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Velkommen til efteråret/vinteren 2018 på Sorø Bibliotek & Bykontor. Vi er meget glade for at kunne 
præsentere en stor og bred vifte af tilbud til jer alle. Nogle ting er gengangere og andre tilbud er 
nye initiativer. Blandt andet kan man træffe Sorø kommunes borgerrådgiver, der har åben træffetid 
på Sorø bibliotek. Det har kun 4 torsdage. Vi sætter spot på litteraturen på nye måder dette efterår 
med ”ORD" og ”BIBLO PÅ UDEBANE”, der denne gang handler om kabaretkunstneren Lulu Zigler.
Vi tilbyder nye former for musikalske oplevelser for alle, der har lyst. Vores Musikalske lørdage er en 
tradition, og som noget nyt i år tilbyder vi også klassiske koncertoplevelser af den fineste 
karakter på storskærm i biblioteket. Det er et tiltag, vi glæder os meget over.

Familieaktiviterne kommer rundt i hele Sorø kommune med brætspil og læselyst for børn og dette 
efterår går ”Tour de Sorø” til Ruds Vedby.

Dyk ned i hæftet og find hvad du har lyst til. Vi tager altid gerne imod gode ideer til nye aktiviteter 
og arrangementer og meget gerne i samarbejde med andre. Ligesom biblioteket kan bruges til 
egne aktiviteter.

Biblioteksleder

 Foto af Heiner Lützen Ank

KÆRE ALLE

Du skal blot henvende dig til os.
Rigtig god fornøjelse på biblioteket.

Venlig hilsen
Mia Sørup
Biblioteksleder



Menneskebiblioteket udlåner mennesker til personlige samtaler om udfordrende og ofte 
personlige eller tabu belagte emner. Et sted hvor du må spørge om alt.

Onsdag 12. september, kl. 19-21 
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

FOR VOKSNE

Menneskebiblioteket

Billetterne kan købes fra den 14. august på bibliotekerne i Sorø og Dianalund samt 
på bibliotekets hjemmeside.



Flyt dit kreative værksted ind på biblioteket for en dag! 

Lørdag  22. september, kl. 10-12:30
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Tilmelding fra 1. august - 8. september til elte@soroe.dk

Har du en hobby, du sidder derhjemme med alene, men måske egentlig gerne vil dele med 
andre? Vil du vise hvad du kan inden for akvarelmaleri, portrættegning, broderi, origami, 
smykker, pileflet, eller noget helt andet, så flyt dit værksted ind på biblioteket for en dag! Her kan 
andre se, hvad du arbejder med, og du kan kigge med hos andre med samme eller helt andre 
hobbyer.

Mandag  24. september, kl. 18:30-21 
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, bare mød op.

Arrangement for læsekredse

FOR VOKSNE

Traditionen tro holder vi arrangement for kommunens 
læsekredse og andre interesserede, hvor vi hører lidt om 
hvad der sker hos hinanden, inspiration, interessante 
oplæg, og måske også muligheden for at starte nye 
læsekredse op eller komme med i eksisterende.

Aftenen byder bl.a. på foredrag af retorikprofessor 
Christian Kock fra Købehavns Universitet om ”Litteratur 
for oplevelsens skyld – ikke for budskabets". Retorisk 
litteraturbeskæftigelse er vægt på virkning snarere end 
på fortolkning og temaer. Hvilke egenskaber i teksterne 
skaber virkninger – hvilke virkninger er der tale om.



Foredrag med Jesper Wung-Sung

Tirsdag 25. september, kl. 19-21 
Dianalund Bibliotek
Billetpris:  50,-

Tirsdag den 25. september lægger Jesper Wung-
Sung vejen forbi Dianalund Bibliotek og fortæller 
om hans seneste roman ”En anden gren”.  Det er en 
spændende historie om hans oldemor, som imod 
tidens skik og brug giftede sig med en kineser. Hun 
mødte sin kommende mand i Tivoli, hvor hun var 
inde at se en menneskeudstilling af folk fra 
eksotiske lande. Han var en blandt de udstillede 
kinesere.
Slægtsromanen sikrede Jesper Wung-Sung 
den prestigefyldte pris ”De gyldne Laurbær”.

Billetterne kan købes fra den 28. august på bibliotekerne 
i Sorø og Dianalund samt på bibliotekets hjemmeside.

BIBLO & BERØMT BYSBARN

Lørdag den 6. oktober inviterer Sorø Bibliotek til en 
totaloplevelse på Kulturcafé Ludvig.
Dagens tema er kabaretkunstneren Lulu Ziegler, som er 
født og opvokset i Sorø.
Dagen indledes af Rikke Rottensten fra Revymuseet, 
som fortæller om tiden, kabaretten og Lulu Ziegler. 
Herefter vil der være en pause, hvor der i ægte kabaret-
stil serveres lidt til ganen og skænkes et glas bobler. 
Resten af dagen underholder PH-duoen med et mix af 
PH-viser og viser, som Lulu Ziegler har sunget.

