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Biblioteket Sønderborg
Multikulturhuset
Nørre Havnegade 15
6400 Sønderborg
 T 88 72 42 00

Biblioteket Augustenborg
Kettingvej 1A
6440 Augustenborg
T 88 72 42 08

Biblioteket Broager
Storegade 6A
6310 Broager
T 88 72 42 05

 Biblioteket Gråsten
Ahlmannsparken,  
Ahlefeldvej 4
6300 Gråsten 
T 88 72 42 02

Biblioteket Hørup
Knøs’ Gård 1 
6470 Sydals
T 88 72 42 03

 Biblioteket Nordborg
Løjtertoft 7
6430 Nordborg
T 88 72 42 01

Biblioteket Vester Sottrup
Skolevej 8 
6400 Sønderborg
T 88 72 42 07
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Vi ses i  
børnebiblioteket

Bibliotekets arrangementer 
for børn er gratis, men husk 
at hente en billet på vores 
hjemmeside 
biblioteket.sonderborg.dk

Får du ikke brug for billetten 
alligevel, så kontakt os  
på telefon 88 72 42 00  
eller på  
biblioteket@sonderborg.dk 

Vi følger de til enhver  
tid gældende corona-                
retningslinjer.
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Baby Tju-Hej  
kl. 9.30
 
Så er der dømt hygge, musik og historier, når børnebibliotekaren  
Karla tager sin kuffert med til et bibliotek nær dig.  
 
Tag dit barn med til hygge med sang og fagter.

Tirsdag     7. september i Nordborg
Onsdag   8. september i Sønderborg
Torsdag   9. september i Hørup
Tirsdag   12. oktober i Broager
Onsdag   13. oktober i Augustenborg
Torsdag   14. oktober i Vester Sottrup
Tirsdag     2. november i Sønderborg
Onsdag    3. november i Nordborg
Torsdag    4. november i Gråsten
Tirsdag  30. november i Multihuset i Ulkebøl
Onsdag    1. december i Gråsten
Torsdag    2. december i Sønderborg
 

Alder 0 - 3 år 
Varer 30 min 
Billetter fra 18.8.21



Biblioteket Vester Sottrup
Mandag 16. september kl. 10.00 

Biblioteket Hørup 
Tirsdag 17. september kl 10.00 

Biblioteket Sønderborg
Onsdag 18. september kl. 10.00 
 

Teater Badut opfører  

Stor, Større, Størst

En klovneforestilling om at se stort  
på at være lille.  
En visuel og humoristisk forestilling  
om klovnen frøken Lange, der får  
storhedsvanvid.  
   

Inspireret af Halfdan Rasmussens  
klassiker “Lange Peter Madsen”. 

   

Biblioteket Sønderborg 
Mandag kl. 16.00 
16. august - 6. december

Vi mødes hver 14. dag

Læseklubben 
Te, boller og bøger
 
Er du glad for at læse? Vil du gerne 
udfordres og have et fællesskab med 
andre der læser? 
Børnebibliotekar Karla er vært, når vi 
mødes hver anden mandag og drøfter 
det vi har læst. Vi læser, snakker, spiser 
boller og drikker te.  

Alder 12 - 16 år 
Varer 1½ time 
Tilmelding til Karla på kaje@sonderborg.dk
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Biblioteket Gråsten 
Tirsdag kl. 14.15 
17. august - 7. december
 

LæseHelte Klubben
 
Har du hørt om LæseHeltene?  
Nu kan du være med i LæseHelte  
Klubben, hvor børn med lyst til at  
læse mødes.  
Sammen med børnebibliotekaren Lita  
læser vi, snakker om bøger og anbefaler  
for hinanden. Der er vand og saft på 
kanden og masser af hygge. 

Alder 4. - 6. klasse 
Varer 1 time 
Tilmelding til Lita 
på lpes@sonderborg.dk



Biblioteket Sønderborg
Torsdag 2. september kl. 10.00
 

Det lille Verdens Teater opfører 

(h)OP
 
Sally drømmer om at flyve, svæve 
rundt og se ned på hele verden.  
Men kan det lade sig gøre? 
Med klovnerier og skør fantasi, følger vi 
Sallys drøm om at flyve.

