
Vi fejrer 
Randers Bibliotek Øst! 
I 25 år har biblioteket ligget på 
Udbyhøjvej 81 og i hele 55 år har 
vi haft bibliotek i Dronnningborg.

Arrangementerne er gratis 
- du skal bare huske at tilmelde 
dig på www.randersbib.dk

Hele ugen kan børnene male/
tegne pynt til det store træ. 
De voksne kan prøve kræfter med 
vores quiz - Vi udtrækker en vinder 
fredag, vinderen skal være til 
stede.

Ugens program:
Mandag 20. september
Kl. 1700 -1900 
• Byvandring: Turen går mod åen

Tirsdag 21. september
Kl. 1430 -1630 
• Strikkecafé 
Kl. 1400 -1700 
• Bogsalg af håndarbejdsbøger

Onsdag 22. september
Kl. 1300 -1500 
• Byvandring: Hør om biblioteket 
lille Bjellerup, den gamle Hadsund-
bane, kirken m.m. 

Torsdag 23. september
Kl. 1600 -1700 
• Bogcafé 

Kl. 1715 -1830 
• Byvandring: Hør mere om 
sabotageforsøget på Sporbyen

Fredag 24. september
Fra kl. 1500 - afsluttes ca. 1730

• Kagemand og kaffe
• Musik og sang
• Præmieuddeling til quiz-vinder
• Klassiske biler fra flere årtier!
• Modelbyggerne udstiller
• Højtlæsning for børnene
• Bogstavjagt med præmier
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Arrangementerne er gratis 
- du skal bare huske at tilmelde dig på www.randersbib.dk

Hele ugen kan børnene male/tegne pynt til det store træ. 
De voksne kan prøve kræfter med vores quiz - vinder findes 
fredag blandt de fremmødte.

Ugens program:
Mandag 20. september
Kl. 1700 -1900 
• Byvandring: Turen går mod åen med Ib Trankjær 
- vi afslutter med kaffe og chokolade på biblioteket.

Tirsdag 21. september
Kl. 1430 -1630 
• Strikkecafé 
Kl. 1400 -1700 
• Bogsalg med håndarbejdsbøger, vi rafler om prisen.

Onsdag 22. september
Kl. 1300 -1500 
• Byvandring: Hør mere om biblioteket lille Bjellerup og Højriis, den 
gamle Hadsundbane, kirken m.m. - med Mathilde Storvang fra 
Stadsarkivet og Anne Dorthe Kunst, kirke- og kulturmedarbejder.

Torsdag 23. september
Kl. 1600 -1700 
• Bogcafé med kaffe og lidt godt til ganen
Kl. 1715 -1830 
• Byvandring: Hør mere om sabotageforsøget på Sporbyen 
med Museuminspektør Jesper Nørskov Pedersen. 
Vi går samlet tilbage til biblioteket til kaffe og chokolade.

Fredag 24. september
Fra kl. 1500 - afsluttes ca. 1730

• kl. 1515-1600 biblioteksmusikanten Peter, spiller og synger 
 festlige sange til lejligheden
• Kagemand, champagne, kaffe og vand
• Præmieuddeling til quiz-vinder
(Vinderen skal være til stede for at modetage præmien)

• Se smukke klassiske biler fra flere årtier!
• Modelbyggerne udstiller - kig med i værkstedet, i mødelokale 2 
• Højtlæsning for børnene
• Bogstavjagt med præmier

Med forbehold for ændringer.
Hold dig opdateret på randersbib.dk/detsker