Lørdag den 6. oktober, kl. 11–15 
Kulturcafé Ludvig, Ingemannsvej 5, Sorø 
Billetpris: 90,-

Billetterne kan købes fra den 6. september på bibliotekerne 
i Sorø og Dianalund samt på bibliotekets hjemmeside.

FOR VOKSNE

BIBLO PÅ UDEBANE



Ikke så tosset - Verdens Mentale Sundhedsdag

Onsdag 10. oktober markeres Verdens Mentale Sundhedsdag over hele 
verden. Vi markerer dagen med et arrangement, der fokuserer på overskud, evner 
og styrke. For selv om man har en psykisk sygdom, er man mere end det - og ofte er 
der stadig ting, man holder af, og som man kan have overskud, evner og styrke til 
at gøre, når man har det svært psykisk.
Til arrangementet "Ikke så tosset" kan du høre tre forskellige personlige beretninger om, 
hvordan det kan lykkes at holde fast i noget af det, der virker- og det er jo ikke så tosset.

Onsdag 10. oktober, kl. 19-21:30
Sorø Bibliotek

Det er gratis at deltage - du skal blot tilmelde dig.
Ring: 70 250 260
Tilmeld dig online på: www.regionssjaelland.dk/psykinfoarrangementer

Medarrangører:
Sorø Bibliotek & Bykontor samt Center for psykosociale indsatser Sorø

PROGRAM
Fra tvangspræget til rutinepræget v. Amanda Bonnevie Christophersen, ambassadør i EN AF OS

Et penselstrøg om dagen…v. Sara Jensen, ambassadør i EN AF OS

Glem ikke det der giver succes og glæde v. Mary-Ann Gytte Hansen

FOR VOKSNE

Væk med tavshed, tvivl og
tabu om psykisk sygdom!



Tag på guidet tur til Sydeuropa

Biblioteket inviterer med på en tur til de 
varme lande i selskab med kunstner og 
forfatter Jesper Thomas. Hvis du mangler 
inspiration til, hvor din kommende ferie skal 
gå til, kan du nu få syn for sagen. Igennem 
flotte farvefotos og fortællinger tager Jesper 
os med igennem det sydlige Europa. Vi tager 
turen fra Pyramidernes top i Egypten, over 
Antikkens Grækenland, videre til bl.a. 
Firenze, Rom og Toscana i Italien og slutter af 
i det spanske med Barcelona, Tenerife og 
Gibraltar. 

Torsdag 25. oktober, kl. 17:30 
Sorø Bibliotek
Billetpris: 25,-

FOR VOKSNE

Billetterne kan købes fra den 25. september på 
bibliotekerne i Sorø og Dianalund samt på bibliotekets 
hjemmeside.



Skumringstid - Ordet i Norden

For 22. gang inviterer Foreningen Norden og Sorø 
Bibliotek til Skumringsaften på Sorø Bibliotek.

I år er temaet ”Helte i Norden”, og årets tekst er fra 
den islandske forfatter Einar Már Guðmundssons 
bog ”Islandske konger”. 

Lyset bliver slukket, stearinlysene tændt, og det 
bliver som sædvanlig en rigtig hyggelig aften.

Mandag 12. november, kl. 19-21
Sorø Bibliotek
Billetpris: 50,-

Arkivernes dag

Lokalhistorisk Arkiv i Sorø holder 
åbent. Kom ind og få en kop kaffe og 
en snak med Arkivets medarbejdere. Vi 
vil hjælpe med at besvare spørgsmål 
om den lokale historie, om bygninger 
og personer.
Vi laver en udstilling og afspiller 
lydoptagelser med en række af Sorøs 
markante personligheder.

Lørdag 10. november, kl. 10-13
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Billedet er af fotograf og kunstmaler 
Hans Palludan-Rasmussen som bliver en 
del af udstillingen.
Det er taget på Vænget på et tidspunkt, 
hvor Akademiets mindste elever boede 
der. Det er fra 1927.

FOR VOKSNE

Billetterne kan købes fra den 12. oktober på 
bibliotekerne i Sorø og Dianalund samt på 
bibliotekets hjemmeside.



Mød forfatter og forlag 

Mød Karen Inge Nielsen, der er aktuel med sit 
helt nye fantasy-gys "Djævlepassagen nr. 1: 
Sortedammens hemmeligheder". Hør bl.a. om 
hvordan man jonglerer familieliv, børn, arbejde 
og et forfatterskab, der pludseligt vokser i 
tidsforbrug og omfang.

Mød også Forlaget Leatherbound, der i 2017 
headhuntede Karen Inge som en del af en stor 
fantasy satsning. Få tips og tricks til dit eget 
forfatterskab og til hvordan man bedst 
charmerer et forlag.

Sæsonens nye bøger

Mandag 19. november, kl. 19-21
Sorø Bibliotek
Billetpris: 40,-

En tour de force gennem årets danske og 
nordiske skønlitteratur sammen med anmelder 
Liselotte Wiemer.

Liselotte Wiemer tager temperaturen på dansk 
og nordisk skønlitteratur her og nu.  Hvad er det 
seneste års vigtigste bøger? Er der tendenser, 
bevægelser og forfattere vi skal lægge særligt 
mærke til?

