
ÅBNINGSTIDER

Selvbetjent åbningstid
Hillerød og Skævinge  07-22

Mød personalet på Hillerød Bibliotek 
Mandag-torsdag  10-18 
Fredag-lørdag 10-14
Børneudlånets tlf.nr.:  7232 5891

Mød personalet på Skævinge Bibliotek 
Mandag og onsdag  14-18
Torsdag 09-12

Skævinge Biblioteks tlf.nr.:  7232 5900

Du skal være registreret bruger for at kunne benytte bibliotekerne, når 
der ikke er personale til stede. Du kan oprette dig med NemId på hilbib.dk 
eller henvende dig personligt medbringende dit gule sundhedskort.

Børn under 15 år kan få lavet et børnelånerkort. Vær opmærksom på at 
det er forældre/værge, som hæfter for et umyndigt barns lån.

HILBIB.DK

VELKOMMEN!
Hillerød bibliotek er stolte af at præsentere 
forårets arrangementer for små og store 
børn og deres voksne.

Hvis du vil læse mere om de enkelte arrange-
menter, købe eller hente en billet, så besøg 
vores hjemmeside hilbib.dk

Vi håber at se dig og hele din familie på 
børnebiblioteket både til hverdag og fest!

Mange hilsner 
Børnebibliotekarerne – og Hilbert

Arrangementer
for børn og familier

FÅ BIBLIOTEKET MED PÅ FARTEN 
Med bibliotekets app på din mobil  
eller tablet, har du altid dit bibliotek  
lige ved hånden.

Du får nem adgang til inspiration  
og nyheder samt overblik over  
arrangementer og åbningstider. 

Du kan let finde og reservere  
materialer, og du kan hurtigt  
tjekke din lånerstatus. 

Hent ”Biblioteket” app’en i Google Play eller i App store. HILBIB.DK FEB APR
BØRNE
JANFEBMARAPR
BØRNEBIBLIOTEKET

Vi ses!



KALENDEROVERBLIK 
JANUAR
 4.  januar kl. 10:00-13:00 Levende lørdag 
 7. Januar kl. 10:00-17:00 BØRNEVÆRKSTEDET /Nyt tema

FEBRUAR
 1. februar kl. 10:30-12:00 Mød Læsehunden 
 1.  februar kl. 10:30-13:00 Levende lørdag 
	 6.	 februar	 kl.	16:00-18:00	 Torsdagsfilmklubben 
 10. februar kl. 10:00-17:00 BØRNEVÆRKSTEDET /Nyt tema 
 10.  februar kl. 10:30-15:00 Perler 
 10. februar kl. 13:00-13:30 Oplæsning 
 11.  februar kl. 10:30-15:00 Lav tæpper og toiletrulledyr 
 12.  februar kl. 10:30-15:00 Lav tæpper og toiletrulledyr 
 13.  februar kl. 10:30-15:00 Lav tæpper og toiletrulledyr 
 14. februar kl. 10:30-15:00  Perler 
 14. februar kl. 13:00-13:30 Oplæsning 
 19. februar kl. 16:00-18:00 Silent Reading Party 
 29. februar kl. 19:00-22:00 MGP fest

MARTS
	 5.	marts	 kl.	16:00-18:00	 Torsdagsfilmklubben 
 7.  marts kl. 10:30-11:00 Børneteater: sTORT og Småt 
 7. marts kl. 10:30-13:00 Levende lørdag 
 7. marts kl. 11:30-12:00 Omvisning i Fortælleskoven 
 7. marts kl. 13:00-13:30 Omvisning i Fortælleskoven 
 14. marts kl. 10:00-13:00 Ole Lund Kirkegaard workshop 
 18. marts kl. 16:00-18:00 Silent Reading Party 
 21. marts kl. 10:30-13:00 Mad i kunsten /Animationsworkshop

APRIL 
 4. april kl. 10:3013:00 Levende lørdag 
 6-8. april Program ikke fastlagt Spil-amok på biblioteket 
 29.  april kl. 16:00-18:00 Silent Reading Party

Tilmelding & billetsalg: hilbib.dk/Det sker
(Billetter frigives mandag 6. januar kl. 10:00)

BØRNEVÆRKSTEDET 
7. januar-7. februar: Best of 2019
Vi gentager de temaer, der var allermest 
rift om i 2019. Vi skal bl.a. have gang i uroer, 
marionetdyr og drager.

10. februar-8. april: Ole Lund Kirkegaards verden
Vi lader os inspirere af Ole Lund Kirkegaards universer. Mon 

du kan væve dit eget flyvende tæppe?
Lørdag den 14. marts vil bibliotekets Ingeborg 
sammen med billedkunstner Anne Kromann lave en 

hyggelig workshop i Ole Lund Kirkegaards 
tegn. Tag din mor og far med, så I kan lave 
tingene sammen.
Gratis. Ingen tilmelding.