 

Alder 1½ - 4 år 
Varer 40 min 
Billetter fra 11.8.21

 
Biblioteket Gråsten 
Fredag 10. september kl. 10.00 
 
Biblioteket Sønderborg 
Lørdag 11. september kl. 10.00 
 
Teater Madam Bach opfører  

Gro
 
Kan noget vokse ud af ingenting?  
Hvor kommer alting fra? Kan man høre 
græsset gro? Kom med på en visuel og 
interaktiv rejse om alt det, der vokser og 
gror. Fra ukrudt og kærlighed, til musik  
og stjernestøv. Et legende univers med 
plads til undren.

 Alder 2 - 6 år 
Varer 30 min 
Billetter fra 11.8.21
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Alder 4 - 6 år 
Varer 1 time 
Tilmelding til Karla på kaje@sonderborg.dk

Verdensmål 6 - for børnehaver 
Taler I verdensmålsk eller vil I gerne lære det? Begiv jer på rejse ind i Verdensmål 6  
- Rent vand og sanitet - med naturfaglig konsulent fra House of Science, Michael Stender 
og børnebibliotekar, Karla Dons Jensen. Vi udforsker og leger.

Der er masser af inspiration lige til at tage med hjem og lege videre med i børnehaven.  
Tag madpakken med.

I samarbejde med VidensBy Sønderborg, House of Science.

Biblioteket Sønderborg 
Mandag 13. september kl. 10.00  og tirsdag d. 23. november kl.  10.00 
(Samme indhold begge dage) 
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Biblioteket Sønderborg
Tirsdag 14. september kl. 10.00 og kl. 11.30

Forfatterbesøg for skoler

Kirsten Sonne Harild
 
Kender du Kirsten Sonne Harild og tænker du hestebøger som Pjok og Petrine, eller  
Pony & co? Så tænk igen, for her er en af de populære frilæsningsforfattere, der skriver  
lange serier for både piger og drenge. Har du måske læst detektivserien Cornelius Krut,  
hvor makker- parret Lulu og Cornelius tager fat på alskens mysterier?  
Vi får besøg af forfatteren Kirsten Sonne Harild, der fortæller om sit forfatterskab  
og de forskellige serier, hun har skabt. 
 Alder 3. - 5. klasse 
Varer 1 time 
Billetter fra 18.8.21

8 9



Biblioteket Sønderborg
Tirsdag 14. september kl. 16.00
 

Forfatterbesøg 

Oh My Godz - Det er Kirsten Sonne Harild
Har du læst danseserien Dans De Luxe, fulgt pigerne i bandet The Oh My Godz eller 
hoppet på trampolin med pigerne fra Flik-Flak? Eller kender du slet ikke den ultimative 
serieforfatter Kirsten Sonne Harild? Så har vi den perfekte eftermiddag klar til dig.

Tag en forældre eller to med, så serverer vi saft, kaffe og kage mens I får masser af  
læseinspiration.

Alder 7 - 12 år 
Varer 1 time 
Billetter fra 18.8.21
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Biblioteket Sønderborg
Søndag 19. september kl. 11.00  

Familiekoncert med Wenzell og Bugge
Få en musikalsk oplevelse i verdensklasse, når marimba mesteren  
Ronni fra Rio, sammen med sin makker, violinisten Kristian Bugge, 
giver den MAX gas.  
Det klassiske møder folkemusikken, og det er helt fantastisk.

Tag din familie under armen, og oplev det sammen.

 
Alder 3 - 99 år 
Varer 1 time 
Billetter fra 18.8.2110 11



Biblioteket Sønderborg
Onsdag 22. september kl. 10.00

Zangenbergs Teater opfører  
Far er sur
Når Far er sur, er gode råd dyre, og i 
dag er Far altså virkelig sur.  
Datteren prøver alt muligt, men det 
virker ikke. Hverken kaffe, smøger og 
da slet ikke en fodboldkamp, når nu 
SønderjyskE taber.  
Men hvad hjælper så?