FOR VOKSNE

Billetter købes fra 16. oktober på bibliotekerne i Sorø og Dianalund el. på bibliotekets hjemmeside.

Lørdag  17. november, kl. 13-15
Dianalund Bibliotek 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Kom og bliv inspireret til hvad du skal læse her til 
vinter, eller hvilke bøger du skal give i julegave.



Foredrag med Leonora Christina Skov

I 2017 udgav Leonora Christina Skov den 
selvbiografiske roman ”Den der lever stille”.

I romanen fortæller forfatteren om sin 
kærlighedsløse barndom. Hun higer efter 
forældrenes kærlighed men får den aldrig.

I voksenlivet løsriver hun sig langsomt fra 
forældrene og forsøger at finde sig selv og 
turde stå ved den, hun er.

Denne aften fortæller Leonora Christiana 
Skov om romanen og tilblivelsen af den og 
om sit liv. Der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til forfatteren.

Tirsdag 27. november, kl. 19-21
Sorø Bibliotek 
Billetpris: 50,-

Billetter købes fra den 30. oktober på bibliotekerne i Sorø og Dianalund el.  på bibliotekets hjemmeside.

FOR VOKSNE

SÆT X I KALENDEREN

Sorø holder KYNDELMISSE LYSFEST,
Lørdag 26. januar 2019, kl. 17-22
Yderligere oplysninger på www.kyndelmisse.dk



MUSIKALSKE LØRDAGE

Tango for 2 accordeonister med Freja 
Sibbern og en med-accordeonist.

Lørdag 29. september,  kl. 11-12
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Musik og sange af Eric Satie. Fremført af 
accordeonist Freja Sibbern og en sanger fra 
MGK Køge. 

Den klassiske duo "Damon Duo", 
bestående af Monica Vejgaard og David 
Christensen spiller musik for tværfløjte og 
guitar.

Lørdag 24. november, kl. 11-12 
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

Vi har entreret med MGK (konservatorieforberedende kursus) i Køge, og nogle af deres 
dygtige elever kommer og spiller.

Lørdag 27. oktober, kl. 11-12
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



KLASSISKE KONCERTER PÅ STORSKÆRM

Klassiske koncerter på storskærm

Som noget nyt vil vi i år prøve at afholde 
”koncerter” ved at vise koncertoptagelser på 
storskærmen i læsesalen på Sorø Bibliotek. 
Både lyd og billedserie er i top kvalitet

Vi har tegnet abonnement på basen Medici.tv, 
som giver mulighed for at vælge mellem en 
lang række koncertoptagelser med 
verdensberømte kunstnere.

Prøv at besøge basen via:
https://www.soroebib.dk/e-biblioteket

Koncerterne bliver afholdt lørdagene den 15. september, 10. november og 15. december fra kl. 10 og til 
ca. kl. 12.

15. september bliver med en optagelse af Puccinis opera Turandot fra den fantastiske arena 
i Verona.

10. november viser vi en optagelse med musik af Bach. ”Swinging Bach” med Bobby McFerrin
og venner. 

15. december er det tid til en klassisk julekoncert fra Sachsen i det østlige Tyskland. Mere
jul bliver det ikke. 

Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



DOKUMENTARFILM

FÆDRE & SØNNER

Hvorfor ikke gøre livet til et eventyr?

Michael og hans far, den gamle 
hofmarskal Søren Haslund-Christensen, 
er på loftet for at finde skjulte skatte fra 
fortiden. Bedstefar Henning var berømt 
opdagelsesrejsende og kulturarvsind-
samler blandt mongolske stammer, 
og Michael har hørt rygter om, at 
Henning levede et hemmeligt 
dobbeltliv som britisk agent og 
våbensmugler. Nu vil han finde ud af, 
om det er sandt. Han vil også gerne 
have tid sammen med sin far, for 
Sørens helbred skranter, og tiden er 
knap.

Han får lokket sin far med på eventyr - 
som de har været så mange gange 
tidligere i deres  liv - på en rejse i 
farfarens fodspor tilbage i tiden til en 
historie om kærlighed og afsavn og et 
storslået spionkomplot, der involverer 
både farfar Henning og mægtige 
imperiers kamp om verdensherredøm-
met.

Efter filmen vil Michael Haslund-Christensen fortælle om faderen, filmen og turen til Mongoliet.

Mandag 22. oktober, kl. 17-19:15 
Sorø Bibliotek
Billetpris: 50 ,-

Billetterne kan købes fra 22. september på bibliotekerne i Sorø og Dianalund samt på bibliotekets 
hjemmeside.



Skal du deltage i årets  udgave af den nationale fantasy 
novellekonkurrence? Eller eeeelsker du bare en god fantasybog, 
og er nysgerrig på, hvordan forfatterlivet ser ud? Så kom forbi 
biblioteket til et inspirerende møde med Sorøs lokale 
fantasyforfatter og bogblogger Karen Inge Nielsen. Her 
kommer I bl.a. til at høre om hendes skriveproces, og hvad man 
gør, når den famøse skriveblokade rammer en.

Anmelderklub for unge læseheste på 
biblioteket i Sorø: 5., 6. og 7. klasse.

