
Sorø Bibliotekerne 
Program
Forår 2018

Foredrag 
Livetegner 
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Tirsdagstræf 
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Kære alle

Velkommen til Sorø Biblioteks arrangementer og 
aktiviteter for første halvdel af 2018. 
Vi glæder os meget over, at vi fra bibliotekets side 
kan tilbyde forskelligartede arrangementer og 
aktiviteter.
Lige fra det klassiske forfatterforedrag, hvor vi 
blandt andet er meget stolte over, at vi har fået 
Hanne-Vibeke Holst en tur til Sorø, hvor hun 
fortæller om sin seneste roman ”Som pesten”, til 
børneteater, strikkecafe og de mange 
ferieaktiviteter for børn. Vi tilbyder igen til 
sommer ”Sommerlæsning”, men det kan både 
være bøger i papir, lydbøger eller e-bøger, der 
læses. For os på biblioteket er det vigtigste, at 
børn oplever glæde ved fortællingerne og 
historierne.

Velkommen til Bibliotekerne og Bykontoret i 2018

Mange hilsner
Mia Sørup
Biblioteksleder

Heiner Lützen Ank 

Til maj danner biblioteket igen rammen om børnekulturens festival Slaraffen, og forberedelserne 
er rigtig godt i gang. Slaraffen bliver til i et stort samarbejde med mange andre i hele kommunen, 
og det er kun de fælles kræfter, der får det til at lykkes. Det samme gælder for Kyndelmissen i 
januar, hvor vi glæder os til at lukke op for varmen og lyset på bibliotket.

De Musikalske lørdage er allerede en god tradition, som vi alle nyder at byde indenfor til.

Har du/I ideer til aktiviteter eller arrangementer, så fortæl os det endelig. Ligeledes hvis du selv har 
lyst til at sætte noget i gang, hvor bibliotekets rammer i Sorø og Dianalund kan bruges. Biblioteket 
er jeres! Derudover vil vi også meget gerne samarbejde med andre, hvor der er langt til 
biblioteket, så hold jer endelig ikke tilbage.

KÆRE ALLE



Krimimessen på Fængslet i Horsens tiltrækker hvert 
år omkring 7.000 gæster, og tilbyder et righoldigt 
program med mere end hundrede danske og 
udenlandske forfattere og foredragsholdere. 

Denne aften vil et par af kvinderne bag Krimimessen 
fortælle om et bredt udvalg af de aktuelle 
krimiforfattere og deres nye titler. Så kom og lad jer 
inspirere til en tur bag tremmer til marts, eller ”bare” 
til den kommende tids læsning. Lida Wengel og 
Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek glæder sig til 
at dele deres begejstring for krimier med jer.

FOR VOKSNE

Mød tegner og forfatter Maren Uthaug 

Krimimessecafé

Tirsdag 23. januar, kl. 19:00-20:30
Sorø Bibliotek 
Billetpris: 25,-

Maren Uthaug indleder aftenen med at tegne live. 
Hun mestrer med sin enkle streg, at fortælle om 
hverdagens små genvordigheder på en humoristisk 
måde. Maren Uthaug er fast tegner for Politiken med 
striben "Ting jeg gjorde". Maren Uthaug vil efter 
denne seance komme ind på sit forfatterskab med 
udgangspunkt i sin seneste roman ”Hvor der er 
fugle” - en slægtsroman fra et vindblæst Norge om 
blodskam, familiehemmeligheder, ulykkelig kærlig-
hed.
Romanen har høstet flotte anmeldelser og er 
indstillet til DR Romanprisen 2018.

Torsdag  15. marts, kl. 19:00-21:00 
Sorø Bibliotek
Billetpris: 50,-

Billetter kan købes fra den 15. februar på bibliotekerne i 
Sorø og Dianalund samt på bibliotekets hjemmeside.

17. og 18.marts 2018

Kommende aktiviteter



FOR VOKSNE

Foredrag med Hanne-Vibeke Holst

Tirsdag den 17. april lægger Hanne-Vibeke Holst vejen forbi Sorø Bibliotek og fortæller om 
sin seneste roman ”Som Pesten”. Det er en fortælling om en af de værst tænkelige 
fremtidssituationer verdens befolkning kan komme i – udbruddet af en dødelig sygdom i 
hele verden. Hanne-Vibeke Holst vil også fortælle om arbejdet i maskinrummet – om det 
kæmpe researcharbejde der ligger bag romanen, hvordan hun bygger karaktererne op og får 
samlet de mange tråde til en stor og troværdig fortælling.

Tirsdag 17. april, kl. 19:00-21:00
Sorø Bibliotek 
Billetpris: 50,-

Billetter kan købes fra 19. marts på bibliotekerne i Sorø 
og Dianalund samt på bibliotekets hjemmeside.



