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Kære Greve-borger

Greve kommune er stolt over sine mange gode kulturtilbud. Kommunens 
kulturinstitutioner sætter en meget høj standard med sjove, spændende, 
tankevækkende og engagerende kulturtilbud for voksne og børn. Museet, 
biblioteket og musikskolen tilbyder fritidsoplevelser for hele familien. Men 
også i skolerne, daginstitutionerne og klubberne er der fokus på at give 
børnene sjove og lærerige kulturoplevelser, så alle kommunens børn får 
adgang til kulturlivets glæder. I år har vi samlet alle disse gode kommunale 
kræfter om at skabe rammerne for én af kommunens store begivenheder på 
børnekulturområdet: Børnekulturfestivalen.  

Derfor er det en stor glæde at kunne byde velkommen til Greve Kommunes 
børnekulturfestival: XperiVent 2012 – Sundhed. Sundhed handler ikke kun 
om kroppen men i høj grad også om hjerne og hjerte – derfor går sundhed 
og kultur hånd i hånd, og derfor byder vi velkommen til en uge med fokus 
på sundhed – på den sjove måde. Du kan komme på troldejagt i Hedeland 
med Tune Ungdomscenter, blive klogere på sund mad på museet, få rystet 
dansebenet til Zumbatomic på biblioteket og meget, meget mere. 
Find alle de spændende tilbud i dette katalog eller på Greve.dk. 

Og husk: det er ikke kun for børn!  

Med venlig hilsen

Formand for kultur- og fritidsudvalget
Lone Rytter Holm
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IDRæTSKOnceRT
Med SalsaMortale. For alle børn.
Teksterne er danske, og melodierne 
er enkle - lige til at lære under 
koncerten.
Begge dele lægger op til fysisk og 
musikalsk aktivitet.
Rytmerne er mere komplekse 
- livsglad salsa med ingredienser 
fra rytmer som calypso, rumba, 
wawenco og samba. 
LøRDaG 22. SepTeMBeR KL. 13 på 
KaRLSLUnDe BIBLIOTeK
Ingen tilmelding

SanSeLaBORaTORIUM
Sanselaboratorium for børn og voksne . nordisknaturligvis.dk 
byder på spændende og sanselige oplevelser og smagsprøver. 
Har du lyst til at udfordre din smagssans og blindsmage? Vil 
du dufte dig vej gennem glassene i krydderijunglen? ”Gæt 
en mad” - hvad er der i følekassen? alt dette krydres med 
spiselige overraskelser. Vi glæder os til at se dig og din familie 
til en sjov og sanselig oplevelse med mad! 
LøRDaG 22. SepTeMBeR KL. 10 - 13 på KaRLSLUnDe BIBLIOTeK
LøRDaG 29. SepTeMBeR KL. 10 - 13 på GReVe BIBLIOTeK
Ingen tilmelding

MOD på SUnD MaD 
– før, nu og i fremtiden
For alle børn og deres familier.
Kom og lav sund gammeldags mad på Greve Museum. Vi 
høster grøntsager i museets historiske have og laver spæn-
dende mad af dem, presser saft af æbler og hyld, (medbring 
selv hyldebær), vi kærner smør og kværner korn, som vi 
bager groft brød af, smager saltmad og meget mere. Vi får 
besøg af ernæringsekspert Louise Beck Brønnum. Smag på 
den gode nordiske kost, og få mod til at bruge gammeldags 
og sunde råvarer i madlavningen derhjemme.
SønDaG 23. SepTeMBeR KL. 11.15 - 15 på GReVe MUSeUM
Ingen tilmelding

LaV DIn eGen MaDpaKKe 
Med kogebogsforfatter Katrine Klinken.
Under vejledning af kogebogsforfatter Katrine Klinken kan forældre 
og børn sammen forberede næste dags madpakke. Katrine Klinken 
står for nogle af bibliotekets gode kogebøger henvendt til børn. Hun 
vil lægge vægt på, at børnene undervejs får lov til at smage på for-
skellige råvarer såsom grønsager og krydderurter, som kan inspirere 
børnene og de voksne til at sammensætte en spændende madpakke. 
For børn fra 5 år og forældre
TIRSDaG 25. SepTeMBeR KL. 17 - 18 på GReVe BIBLIOTeK
Tilmelding fra 10. september