Har du lyst til at anmelde bøger for andre? Så meld dig ind i 
klubben. På klubmøderne snakker vi om de bøger,  og 
skriver minianmeldelser til bibliotekets hjemmeside. Læs 
mere om klubbens indhold på bibliotekets hjemmeside.

Opstartsmøde torsdag den 27. september, kl. 15:30–16:30 
Tilmelding til klubben fra 13. august til og med 13. september på 
doha@soroe.dk.

I forbindelse med årets udgave af Herlufsholm Fantasy 
Bogmesse er der traditionen tro også blevet udskrevet en 
novellekonkurrence, hvor børn og unge har mulighed for at 
indsende deres egen fantasynovelle. Konkurrencedeltagerne 
inddeles i tre alderskategorier, og de bedste noveller inden for 
hver kategori går videre til hovedkonkurrencen, hvor en jury 
bestående af de tre forfattere Nicole Boyle Rødtnes, Michael 
Kamp og Nanna Foss vil udvælge de endelige vindere. 

Der bliver åbnet op for bidrag til konkurrencen i periode 14. august til den 14. september.
Læs mere om konkurrencens formelle krav på www.fantasybogmesse.dk eller www.soroebib.dk  

FANTASY FORFATTERSPIRER - KICK OFF!

Mød en fantasy forfatter

Bidrag til konkurrencen skal sendes til ebla@soroe.dk eller doha@soroe.dk senest 14. september.

Lørdag 11. august, kl. 10:30-11:45 
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



Danmarks Biblioteksuge 2018: ORD

I hele uge 37 fejrer vi Danmarks biblioteksuge med aktiviteter, der relaterer sig til ord. 

”Vi leger med ord” fra den 8. september til og med 16. september.
Der er lagt op til en sjov og lærerig uge med ordlege, når bibliotekerne i Dianalund og i Sorø 
inviterer børn og voksne til ordlege og ordskattejagt.

Læsemaraton”Sorø læser”
Vi hylder ORD på en anderledes måde, når biblioteket bliver omdannet til læseland. Børn 
og voksne inviteres til at tage 3 timer ud af deres kalender og være med til at se, hvor meget vi 
kan læse tilsammen. Personalet er hele formiddagen klar med: Gode læsetips

Lyder det som noget for jer? Så tilmeld jer på mail: bibb@soroe.dk.
Bemærk at man deltager under hele forløbet. Hver deltager, der gennemfører maratonet, er 
med i konkurrencen om en boggave til en værdi af kr. 500,-.

Lørdag 8. september, kl. 10-13
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

FAMILIEARRANGEMENTER



FAMILIEARRANGEMENTER

Kom til en underholdende dag i familiens tegn, når Biblioteket tager turen til Ruds Vedby! Her kan I 
høre mere om vores store samling af brætspil, og selv kaste jer ud i nye – eller måske velkendte – 
spil sammen med venner og familie i hyggelige rammer.

Til de mindste vil Emil fra biblioteket igangsætte sjove og lærerige lege, som er med til at udvikle 
0-3 åriges børns sprog og ordforråd. Bagefter åbner vi op for en dialog om, hvordan man som 
voksen kan bruge oplæsning som et effektivt sprogstimulerende værktøj.   

Vores dygtige medarbejdere vil hele dagen stå til rådighed for, at besvare spørgsmål om 
folkebibliotekets store og varierede servicetilbud som f.eks. ”selvbetjening”, ”eReolen”, 
”Filmstriben” og meget mere.

Lørdag 22. september, kl. 10-13
Ruds Vedby Sognegård
Rudsgade 15, 4291 Ruds-Vedby 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



FAMILIE ARRANGEMENTER

Biblioteket i Sorø inviterer til en uhyggelig 
Halloween-aften for børn og voksne. 

Vi fejrer Halloween med masser af uhygge, 
skæg og ballade for hele familien. Der vil 
være mulighed for at deltage i ægte 
amerikanske Halloween-lege, så vi skal f.eks. 
kaste med edderkopper; vælte dåsemonstre; 
spille skeletringspil og meget mere.
Det bli´r uhyggelig sjovt!

Fredag 26. oktober, kl. 17-21
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Mød en brætspilsdesigner

Har du nogensinde spekuleret over, hvordan et 
brætspil bliver til? Eller går du måske med en 
drøm om at designe dit helt eget brætspil? Så 
kom ind og mød Kasper Lapp. Han har nemlig 
designet det fantastiske brætspil Magic Maze og 
kan fortælle alt om processen fra ide til udgivelse. 
Udover at fortælle hvordan hans brætspil blev til 
og besvare jeres nysgerrige spørgsmål, så vil 
Kasper også gå rundt og sætte spil i gang, så vi 
samtidig får mulighed for at prøve kræfter med 
Magic Maze. 

Torsdag 8. november i tidsrummet kl. 16–21 
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



FAMILIE ARRANGEMENTER

Elsker du at spille brætspil, men kan ikke altid 
overskue at sætte dig ind spillereglerne først?  
Så kom til Nordisk spildag, hvor vi får besøg af 
Lars Wagner Hansen – Sorøs helt egen 
brætspilsnørd. Lars vil sætte masser af spil i 
gang. Alle er velkomne uanset alder. Vi skal 
nok få inddraget dig/jer i et sjovt spil. Bliver du 
fanget af et spil, så kan det jo lånes med hjem 
bagefter, hvis blot du har et lånerkort til 
biblioteket. (Så husk at få det lavet inden 
dagen).