FOR VOKSNE

Den lokale forfatter Sheila Parson selvudgav i 
2017 sin debut-biografi ”Krumspring”. På denne 
aften vil forfatteren selv fortælle om den svære 
skriveproces bag en bog, som er tænkt som et 
kærligt brev til hendes ældste søn – et brev 
hvor hun hudløst ærligt fortæller om livet som 
glædespige. 
"Vi har stort set alle lig i lasten. Nogle slæber 
rundt på en tungere rygsæk end andre. Jeg åbner 
op for at dele vores lig i lasten med min debut 
biografi.” – Sheila Parson.

Kom til en spændende forfatter aften, hvor det 
også vil være muligt at stille spørgsmål til 
forfatteren.

Foredrag med Sheila Parson (Xenia)

Tirsdag 24. april, kl. 19:00-20:30
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis

Kommende aktiviteter

Flere læsekredse i Sorø 
Kommune søger nu 
medlemmer. Henvend 
dig til biblioteket i Sorø 
eller Dianalund, hvis du 
er interesseret.

Søger du en læsekreds?

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.



MUSIKALSKE LØRDAGE

Ask Nørholm fra Odense spiller blues, 
bluegrass, country m.m.

Lørdag 24. februar,  kl. 11:00-12:00
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

Musikalsk underholdning for både små 
og store. 

Lørdag 24. marts, kl. 11:00-12:00 
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

Programmet kendes endnu ikke. Se mere 
på hjemmeside, nyhedsbrev, facebook 
og ugeavis.

Lørdag 28. april, kl. 11:00-12:00
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

Stine Michel og Jan Rørdam

Ask Nørholm

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.



”Efterlyst” på børnebibliotekerne fra d. 10.2 til 
og med d. 18.2

Her på biblioteket er nogle af personerne i vores 
bøger løbet væk. Derfor har vi brug for jeres hjælp 
til at finde ud af, hvilke bøger de er stukket af fra. 
Vær med i eftersøgningskonkurrencen på 
børnebibliotekerne i Dianalund og Sorø, så får 
du muligheden for at deltage i lodtrækningen om 
en dejlig gavekurv.

Kom og snak med andre samlere. Byt og kig på 
Pokémonkort.
Der er ikke tilmelding til arrangementet, man møder 
bare op på biblioteket i Sorø

Pokemonkort-byttedag 

Lørdag 10. februar kl. 10.00 – 13.00.
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

Filt små blomster, bolde eller brocher

Biblioteket vejleder i kunsten at filte. Vi bruger 
filtenålen til at lave fine småting som blomster og 
dyr, brocher og bolde.
Arrangementet er for børn i alderen 5 år og opefter – 
forældre må meget gerne deltage, man møder bare op 
på biblioteket i Sorø. 

Mandag d. 12. februar kl. 11.00 – 16.00
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

Arrangementet er gratis

AKTIVITER FOR BØRN I VINTERFERIEN 

Kommende aktiviteter



AKTIVITER FOR BØRN I VINTERFERIEN

Dekorer æsker med Foam Clay

Foam Clay er en modellerbar selvhærdende “ler”, 
som kan klæbe på papmache. Biblioteket sørger 
for masser af farvestrålende Foam Clay og æsker. 

Den Grimme ælling spilles af Teatret Lampe

Dukketeater for de allermindste. I reden er der 
æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule 
ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede og 
nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets 
forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig 
svane.

Tirsdag 13. februar kl. 10:00-13:00
Dianalund Bibliotek
Arrangementet er gratis

Arrangementet er for alle. Der er ikke tilmelding til 
arrangementet – så bare mød op.

Billetter kan bestilles/hentes gratis fra d. 15. januar på 
hjemmesiden eller på bibliotekerne i den betjente tid. 
Billetter skal være bestilt/hentet før forestillingen. En 
teaterforestilling for de 2 – 5 årige



PÅSKEFERIEN

Mis med de blå øjne
opføres af Comedievognen
Egon Mathisens Børnebogsklassiker fra 1949. 
Dristigt iscenesat i Comedievognens 
stemningsfyldte og legende dramatisering, der 
forløser fortællingens farlighed, humor og 
ukuelighed, til akkompagnement af Django 
Reinhardts jazzede musik, der får det hele til at 
svinge sammen. Om den lille modige mis der gik 
ud i verden for at finde landet med de mange mus. 
For selv om man har blå øjne, kan man sagtens 
være ligeså meget kat, og mindst ligeså god kat, 
som alle dem med de gule. Det er stadig værd at 
huske på! 

Mandag 26. marts kl. 11:00
Sorø Sognegård, Munkevænget 22
Arrangementet er gratis

Påskeværksted på børnebibliotekerne
Kom og lav farverigt påskepynt. 
Biblioteket har karton, rulleøjne, perler, pailletter, 
fjer m.m. parat.

Sorø Bibliotek:
Mandag 26. marts kl. 10:00-15:00 
Dianalund Bibliotek:
Tirsdag 27. marts kl. 10:00-13:00 
Arrangementet er gratis, bare mød op

Kommende 
aktiviteter

Kommende aktiviteter

En teaterforestilling for de 3 – 8 årige.
Billetter kan bestilles/hentes gratis fra d. 26. februar på 
hjemmesiden eller på bibliotekerne i den betjente tid.
Billetter skal være bestilt/hentet før forestillingen.