åBenT HUS på SKaTeRBanen
Vi åbner op for vores skatermiljø, hvor 
du kan stå på skateboard, rulleskøjter og 
løbehjul. Tag gerne selv udstyr med, hvis 
du har.
I løbet af aftenen vil der komme en 
gruppe professionelle skatere, der vil vise 
tricks og lave opvisning på banen
Derudover åbner vi vores 12 meter høje 
klatretårn med tre forskellige sværheds-
grader. Vi er uddannet klatreinstruktører, 
og vi har alt udstyret og forsikring til dig.
Der vil være forfriskning i form af frugt 
under hele arrangementet.
OnSDaG 26.SepTeMBeR KL. 16 - 20 på 
IDRæTSFRITIDSKLUBBen 
Ingen tilmelding

HøR OG SMaG
Den sultne larve aldrigmæt 
er historien om den sultne 
larve, der æder sig gennem 
en masse mad for til sidst 
at blive til en smuk som-
merfugl. Hør historien og 
smag på de samme frugter 
og grønsager, som Larven 
aldrigmæt spiser. Slut af 
med aftensmad. Gratis. For 
2-6 årige med forældre.
ManDaG 24. SepTeMBeR 
KL. 17 - ca. 18 på GReVe 
BIBLIOTeK
Tilmelding fra 10. september
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ZUMBaTOMIc
Børn fra 4 år og deres voksne introduceres for dansens vidunderlige verden på en sjov, spændende 
og pulserende måde. Vi danser reggae, country, hip hop, salsa, rock og meget mere sammen med 
alexandra Svarre.
LøRDaG 29. SepTeMBeR KL. 10 - 11.30 på KaRLSLUnDe BIBLIOTeK 
LøRDaG 29. SepTeMBe KL. 13 - 14.30 på GReVe BIBLIOTeK 
Tilmelding fra 10. september

TROLDejaGT I HeDeLanD
Tune Ungdomscenter inviterer til 
Troldejagt i Hedeland.
Tag dine forældre i hånden, og gå 
eventyret i møde.
Vi ses ved den røde port til Hede-
land for enden af Randebjergvej 
(vest for Tune).
LøRDaG 29. SepTeMBeR KL. 12 - 16 
I HeDeLanD
Ingen tilmelding

MøD Den SULTne LaRVe aLDRIGMæT 
Historien om Den sultne larve aldrigmæt handler om den 
lille larve, der æder og æder for til sidst at forvandle sig 
til en smuk sommerfugl. på biblioteket i portalen kan du 
læse bogen højt og samtidig møde aldrigmæt. et område 
af biblioteket er forvandlet til bogens univers, og man kan 
gå på oplevelse blandt larver, sommerfugle og ikke mindst 
aldrigmæts livretter.
LøRDaG 22. SepTeMBeR- LøRDaG 29. SepTeMBeR på GReVe 
BIBLIOTeK
Ingen tilmelding

HeLe UGen Kan DU:

BeSøGe MaDBOD på GReVe 
BIBLIOTeK
Mandag til fredag serverer Greve Bibliotek 
smagsprøver på sunde alternativer til den 
hurtige mad eller hygge.
ManDaG TIL TORSDaG: KL. 15 - 18
FReDaG: KL. 14 - 17 på GReVe BIBLIOTeK

BLIVe HjeRneTeSTeT I 
SUnDHeDSqUIZ
Hvad ved du egentlig om sundhed?
Test dig selv i quizzen. Måske bliver 
du klogere. prøv quizzen på dit bib-
liotek eller www.grevebibliotek.dk

pRøVe KRæFTeR 
– MeD DIG SeLV OG anDRe
Hvor god er du til at hoppe, sjippe, hinke, slå 
kolbøtter eller lave sprællemænd? 
Kom og bliv udfordret!
Hvor stærk, hurtig og smidig er du?
Udfyld skemaet på:
GReVe eLLeR KaRLSLUnDe BIBLIOTeK 

Du får en smart badge i præmie.
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aRRanGeMenTeR FOR InSTITUTIOneR