Lørdag 10. november i tidsrummet kl. 10–17 
Sorø bibliotek
Arrangementet er gratis 
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Nordisk spildag - brætspilhygge

Tag familien, vennerne eller begge dele i hånden, og kom med til Nordisk Spildag på Dianalund 
Bibliotek den 10. november, hvor vi sammen med biblioteker i hele Norden sætter fokus på spil i 
alle dets former og størrelse og ikke mindst glæden ved at spille sammen. Vi stiller vores nye og 
brede samling af spændende brætspil til rådighed, og herfra er konceptet simpelt: Mød andre 
spillere, lær reglerne og lån evt. spillet med hjem. Tag endelig dine venner, familie, naboer, 
kolleger eller andre med til sjove og hyggelige timer med  brætspil.

Lørdag 10. november, kl. 10-13 
Dianalund Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



Kom og snak med andre samlere. Byt og kig 
på Pokémonkort.

Pokemonkort-byttedag 

Lørdag 13. oktober, kl. 10–13
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

”Find kartoflerne” på børnebibliotekerne

Efterårsferien blev tidligere kaldt kartoffel-
ferien eller roeferien, for i det gamle 
landbrugssamfund skulle kartofler og roer op 
af jorden om efteråret, og alle skulle hjælpe til - 
børn såvel som voksne. 
Så i år er der kartoffeljagt på børnebiblio-
tekerne i Dianalund og Sorø.

Vær med i eftersøgningskonkurrencen, så deltager du i lodtrækningen om en dejlig gavekurv.

AKTIVITETER FOR BØRN I EFTERÅRSFERIEN

Fra 13. september til og med 21. september 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



AKTIVITETER FOR BØRN I EFTERÅRSFERIEN

Kulørte Collager

Super hyggeligt værksted for familier: Kom og 
lav din egen personlige collage på biblioteket i 
Sorø. Klip og klister din helt egen collage, som 
kan pynte på dit værelse. Biblioteket sørger for 
masser af bøger og blade med mange fine 
billeder, som du kan bruge til collagen.

Arrangementet er for børn i alle aldre – 
forældre må gerne deltage.

Kreativt værksted

Nu skal børnebiblioteket have ryddet ud i sit 
restlager af æsker, figurer og akrylmaling. 
Biblioteket er klar med maling, pensler 
figurer/æsker  og engangsforklæder. 
Du skal bare huske at have "malertøj" på.

Mandag 15. oktober, kl. 11–14 
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis

Arrangementet er for børn i alderen 4 år og opefter – forældre må meget gerne deltage.

Tirsdag 16. oktober, kl. 10-13 
Dianalund Bibliotek 
Arrangementet er gratis

Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



AKTIVITETER FOR BØRN I EFTERÅRSFERIEN

Knuddi & Bolette - En galopkomedie 
om venskab & eventyr

Torsdag 18. oktober, kl. 11 
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis

Billetter kan bestilles/hentes gratis fra d. 18. september på hjemmesiden eller på bibliotekerne. 
den betjente tid. Billetter skal være bestilt/hentet før forestillingen.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT
 Spilles af Det lille Turnéteater

Lørdag 3. november, kl. 11 
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis 

En teaterforestilling for de 2-5 årige.
Billetter kan bestilles/hentes gratis fra d. 4. 
oktober på hjemmesiden eller på bibliotekerne i 
den betjente tid.
Billetter skal være bestilt/hentet før 
forestillingen.

HonningBanden præsenterer en forestilling med 
ægte gys og grin i børnehøjde. Forestillingen 
handler om drengen Knuddi, der ingen fantasi 
har. Men hans allerbedste ven Bolette viser vejen 
og under hendes kærlige styring, bliver Knuddi 
midtpunktet i et rigtigt eventyr. Men for at 
eventyret kan få en lykkelig slutning, må de 2 først 
overvinde mange udfordringer. For hvad stiller 
man op med en forhekset frøprins? Når nu 
prinsessen kun vil kysse en ægte prins? Kan en 
trold  hjælpe?
En teaterforestilling for de 3-8 årige.

Skuespilleren Peter Holst gengiver H. C. 
Andersens klassiske fortælling om den 
standhaftige Tinsoldat, der drømmer om 
kærligheden og den skønne danserinde, og som 
bliver blæst omkuld af skæbnen, men alligevel får 
det han ønsker sig mest af alt. Dette er en 
forestilling uden ord, så her kan alle være med. 
en teaterforestilling for de 2-5 årige.

Billetter kan bestilles/hentes gratis fra d. 4. oktober på hjemmesiden eller på bibliotekerne. 
Billetter skal være bestilt/hentet før forestillingen.



