
Adresser og åbningstider 

 

Stadsbiblioteket 

Lyngby Hovedgade 28 

2800 Kgs. Lyngby 

Mandag-torsdag kl. 8-20, fredag kl. 8-18 

Lørdag-søndag kl. 9-15 

Telefon: 4597 3700, e-mail: info@ltk.dk 

 

Taarbæk Bibliotek 

Taarbæk Strandvej 96 

2930 Klampenborg 

Mandag-fredag kl. 15-22, onsdag betjening kl. 14-17 

Lørdag-søndag kl. 7-22 

 

Virum Bibliotek 

Geels Plads 40 

2830 Virum 

Mandag-torsdag kl. 8-22, tirsdag-torsdag betjening kl. 14-17 

Fredag kl. 8-19, lørdag-søndag kl. 8-16 

 

Kontakt os 

Jane Birkmann: jbm@ltk.dk 

Lene Kaalund: lenka@ltk.dk 

Vibeke Tolstrup Andersen: vta@ltk.dk 

Børnehaveprogram 

Efterår 2020 



Forsidefoto: Ard Jungsma, fotograf  

Som daginstitution i Lyngby-Taarbæk Kommune kan I på 

biblioteket: 

• Få et institutionslånerkort med særlige vilkår. 

• Bestille bøger og få dem bragt ud til institutionen. 

• Bestille vores sprogkufferter, som er udviklet i et  

samarbejde mellem børnebiblioteket, talepædagoger og 

sprogkonsulenter. 

• Bestille sorgkufferter, som kan hjælpe med at behandle 

svære emner, som skilsmisse, sygdom og død.  

Sorgkufferterne er udviklet af CUP Specialpædagog-

korpset.  

• Låne udklædningstøj. 

Se mere på lyngbybib.dk/til-daginstitutioner-og-dagplejere. 

Hvad kan I på biblioteket 



Børnehaver er velkomne til at deltage i teaterforestillingerne. 

Tilmelding er dog nødvendigt, da der er et begrænset antal  

pladser ved hver teaterforestilling.  

Tilmelding åbner 14 dage før forestillingen spilles, og billetter skal 

bookes via bibliotekets hjemmeside.  

www.lyngbybib.dk/arrangementer 

BØRNETEATER  
OPLEV SKØNNE FORESTILLINGER 

 HUNDEN IB 
DET NYE DUKKETEATER  
 
Onsdag d. 8. september  
Kl. 10 - 10.30 
Sted: Virumhallen 
Alder: 2-5 år  

 KAMELEN KOM TIL SIDST 
NØRREGAARDS TEATER  
 
Onsdag d. 6. oktober  
Kl. 10 - 10.40 
Sted: Virumhallen 
Alder: 3 - 6 år  

 VERDENS MINDSTE HISTORIE 
TEATERGRUPPE BATIDA  
 
Tirsdag d. 30. november  
Kl. 10 - 10.35 
Sted: Stadsbiblioteket 
Alder: 1 1/2 - 4 år  

 RUNDT OG RUNDT 
ARTHOTEL 
 
Tirsdag d. 18. januar  
Kl. 10 - 10.35 
Sted: Stadsbiblioteket 
Alder: 0 - 4 år  

Læs mere om forestillingerne på bibliotekets hjemmeside 

 

VELKOMMEN TIL LYNGBY-TAARBÆK BIBLIOTEKERNES   

ETERÅRSPROGRAM 2021  

Kære Børnehaver,  

Ovenpå et forår, hvor vi har holdt afstand, og ikke har kunnet  

invitere jer indenfor på biblioteket, er vi særligt glade for nu at kunne 

tilbyde en masse oplevelser i børnebiblioteket.  

Med dette program vil vi introducere børnehavebørnene for  

biblioteket og bøgernes verden via forskelle tilbud med oplæsning,  

oplevelser, leg og læring. 

Alle tilbuddene i programmet bookes via bibliotekets hjemmeside. 

Find ledige datoer og tilmeld jer via :  

www.lyngbybib.dk/boernehaveprogram 

I er altid velkommen til at besøge os for at låne gode bøger med 

hjem eller bestille en bogkasse til levering i børnehaven.  

 

Vi glæder os til at se jer! 

Bedste hilsener fra  

Børnebiblioteket,  Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker 



Børnebiblioteket er fuld af bøger, og bøger er fulde af gode  

historier, som vi håber, I har lyst at gå på opdagelse i og læse her 

på biblioteket eller hjemme i børnehaven. 

Når I besøger Børnebiblioteket til denne lille introduktion, viser  

børnebibliotekaren, hvordan biblioteket virker.  

Sammen prøver vi afleveringsautomaten og kigger på bøger, som 

passer til børnene - og selvfølgelig skal I også have en 

historie læst højt. Derudover får I en lille gavebog med hjem til  

børnehaven, som giver jer anledning til at snakke med børnene 

om deres oplevelser på biblioteket. 