SILENT READING PARTY
Schhh…2 timers uforstyrret læsefest! 
Ingen snak – bare fordybelse. Vi sørger 
for stilhed, behagelige puder, chips, 
sodavand og hyggestemning. Du 
medbringer en af dine egne 
gode bøger – eller låner en af 
vores, og slår dig ned i Stemningen sammen med andre læsere. 
Så læser vi sammen i stilhed.
10+ år. Gratis med adgangsbillet (hilbib.dk)

FOR DE LIDT STØRRE BØRN

TORSDAGSFILMKLUBBEN
Vi blænder op for en række af de bedste børne- og ungdoms-
film!  Foruden en god filmoplevelse får du lister over de nye 
film og serier, vi har på biblioteket samt links til nye film, 
der ligger på filmstriben.dk. Der er selvfølgelig også chips, 
sodavand og masser af hygge! 
11+ år. Gratis med adgangsbillet (hilbib.dk). Yngre kræver forældresamtykke.

VINTERFERIE
Børnebiblioteket kalder alle Bette 
lorte! Vinterferien - 10-14. februar 
står i Ole Lund Kierkegaards tegn. 
Kom og lav næsehorn, flodheste, 
frøer og meget mere i perler. 
Hør en skøn historie, smag en 
frøsnapper eller væv dit eget 
Hodja tæppe. Måske er du mere 
til graffiti på vores plankeværk? 
Vi glæder os til at se alle jer små 
skidesprællere!
Gratis. Ingen tilmelding.

VINTERFERIE  - JUHUUU! 

LEVENDE LØRDAGE
Som altid vil vi læse en dejlig historie højt, sige 
hej til Hilbert og lave noget sjovt sammen. To 
lørdage bliver en overraskelse, men vi ved, at der 

skal være fastelavnssjov den 1. febru-
ar og påskespas den 4. april. 
Gratis. Ingen tilmelding.

HILLERØD SER MGP  
SAMMEN - IGEN
VI gentager succesen fra sidste 
år og viser det fantastiske MGP-
show på storskærm i børnebib-
lioteket. Tag mor, far, lillesøster 
eller bedstemor under armen og 
kom til kæmpe MGP-fest. Vi ser-

verer popcorn og drinks, der er selvfølgelig rød løber og stemmesed-
ler, og så kan du få taget et ægte MGP-snapshot i dit flotteste festtøj.
Frem med glimmertøjet og danseskoene - vi glæder os til at se jer!
Gratis med adgangsbillet (hilbib.dk)

UDSTILLING: FORTÆLLESKOVEN
En Fortælleskov vokser frem i børnebiblioteket. 
I skoven kan man finde træer lavet af blyanter, 
en gammel ost og høre fantastiske fortællinger. 
Fortælleskoven er dyrket frem af forfatter Kim 
Fupz Aakeson og tegner Jørn Willumsen. Lørdag 
7. marts kan du sammen med vores Skovfoged 
gå på opdagelse i skoven. Der vil være to omvis-
ninger: Kl. 11:30 og kl. 13:00.
Gratis. Ingen tilmelding.

TEATER: sTORT og Småt
Interaktiv forestilling fuld af 
overraskelser, livemusik og 
bevægelse. Teatergruppen 
Arthotel står for forestillingen 
med masser af oplevelser for de 
mindste. Mødested: Børnebiblio-
teket senest kl. 10.20.
For de ½-3 årige. Billetpris: 50 kr. for 1 barn + 1 voksen ledsager (hilbib.dk)

MAD I KUNSTEN - ANIMATIONSWORKSHOP
I forbindelse med Hillerød Kunstdage kan du 
komme ned og være med til at lege med en 
masse frugt og grønt, som vi animerer til sjove 
ansigter, i formationer, og hvad vi ellers synes 
er sjovt.
Fra 6-14 år. Gratis med adgangsbillet (hilbib.dk)

SPIL-AMOK PÅ BIBLIOTEKET
Dagene op til påske - 6.-8. april - står i spillystens 
tegn, når vi samler en masse sjove spilaktiviteter på 
biblioteket. Kig forbi og spil brætspil, prøv gaming 
som da far var dreng, eller se film om gaming. Fuldt 
program følger.
Gratis. Ingen tilmelding.

MØD LÆSEHUNDEN
For børn i 1.-4. klasse som har knæk-
ket læsekoden, men er udfordret og 
mangler motivation til at træne læs-
ningen. Hør mere, når vi får besøg af 
Læsehunden Mo og dens fører Sanne.
Gratis. Ingen tilmelding.