JULEARRANGEMENTER

Julehygge for hele familien

Bibliotekerne i Sorø fejrer den første dag i julemåneden med 
god gammeldags hygge. Vi  lægger perleplader og skabeloner 
frem til inspiration.
Der er kaffe på kanden og brunkager i skålen, så de voksne kan 
nyde en stille stund, mens de quizzer om barndommens jul. 
Kort sagt kom og julehyg sammen med os.

"Petruskas julehjerte" spilles af Dansk Rakkerpak

Petruska har travlt med de sidste gøremål i sit bageri, da en 
fremmed bestiller et honninghjerte. Dette er begyndelsen til et 
juleeventyr. Petruskas julehjerte er en hjertevarm og magisk 
dukketeaterforestilling krydret med skøn musik og humor.
En teaterforestilling for de 3-8 årige.

Lørdag 8. december, kl. 11 
Sorø Sognegård 
Arrangementet er gratis

Billetter kan bestilles/hentes gratis fra d. 8. november på hjemmesiden 
eller på bibliotekerne.
Billetter skal være bestilt/hentet før forestillingen.

Nisserne har lavet julegaver til bibliotekets personale, som de har 
lagt i julemandens sæk. Men nisserne har glemt at fortælle 
julemanden, hvad der er i gaverne. Og nu kan julemanden ikke 
finde ud af, hvilke gaver han skal aflevere til hvem. Derfor vil han 
gerne have hjælp til at finde ud af, hvad der i pakkerne. 
Vær med i konkurrencen på børnebibliotekerne i Dianalund og 
Sorø, så får du muligheden for at deltage i lodtrækningen om
en gavekurv.

"Hjælp julemanden med at dele gaver ud"

Lørdag 1. december, kl. 10-13 
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Fra 1. december til og med 1. januar 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



BYTTEMARKED

Lørdag 1. december, kl. 10-13
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, du dukker bare op.

Den cirkulære økonomi er populær som aldrig før og genbrug er en af tidens helt store trends, 
derfor gentager vi sommerens succes og afholder igen Byttemarked på Sorø Bibliotek & 
Bykontor.

Det praktiske
I tidsrummet kl. 10 til 13 kan man komme og gå, som man har lyst til. Man bytter ved at placere 
sine medbragte bytteting på borde, der er opdelt i forskellige kategorier: Tøj, sko, køkkenting, 
bøger, DVD’er, CD’er, LP’er, legetøj/spil, smykker, tasker, hus/have og andre småting. 
Når man har lagt alle sine ting på plads, kan man derefter gå rundt og finde de ting, man vil 
have med hjem i stedet. Medbring gerne ting der er gode og anvendelige, og som blot leder 
efter en ny ejer.

De ting, der ikke finder en ny ejer på dagen, bliver doneret til Folkekirkens Nødhjælps butik i 
Sorø.

Vi glæder os til at se jer alle sammen og håber, at så mange som muligt ønsker at besøge vores 
byttemarked og måske bytte sig til en ekstra julegave.



Til arrangementerne vil sundhedsplejersker og høre-talekonsulenter holde oplæg om 
dagens tema, mens en medarbejder fra biblioteket vil præsentere de nyeste udgivelser 
inden for området samt relevante materialer fra bibliotekets samling – f.eks. 
Sprogkufferter. Efterfølgende vil man kunne stille spørgsmål og åbne dialog med dagens 
eksperter og de øvrige deltagere.

Temaerne er målrettet børn i aldersgruppen 0-3 år, og henvender sig til forældre såvel som 
bedsteforældre, onkler, tanter m.fl. Til arrangementerne vil der være te og kaffe samt 
mindre snacks til børn og voksne.

Sundhedsplejerskerne: Majbrit & Anette 
Kulturformidler: Emil

Mandag 17. september, kl. 10-12 
Dianalund Bibliotek
Arrangementet er gratis

Sprog
Høre-talekonsulenter: Maria og Mette
Kulturformidler: Emil

Mandag 10. september, kl. 10-12 
Sorø Bibbliotek
Arrangementet er gratis

Kost

Sundhedsplejerskerne: Elisabeth & Katrine 
Kulturformidler: Emil

Mandag 8. oktober, kl. 10-12 
Dianalund Bibliotek 
Arrangementet er gratis

Motorik

BABYARRANGEMENTER

Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



Strikkeklub på Sorø Bibliotek

Medbring snakketøj og strikketøj. Hyg dig med andre strikkere! 

Biblioteket lægger strikkebøger frem.

Strikkeklub på Dianalund Bibliotek 

Medbring snakketøj og strikketøj. Hyg dig med andre strikkere! 

Biblioteket lægger strikkebøger frem.

Tirsdagstræf på Dianalund Bibliotek 

Tirsdagstræf er for alle ung som 
gammel, der har lyst til at møde nye 
mennesker og få en sludder over en 
kop kaffe. Der er ikke tilmelding, man 
møder bare op.

Vi begynder tirsdagstræf kl. 10 med et 
lille oplæg om et forudbestemt emne. 
Bagefter er der kaffe og fri snak. 
Deltagerne inviteres til at komme 
med emner/ideer til de kommende 
tirsdage.