Efter dette lille biblioteksbesøg kan børnene fortælle, hvad et  

bibliotek er, og forhåbentlig føler de sig klar til at bruge  

biblioteket fremover. 

ALDER: 3-6 år 

DATO: 21/9, 4/10, 10/11, 8/12  

TID: kl. 10-10.30  

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

KEND DIT BIBLIOTEK 
BIBLIOTEKSINTRODUKTION FOR BØRNEHAVEBØRN 

I efteråret får Lyngby Stadsbibliotek besøg af en litterær udstilling 

baseret på billedbogen: ”Garmanns hemmelighed” af den norske 

forfatter og illustrator Stian Hole. 

I den forbindelse vil vi gerne invitere de ældste børnehavebørn på 

besøg til en anderledes og sanselig oplevelse af en billedbogs  

univers. 

Omgivet af birketræer, et rumskib og fuglefløjt tager vi på en  

opdagelsesrejse i billedbogens fortælling. 

Vi skal lytte og mærke en billedbog og selvfølgelig også snakke 

om, hvad en hemmelighed er. 

Udstillingen er en del af projektet Fang Fortællingen. 

Alder: 5-6 år 

DATOER: 14/9, 26/10 

TID: kl. 10-10.30 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

GARMANNS HEMMELIGHED 
UDSTILLING 

Foto: Christoffer Askman, Photography.  



Hvorfor løber vores næse eller hvordan kan vores hjerte banke 

helt af sig selv? 

Vores krop er en fantastisk maskine! Fra det yderste hårstrå til 

mindste lilletå indeholder den fascinerende mekanismer og fakta.       

Der skal kigges i bøgerne og al den fantastiske viden de rummer, 

men vi nøjes ikke med at åbne bøgerne – vi trækker dem ud i 

rummet, så børn fra 5 år kan være med til at føle, mærke og  

opleve alle de forunderlige og underlige ting, deres krop kan. 

Arrangementet er en optakt til Faglitterær Festival for børn på 

biblioteket d. 3. oktober, hvor familier kan opleve Marianne Iben 

Hansen tale om bogen Kroppen – rim og mirakler live. 

ALDER: 5-6 år 

DATOER: 29/9, 30/9 

TID: kl. 9.30-10 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

FAGLITTERÆR FESTIVAL MINI 
FØL, MÆRK OG OPLEV KROPPEN 

Der findes et hav af skønne figurer fra bøgernes verden, som  

også er forvandlet til film. Nogle af disse kan ses på Filmstriben.  

Det kan være en skøn oplevelse for børn at kende og genkende 

figurer i flere forskellige medier - og det kan give anledning til  

gode samtaler om forskelle og ligheder. 

Derfor glæder vi os til at præsentere børnene for både en lille film 

og en bog. Sammen ser og lytter vi til historierne, og bagefter 

giver vi os tid til at tale om det, vi har set og hørt på film og i 

bogen. 

ALDER OG TIDSPUNKT: 3-4 år kl. 9.30-9.50 

     4-6 år kl. 10.15-10.45 

DATOER: 7/9, 12/10, 2/11, 7/12 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby  

BOG & FILM 
MØD KENDTE FIGURER PÅ FILM OG I BOG 



Kom og få en hyggelig halv time på biblioteket, hvor børn er  

publikum til de gode historier i børnelitteraturen og deltager, når 

børnebibliotekarerne synger og spiller. 

Vi fordyber os sammen med de mindste i den gode historie og de 

gode sange, som matcher dagens emne. 

Mens der læses, kan børnene kigge på bøgerne og deres fine 

illustrationer. Når vi synger og spiller, inviteres børnene til at  

synge med på kendte og nye sange.  

ALDER: 3-6 år 

DATOER: 2/9 tema: Hverdag, 14/10 tema: Venskab,  

4/11 tema: Transport, 2/12 tema: Jul 

TID: kl. 10.30-11 

STED: Stadsbiblioteket i Lyngby 

HISTORIE½TIMEN 
FORTÆLLING OG SANG 

På Virum Bibliotek mødes vi omkring bøgerne og har en  

læsestund sammen. Vi læser, vi lytter, og vi møder nye ord.  

Sammen snakker vi om, hvad der sker i bogen og hvad et sjovt 

eller svært ord betyder.  

Højtlæsning styrker sprogudviklingen, ordforrådet og  

formuleringsevnen hos det enkelte barn. 

Derudover er det hyggeligt og en anledning til nærvær, ro og  

koncentration, når en mindre gruppe børn mødes om en god  

historie. 

Når I kommer på besøg, kan I vælge mellem to temaer til jeres 

læsestund - nemlig insekter eller venskab. 

ALDER: 3-6 år 

DATOER: 29/9, 27/10, 24/11, 15/12 

TID: KL. 10-10.30 

STED: Virum Bibliotek 

LÆSESTUND I VIRUM 
BØGER OM BILLER OG VENNER 


