

Guldborgsund-bibliotekerne er en del af Kulturnatten i Nykøbing F 2017. 

 

Hold øje med den lokale presse, guldbib.dk og Facebook, hvor vi løfter sløret 

for dagens program, når vi nærmer os dagen. 

 

 