DE FASTE

Hver onsdag, kl. 15-17:30
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Hver torsdag, kl.15 -17:30 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Tirsdag 18. september, kl. 10-12
Tirsdagstræf foregår i lige uger
Dianalund Bibliotek 
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

Kommende emner udmeldes på www.soroebib.dk, Facebook og opslag. Hvis du synes det 
lyder spændende - SÅ KOM.



Rådgivning vedr. lejebolig

Har du spørgsmål vedr. din lejebolig, kan 
du få rådgivning på Biblioteket af en 
sagsbehandler fra LLO - Slagelse.

UU Vejledningscafé hver tirdag i Sorø

Vejledningen henvender sig primært til de unge, der er faldet ud af uddannelse eller som 
lige mangler hjælpen for at komme i gang eller videre.

Vi hjælper med overblik over optag på forskellige uddannelser; ”Hvordan gør jeg?” ”Hvad 
gør jeg, hvis jeg mangler 02 i dansk og matematik?” ”Hvordan foregår 
optagelsesprøven?” ”Hvad kan jeg gøre for at forbedre mine chancer for at gennemføre 
min drømmeuddannelse?”

Vejledningen foregår hver tirsdag, kl.  13-15 
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.

UU-Vestsjælland begynder nyt vejlednings- 
tilbud op for unge mellem 15 og 24, der ikke 
er tilknyttet jobcenteret (eller der ikke 
modtager vejledning andet sted fra). Det er i 
praksis en vejledningscafe, hvor de unge 
inviteres til Tema-timer, hvor der snakkes om 
f.eks. det at træffe et godt valg om 
uddannelse, livsmestring /robusthed, skrive 
en ansøgning, at søge praktikplads, økonomi 
osv. Efterfølgende er der tid til 
gruppevejledning og individuel vejledning.

DE FASTE

Mandag 13. august, kl. 16-17 
Rådgivningen foregår i ulige uger
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du møder bare op.



Litteraturkreds v/cand. mag. Hanne-Mette Tinghuus

Er du glad for at læse, og vil du gerne gå dybere ned i tekster af danske forfattere fra 
gammel og ny tid? Så er dette kursus noget for dig!
På kurset læser vi danske forfattere fra forskellige litterærperioder og går på opdagelse i 
forfatterskaber, samtid og tekstuniverser. 

Kurset er tilrettelagt sådan, at vi læser en ny tekst fra gang til gang. Hanne-Mette Tinghuus 
sætter teksten ind i en forfattermæssig, litteraturhistorisk og samtidskontekst, mens vi 
efterfølgende analyserer og fortolker teksten i fællesskab. Vi kommer til at læse noveller og 
enkelte digtsamlinger. Kurset kræver ingen forudsætninger udover lysten til at læse, 
fortolke og samtale om litteratur med andre ligesindede.

Kursus start/slut: 4. september - 13. november, kl.19-21
10 fortløbende tirsdage i efteråret (minus uge 42).
Sorø Bibliotek

Samarbejdsaftale mellem LOF SORØ og SORØ BIBLIOTEK & BYKONTOR

DIVERSE

Tilmelding og betaling sker direkte til LOF

Sorø Kommune har en borgerrådgiver der hedder 
Susanne Wærling. Hun sidder normalt på rådhuset, men vi 
har aftalt, at hun i løbet af efteråret også vil sidde på 
Biblioteket nogle gange.

Her kan du komme forbi, hvis du har brug for vejledning 
eller har spørgsmål til din sag hos kommunen. Du kan 
også komme, hvis du er i tvivl, om du får den rette hjælp 
eller har svært ved at forstå breve fra kommunen.

Kender du Borgerrådgiveren?

-   Torsdag 6. september, kl. 10-12
-   Torsdag 4. oktober, kl. 10-12
-   Torsdag 1. november, kl. 13-15
-   Torsdag 6. december, kl. 13-15

Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis
Kræver ingen tilmelding, så du dukker bare op.



PERSONALE CITATER 

BRÆTSPIL

Det er sjovt at spille brætspil. Vi 
har masser af spil at vælge 
imellem både de klassiske og 
nyheder.
Vi låner spil ud, både på Sorø 
og Dianalund Bibliotek.



• Pjecer og brochurer over Sorø lokalområde.

• Salg af vandrekort og cykelkort
• Salg af Fiskekort til Sorø Søerne
• Booking af individuelle ture og 

guidede rundvisninger – for både små og 
større grupper, bl.a. guidede ture i Sorø 
Klosterkirke, på Sorø Akademi, Hauchs 
Physiske Cabinet og Byvandring i Sorø

• Reservation og charter af Lille Claus
• Billetter til lokale (og nationale)  arrangementer

• Cykeludlejning

Tag med på en guidet byvandring rundt i charmerende Sorø og oplev vores smukke 
bygninger og fantastiske beliggenhed.
Sorø Bykontor har i samarbejde med kommunens kulturformidler, produceret 4 
naturskønne og spændende cykelruter. Vi har givet dem temaerne Stenalder, Holberg, 
Ingemann og Middelalder. Ruterne kan kombineres og/eller afkortes på kryds og tværs. Og 
kan naturligvis også vandres.