Alder 4 - 9 år 
Varer 30 min 
Billetter fra 18.8.21

Biblioteket Hørup
Fredag 24. september kl. 10.30 
Motorikkoncert med 
Musikmor 
Tag din baby med på biblioteket og 
lær en masse sjove motoriske lege, 
som I kan lege sammen. Musikmor 
Luise Føns guider alle og skaber en 
dejlig og hyggelig stemning med sin 
skønne musik.

Alder 0 - 1 år 
Varer 1 time 
Billetter fra 25.8.21
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Biblioteket Sønderborg
Torsdag 30. september kl. 9.00 for børnehaver og kl. 11.30 for 0. - 1. klasse

Biblioteket Sønderborg
Fredag 1. oktober kl. 9.00 for børnehaver og kl. 11.30 for 0. - 1. klasse

Naturvidenskabsfestival
I samarbejde med Naturvejlederne Sønderborg og House of Science er der Naturviden- 
skabsfestival med temaet ‘Helt vildt - kroppen’.  
I mindre grupper går vi på opdagelse i masser af spændende sider ved kroppen.

Vi dyster mod dyrene, hører historier, leger og synger. Det bliver helt vildt.

Husk tøj efter vejret og madpakken.

Det hele foregår udendørs. 
 
Varer 2 timer 
Billetter fra 11.8.21

12 1312 13



Alder 4 - 8 år 
Varer 1 time 
Billetter fra 1.9.21

Biblioteket Sønderborg 
Fredag 1. oktober kl. 16.30  
  

Hyggekoncert med  
Sovesange
Tag dit barn, bamse og dyne med  
til denne hyggelige koncert, hvor  
duoen Anders og Luise synger,  
spiller og fortæller historier om  
alt det, der hører natten til.  
Her er både rytme og gang i den  
og stille sange.

Biblioteket Sønderborg 
Søndag 3. oktober kl. 10.00  
Biblioteket Gråsten 
Mandag 4. oktober kl. 10.00

Teater Blik opfører  
Hov 
Livet er fyldt med overraskelser,  
og ikke alt bliver som vi forventer. 
Verden er i bevægelse og forandring.  
Se det, mærk det og bliv fortryllet.

Alder 0 - 4 år 
Varer 30 min 
Billetter fra 1.9.21

14 15



Biblioteket Nordborg 
Onsdag 6. oktober kl. 10.00
Biblioteket Broager 
Torsdag 7. oktober kl. 10.00
Biblioteket Hørup 
Fredag 8. oktober kl. 10.00 

Randers Teater opfører 
Hattemågen
Damen har købt et sommerhus, hvor hun 
glæder sig til bo i fred og ro. Men det er en 
gammel fiskerhytte, og her bor en måge. 
Så ro bliver der ikke meget af.  
Det er måske slet ikke så dårligt?

Alder 3 - 5 år 
Varer 35 min 
Billetter fra 8.9.21

Biblioteket Sønderborg
Tirsdag 5. oktober kl. 10.00

Teater Arthotel opfører  
sTORT & Småt
En fugl bliver tegnet og fortællingen 
begynder. Træet får blade, og  
blæsevejret får dem til at hvirvle rundt.  
Flotte røde sko danser, og vi danser 
med.  
sTORT & Småt er en interaktiv  
forestilling fuld af overraskelser,  
musik og bevægelse.

Alder 0 - 3 år 
Varer 35 min 
Billetter fra 8.9.21
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Alder 12 - 16 år 
Tilmelding til ??? 
??????

Biblioteket Sønderborg  
Torsdag 14. oktober kl. 11.00  

Teater Opgang2 opfører 

Ingen
Hvornår er man noget? Når man bliver 
født? Første gang ens navn bliver sagt? 
Første gang nogen siger at de elsker en?  
Og hvem er man, hvis man er INGEN?

