
FØLG OS PÅ:

ARRANGEMENTER
Forår 2023

PÅ GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE

WORKSHOP: SOLFARVNING
Lær at bruge naturens skatkammer 
til at farve dit garn med, og få de 
vildeste naturlige farver på dit garn. 
Malene Møller viser hvordan. Medbring 
150 g naturgarn og et 2 liters sylte-
tøjsglas.
7. marts kl. 19.00  
Nysted Bibliotek - Pris: 25 kr.

DIN VILDE HAVE
Hjælp naturen og lær hvordan du 
kan gøre din have - stor som lille - til 
et hjem for mangfoldighed af dyr og 
planter, når Martin Steenstrup fra 
Teknik & Miljøafdelingen i Guldborg-
sund Kommune fortæller.
13. marts kl. 19.00  
Hovedbiblioteket - Gratis billet

KRIGEN I UKRAINE - 
ET ÅR EFTER
Lektor Peter Viggo Jakobsen fortæl-
ler om resultaterne og påvirknin-
gerne i forbindelse med krigen i 
Ukraine - et år efter. Arr. er støttet 
af Europe-Direct Sjælland.
8. marts kl. 19.00  
Hovedbiblioteket - Gratis billet

WORKSHOP FOR VOKSNE: 
BYG REDEKASSER 
Hvis du vil have masser af liv i haven 
til sommer, så byg din egen rede-
kasse til småfuglene. Susanne viser 
hvordan. Vi bygger ud af affaldstræ 
fra paller og rester.
30. marts kl. 16.00, FabLab 
Hovedbiblioteket - Gratis billet

BLIV KLOGERE PÅ DIN 
TEENAGER
Er du forælder til en teenager? 
Anette Zacho Laursen fortæller om, 
hvordan du får den gode dialog med 
din teenager og om, hvordan det er 
at være teenager i dag.
16. marts kl. 19.00 
Hovedbiblioteket - Pris: 25 kr.

FORFATTERSAMTALE: 
SOLVEJ BALLE
Bibliotekar Nicolai Hagelskjær Gren 
samtaler med Solvej Balle om roma-
nerne Om udregning af rumfang, som 
har vundet Nordisk Råds Litteratur-
pris.
30. marts kl. 19.00 
Stubbekøbing Bib. - Pris: 50 kr.

Udvalgte

SE HELE PROGRAMMET OG BESTIL 
BILLETTER PÅ GULDBIB.DK
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BØRNETEATER:
RUNDT OG RUNDT
En magisk vaskemaskine i et vaskeri 
og en hel masse tøj, kommer der 
mange sjove ting ud af. Opføres af 
ArtHotel.
Fra 0 - 4 år (1 voksen pr. familie)
15. april kl. 11.00 - 11.35 
Stubbekøbing Bib. - Gratis billet

FOREDRAG: JUTLANDIA
Forfatter Jesper Bugge Kold fortæller 
om skibet Jutlandia, der for 71 år siden 
sejlede ud fra Langelinje i København 
for at begive sig ud på sin sagnom-
spundne rejse til det krigshærgede 
Korea. Hør hele historien.
2. maj kl. 19.00 
Væggerløse Bibliotek - Pris: 50 kr.

FRIHEDSKAMPEN I IRAN
Emil Vatani, cand. mag. i historie, 
fortæller om den højaktuelle iranske 
frihedskamp og får selskab af Mosh-
gan Golchin, der er aktiv i Komiteen 
Kvinde-Liv-Frihed. Arr. er støttet af 
Europe-Direct Sjælland.
17. april kl. 19.00  
Hovedbiblioteket - Gratis billet

IRAN SET FRA EN DAMECYKEL
Mød Nanna, der i 2018 cyklede Iran 
rundt i 4 uger alene for at teste nogle 
af de fordomme, vi får om Iran i medi-
erne. Nanna fortæller om sine fanta-
stiske oplevelser og viser flotte fotos 
undervejs.
11. maj kl. 19.00 
Hovedbiblioteket - Pris: 25 kr.

EN FORSKERS SPÆNDENDE 
LIV: FRA VARANER TIL LYK-
KEPILLER
Knud Heller, biolog dr.scient. og tidl. 
hjerne- og adfærdsforsker, fortæller 
om sit spændende forskerliv på en 
øde ø i det Sydkinesiske Øhav.
9. maj kl. 19.00 
Hovedbiblioteket - Pris: 25 kr.

ALGORITMER OG KUNSTIG 
INTELLIGENS
Bliv klogere på algoritmer og kunstig 
intelligens, når vi får besøg af Henrik 
Chulu. Hvad er algoritmer, og hvad 
sker der, når man begynder at bruge 
teknologier til at træffe beslutninger? 
15. maj kl. 19.00
Hovedbiblioteket - Pris: 25 kr.

Udvalgte

SE HELE PROGRAMMET OG BESTIL 
BILLETTER PÅ GULDBIB.DK