Sorø Bykontoret arrangerer 4 byvandringer : lørdagene  7. juli, 14. juli, 21. juli, 28. juli 

Byvandringerne begynder kl. 14 - i gården ved Bykontor/Bibliotek. Varighed ca. 1 time. 
Pris kr. 50,- (børn under 12 år er gratis). Billetter købes på Sorø Bykontor.

FRA BYKONTORET

Sorø Bykontor er Sorøs officielle Turist Inspirationskontor - og en del af Visit Vestsjælland.
Samtidig er vi salgssted for bl.a. Movia, Rejsekort, Ticketmaster og Billetten. 



KALENDER

September

4. Litteraturkreds  v. H-M Tinghuus, kursus, til den 13.11.2018 Sorø Bibliotek
6. Kender du Borgerrådgiveren? Sorø Bibliotek
8. ORD, Danmarks biblioteksuge 37 Sorø Bibliotek
10. Sprog, babyarrangement Sorø Bibliotek
12. Menneskebiblioteket Sorø Bibliotek
13. "Find kartoflerne" på børnebibliotekerne, til den 21.09.2018 Sorø og Dianalund Bibl.
15. Klassisk koncert pa storskærm
17. Kost, babyarrangement 
18. Tirsdagtræf, foregår i lige uger 
22. Flyt dit kreative værksted ind på biblioteket for en dag! 
22. Tour de Sorø, familiearrangement 
24. Arrangement for læsekredse 
25. Foredrag med Jesper Wung-Sung 
27. Anmelderklub for unge læseheste, 5., 6. og 7. klasse 
29. Musikalsk lørdag 

Sorø Bibliotek 
Dianalund Bibliotek 
Dianalund Bibliotek 
Sorø Bibliotek
Ruds Vedby Sognegård 
Sorø Bibliotek 
Dianalund Bibliotek 
Sorø Bibliotek
Sorø Bibliotek

August

11. Mød en fantasy forfatter Sorø Bibliotek
13. Rådgivning vedr. lejebolig Sorø Bibliotek
14. Novellekonkurrence for børn, til den 14.09.18 Sorø og Dianalund Bibl.   

Oktober

4. Kender du Borgerrådgiveren? Sorø Bibliotek
6. BIBLO & BERØMT BYSBARN Kulturcafé Ludvig
8. Motorik, babyarrangement Sorø Bibliotek
10. Ikke så tosset - Verdens Mentale Sundhedsdag Sorø Bibliotek 
13. Pokemonkort-byttedag Sorø Bibliotek
15. Kreativ værksted i børnebiblioteket Sorø Bibliotek
16. Kulørte Collager i børnebiblioteket Dianalund bibliotek
18. Knuddi & Bolette - En galopkomedie Sorø Bibliotek
22. Fædre og Sønner Sorø Bibliotek
25 Tag på guidet tur i Sydeuropa Sorø Bibliotek
26. Uhyggelig Halloween-aften for børn og voksne Sorø Bibliotek
27. Musikals lørdag Sorø Bibliotek



November

1. Kender du Borgerrådgiveren Sorø Bibliotek
3. Den Standhaftige, spilles af Det lille Turnéteater Sorø Bibliotek
8. Mød en brætspilsdesigner Sorø Bibliotek
10. Tour de Sorø, brætspil Dianalund Bibliotek
10. Nordisk spildag, brætspil Sorø Bibliotek
10. Arkivernes dag Sorø Bibliotek
10. Klassisk koncert på storskærm Sorø Bibliotek
12. Skumringstid - Ordet i Norden Sorø Bibliotek
17. Mød forfatter Karen Inge Nielsen og forlag Dianalund Bibliotek
19. Sæsonens nye bøger, med Liselotte Wiemer Sorø Bibliotek
24. Musikalsk lørdag Sorø Bibliotek
27. Foredrag med Leonora Christina Skov Sorø Bibliotek

December

1. Byttedag Sorø Bibliotek
1. Julehygge for hele familien Sorø Bibliotek
1. "Hjælp julemanden med at dele gaver ud" , til 1.01.2019 Sorø og Dianalund Bibl.
8. "Petruskas julehjerte" spilles af Dansk Rakkerpak Sorø Sognegård  
6. Kender du Borgerrådgiveren? Sorø Bibliotek
15. Klassisk koncert på storskærm Sorø Bibliotek

De faste

Hver tirsdag UU Vejledningscafé Sorø Bibliotek
Hver onsdag Strikkeklub Sorø Bibliotek
Hver torsdag Strikkeklub Dianalund Bibliotek

KALENDER

Praktisk info:
Billetter kan købes på vores hjemmeside www.soroebib.dk eller på bibliotekerne i den betjente 
åbningstid.
Billetter sættes til salg eller kan afhentes ca. 1 måned før arrangementet. (Der tages forbehold 
for helligdage/søndage)
Hvis der er angivet, at man blot skal møde op, er der ikke billetter, og man kommer blot i det 
angivne tidsrum.
I tilfælde af aflysning fra bibliotekets side bliver billetterne refunderet.



Sorø Bibliotek & Bykontor 
Storgade 7
4180 Sorø

Dianalund Bibliotek
Sømosevej 44
4293 Dianalund

www.soroebib.dk 
Telefon 5787 7000
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