Biblioteket Sønderborg 
Torsdag 7. oktober kl. 16.00 - 18.00

Ordblindedagen  
Mød forsker Trine Trentemøller, der 
fortæller om ordblindhed, motiva-
tion og robusthed. Efter foredraget 
kan man snakke med en lang række 
fagfolk, der kan hjælpe og svare på 
spørgsmål.  
 
Arrangementet holdes i samarbejde 
med Sønderborg Kommunes sprog-  
og læsekonsulent, Hanne Nogel. 
 
Alle er velkomne – både børn og voksne.

 

Billetter fra 11.8.21 

Alder 13 - 99  år 
Varer 50 min 
Billetter fra 23.9.20
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Alder 5 - 10 år 
Varer 35 min 
Billetter fra 15.9.21

Biblioteket Sønderborg  
Søndag 17. oktober kl. 10.00  

Teater Lux opfører 

Vikingernes Konge
Kom og hør den voldsomme historie  
om vikingernes konge.  
Historien handler om at rejse og opleve 
verden. Måske er det svært at komme  
hjem igen?  
 
Om at være viking, far og søn.

Biblioteket Nordborg 
Tisdag 19. oktober kl. 10.00 

Biblioteket Gråsten 
Tisdag 19. oktober kl. 15.00 

Hr. Teater opfører 

Pudemin
Mon puden er farlig - eller vil den godt 
lege? Frygt og tryghed veksler i denne  
forestilling, hvor sofapuden pludselig  
bliver levende, og pigen skal finde ud af 
hvad man så gør.  
Musikalsk, sjov og lidt farlig forestilling. 

Alder 4 - 10 år 
Varer 35 min 
Billetter fra 15.9.21
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Biblioteket Sønderborg 
Onsdag 20. oktober kl. 10.00 

Forfatterworkshop med 

René Toft  
Hvad gør man, hvis man har hovedet 
fuld af vilde historier og tegninger?  
Det ved forfatter og tegner René Toft. 
Hans hoved er nemlig fuld af slimsnegle 
fra det ydre rum, kamptrænede pirater 
og skydegale bankrøvere.

Har du også vilde idéer, ellers får du  
dem her.

Tag madpakke med. 

Alder 8 - 11 år 
Varer 3 timer 
Billetter fra 15.9.21

18 19

Biblioteket Sønderborg   
Torsdag 21. oktober kl. 11.00

Teater Honningbanden opfører  

Den Store Tryllekunstner  
& hans kanin  
Trylleri blandes med drilleri, og den 
stakkels tryllekunstner må se fortvivlet  
til, mens hans håbløse kanin indtager  
scenen og erobrer alles hjerter.                                                                        

Alder 3 - 99 år 
Varer 35 min 
Billetter fra 15.9.21



Biblioteket Sønderborg 
Fredag 5. november kl. 10.00  
Biblioteket Gråsten 
Lørdag 6. november kl. 10.00 

Teater Passepartout opfører 

Tyren Ferdinand  
Hør historien om den fredselskende  
tyr Ferdinand. 
Han er ikke som alle de andre tyre,  
der vil være store, stærke og deltage 
i tyrefægtning.  
Ferdinand vil bare nyde livet, solen  
og blomsterne. Kan han få lov til det?

Alder 5 - 12 år 
Varer 40 min 
Billetter fra 6.10.21

Multihuset Ulkebøl 
Tirsdag 26. oktober kl. 10.00 

Biblioteket Nordborg 
Onsdag 27. oktober kl. 10.00  
Biblioteket Vester Sottrup 
Torsdag 28. oktober kl. 10.00 

 
Andersens Kuffert Teater opfører 

Trolde  
Ude i den grønne skov bor en lille  
troldefamilie.  
Efter den lange vintersøvn er sønnen 
Lillebo vokset sig stor og stærk.  
Nu skal han prøve kræfter med naturen.