Slaraffen er Sorø Kommunes fælles børnekulturuge, og ugen går i år under 
temaet ”Genbrug”. Traditionen tro deltager Sorø Bibliotek, og til Slaraffens 
åbne familiearrangement i Sorø inviterer vi børn og barnlige sjæle til 
spændende og kreative genbrugsaktiviteter. Så kom forbi vores stand 
og lav dit eget personlige badge af kasserede børnebøger og tegneserier, 
eller deltag i den spændende "Genbrugs-Skattejagt" i Biblioteksgården.

Lørdag 26. maj kl. 10:00-15:00 
Sorø Bibliotek 
Arrangementet er gratis

BØRNEKULTURUGE



AKTIVITETER FOR BØRN I SOMMERFERIEN
Bogstavjagt på børnebibliotekerne.

Sommerbogen for børn i alderen 7 – 14 år

Kreative torsdagsværksteder på biblioteket i Sorø
5. juli; 12. juli; 19. juli; d. 26. juli; d. 2.. august; 9. august

Kreative tirsdagsværksteder på biblioteket i Dianalund
3. juli og 7. august

Her skal vi bl.a. være kreative med mosgummi, perler og andre sjove ting. 
Læs mere om værkstederne på vores hjemmeside www.soroebib.dk fra 1. juni

Kommende aktiviteter

Find de gemte bogstaver på børnebibliotekerne i Dianalund og Sorø.
Jagten starter mandag d. 2. juli og slutter søndag d. 12 august. 

Læs 3 bøger – anmeld dem på biblo.dk eller på biblioteket fra d. 2. juli til og med d. 13. august.
Læs mere om Sommerbogen på vores hjemmeside www.soroebib.dk fra 1. juni.



BABY-ARRANGEMENTER
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.

Motorik
Sundhedsplejerskerne: Elisabeth og Helle 
Kulturformidler: Emil

Mandag 12. marts, kl. 10:00-12:00
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis

Sprog

Høre-talekonsulenter: Maria og Mette
Bibliotekar: Mie

Mandag 14. maj, kl. 10:00-12:00
Dianalund Bibliotek
Arrangementet er gratis

Kost

Sundhedsplejerskerne: Anette og Louise 
Kulturformidler: Emil

Mandag 28. maj, kl. 10:00-12:00
Sorø Bibliotek
Arrangementet er gratis



Strikkeklub på Sorø Bibliotek.

Medbring snakketøj og strikketøj. Hyg dig med andre strikkere! 

Biblioteket lægger strikkebøger frem.

Hver onsdag, klokken 15:00 - 17:30

DE FASTE

Strikkeklub på Dianalund Bibliotek. 

Medbring snakketøj og strikketøj. Hyg dig med andre strikkere! 

Biblioteket lægger strikkebøger frem.

Hver torsdag, klokken 15:00 - 17.30

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 starter 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. 
Kommende emner udmeldes på www.soroebib.dk , Facebook og opslag.

Tirsdagstræf er i lige uger kl. 10-12 på biblioteket i Dianalund.
Hvis du synes, at det lyder spændende - SÅ KOM!
Sidste Tirsdagstræf denne sæson er 20. marts 2018

Kommende aktiviteter



brætspil. 

Vi 
har at vælge 
imellem klassiske og 
nyheder.
Vi på Sorø 
og Dianalund Bibliotek

Traditionen tro er biblioteket i 2018 en del af Sorø Kyndelmisse Lysfest. Både i biblioteks- 
gården og på selve biblioteket vil der være mange spædende aktiviteter og kreative 
lysinstallationer. I løbet af aftenen inviterer vi jer til:

• Sanseskattejagt i lys og mørke for børn og barnlige sjæle - samt den mystiske 
fiskedam

• Jesper Frieses foredrag ”Min Vej”, kl: 18:00 + 19:30

• Syng-med arrangement for voksne med ”Gunchild Dickow & Carl-Christian Bringgaard"
kl. 18:30 + 19:00 + 20:30

• Kaffestue - kom ind, få varmen og hvil fødderne, kl. 17-22 

Se udvidede aktivitetsbeskrivelser i Kyndelmisse turpasset eller 
på www.kyndelmisse.dk

Kyndelmisse Lysfest 2018, kl 17-22



FRA BYKONTORET

Kommende aktiviteter

• 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 og 
Byvandring i Sorø

• Reservation og charter af Lille Claus

• Billetter til lokale (og nationale)  arrangementer

• Cykeludlejning

Vi kan bl.a. tilbyde følgende:

Sorø Bykontor er salgssted for Movia, 
Rejsekort, Ticketmaster og Billetten



Sorø Bibliotek & Bykontor 
Storgade 7
4180 Sorø

Dianalund Bibliotek
Sømosevej 44
4293 Dianalund

www.soroebib.dk 
Telefon 5787 7000
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