Alder 3 - 9 år 
Varer 40 min 
Billetter fra 22.9.21
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Biblioteket Sønderborg   
Torsdag 21. oktober kl. 11.00

Teater Honningbanden opfører  

Den Store Tryllekunstner  
& hans kanin  
Trylleri blandes med drilleri, og den 
stakkels tryllekunstner må se fortvivlet  
til, mens hans håbløse kanin indtager  
scenen og erobrer alles hjerter.                                                                        



Biblioteket Sønderborg   
Søndag 7. november kl. 10.00

Intro til Sværd og Trolddom for familier
Kender du bøgerne Sværd og Trolddom, hvor dine valg er med til at forme historien. 
Bøgerne er genudgivet og det er en fantastisk familieaktivitet, der kombinerer spil  
og læsning. Bibliotekarerne Claus og Louise giver jer en intro og sætter kulør på spillet. 
Se hvor jeres valg fører jer hen i Sværd og Trolddom universet.

Tag madpakke med.                                                                   

Alder fra 9 år 
Varer 4 timer 
Billetter fra 6.10.21
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Alder 1 - 3 år 
Varer 35 min 
Billetter fra 28.10.20

Biblioteket Sønderborg   
Lørdag 20. november kl. 11.00

Mirja - alfernes univers - højtlæsning og krea 
Tag familien med til kreativ workshop, hvor vi dykker ned i alfernes  
verden. Forfatteren Gunver Ganer Krejberg læser op fra  
Mirja-bøgerne, mens deltagerne slipper deres kreativitet løs.  
Med naturmaterialer som bark og mos, bygger vi alfernes univers op.

Børnenes kreationer må tages med hjem efter arrangementet.                                                                   

Alder fra 8 - 12 år 
Varer 2 timer 
Billetter fra 20.10.21
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Biblioteket Sønderborg   
Søndag 28. november kl. 11.00

Teater De Røde Heste opfører  

Ja, ja nemlig  
Kom og oplev julens magi, når et helt almindeligt ægtepar pludselig forandrer sig.  
En dag tog de tophuer på, og så begyndte forandringen at ske.  
Oplev nissernes magiske verden på en helt anden måde.                                                            

Alder fra 4 - 8 år 
Varer 40 min 
Billetter fra 27.10.21
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Biblioteket Sønderborg   
Lørdag 4. december kl. 10.00

Kunst Kids  
Tryk dit eget julekort. Billedkunstlærer 
Kerstin Maywald lærer jer lidt om grafik 
og viser jer sjove tryk teknikker, og så er 
det ellers bare i gang med at lave flotte 
kort . Du får din trykblok med hjem, så 
du kan lave flere tryk derhjemme.

Husk at tage gammelt tøj på, som må 
blive beskidt

I samarbejde med Sønderjyllands 
Kunstskole.              Biblioteket Sønderborg   

Torsdag 9. december kl. 16.30

Julekoncert med  
Musikskolen 
Tag familien i hånden og hør  
Musikskolens Harmoniorkester  
spille julekoncert på biblioteket.  
Husk julehumør, nissehuer  
og at hente billet.       

Alder fra 7 - 10 år 
Varer 3 timer 
Billetter fra 3.11.21

Alder fra 3 - 99 år 
Varer 45 min  
Billetter fra 3.11.21
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Har du børn i alderen 0-7 år eller arbejder du 
med børn og sprog? 
Så sig hej til Sprogsporet.dk - din adgang til 
målrettede nyheder og anbefalinger om børn 
og sprog
Bibliotekernes Sprogspor er en fælles national 
indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige 
læsefærdigheder for børn i alderen 0-7 år. 
På Sprogsporet.dk kan du oprette en profil og 
modtage nyheder, anbefalinger og værktøjer, 
der er tilpasset dig, uanset om du er forældre 
eller arbejder med børn og sprog. 
www.sprogsporet.dk

Biblioteket Sønderborg 
Multikulturhuset
Nørre Havnegade 15
6400 Sønderborg

T 88 72 42 00
biblioteket@sonderborg.dk