MOD på SUnD MaD 
– før, nu og i fremtiden. Kun for skoler.
For 3 hjemkundskabslærere med deres 
klasser. ’Først til mølle’-princippet gælder. 
Der er plads til én klasse pr. dag.
Brug en unik mulighed for en spæn-
dende dag på Greve Museum for din 
hjemkundskabsklasse. Vi høster grønt-
sager i museets historiske have og laver 
spændende mad af dem. Vi presser saft af 
æbler, kærner smør og kværner korn, som 
vi bager groft brød af, smager saltmad og 
meget mere.
eleverne får smagsoplevelser med god 
nordisk kost, og målet er, at de får mod 
til selv at bruge gammeldags og sunde 
råvarer i madlavningen.
TIRSDaG 25.SepTeMBeR, OnSDaG 26. Sep-
TeMBeR, TORSDaG 27. SepTeMBeR KL. 10 - 14 
på GReVe MUSeUM, SKOLeTjeneSTen 
Tilmelding til Helle ellegaard, tlf. 43404036 
senest 17. september

KULTURUGe MeD DanS OG MaLeRIeR
I elverhøj og Trylleskoven skal vi i kulturugen kom-
binere bevægelse og kunst. Vi skal danse og skabe 
os skørt og den vej igennem inspirere børnene til 
yderligere kreativitet. For nogen lyder det måske en 
smule langhåret , men mere konkret betyder det, 
at vi via vægmalerier skal give vores indergård på 
jerismosevej et ansigtsløft, så den i højere grad 
byder velkommen, når Trylle- og elverbørn indtager 
deres vuggestue og børnehave.
ManDaG - FReDaG 24.-28. SepTeMBeR
Lukket arrangement 

RUMLeRIKKeRne 
– teater om sundhed, motion og 
venskab.
Daginstitutioner med børn i 
alderen 3 – 6 år inviteres til at 
se teater om sundhed, motion og 
venskab. Der arbejdes videre med 
temaet sundhed hjemme i den 
enkelte institution, og produk-
terne udstilles på Greve Bibliotek 
fra lørdag 29. september.
ManDaG 24. eLLeR TIRSDaG 25. 
SepTeMBeR KL. 10
Tilmelding for institutioner på tlf. 
43 95 80 00 fra 10. september

SVaR SUnDT 
- for 4. klasser
Meld din klasse til sundhedsquiz, hvor I dyster mod andre 4. klasser i Greve. 
Klassen arbejder med sundhed i ugen op til quiz’en og udvælger 4 deltagere, 
der skal repræsentere klassen. på selve dagen møder hele klassen op og 
hepper på alle deltagere. Vinderne går hjem med en præmie til hele klassen.
TORSDaG 27. SepTeMBeR KL. 9 på GReVe BIBLIOTeK
Husk at tilmelde din klasse på Greve Bibliotek fra 10. september

BøRn OG VeLVæRe I DISTRIKT øST
Mange børn har en travl hverdag med mange aktiviteter. Med 
massage og afslapning i børnehøjde lærer børnene at slappe 
af, finde ro og yde omsorg. Det giver bedre relationer, selvværd, 
koncentration, søvn og gladere børn. 
Fysiurgisk massør Lisbeth kommer og underviser os i massage 
med børn, giver fif til aktiviteter og metoder og udfører forløb 
med os og børnene.
Lukket arrangement
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SynG OG DanS 
camilla Tiedt  Frith fører dagpleje og vugge-
stuebørn gennem en række sange – kendte og 
mindre kendte, med og uden bevægelse.
Vi skal bruge stemmen og kroppen og synge 
sammen.
camilla er cand.mag i musik og teater og uddan-
net i sang, musik og bevægelse hos Lotte Kærså.
For dagpleje og vuggestuebørn i alderen 1½-3 år
FReDaG 28. SepTeMBeR KL. 10 på TUne BIBLIOTeK
Lukket arrangement

KROGåRD cITy
Krogård city – den sunde by.
Velkommen til Krogårdskolen, der i denne 
uge forvandles til Krogård city – den sunde 
by. I byen kan du finde virksomheder, såsom 
hospitalet, fitnesscentre, teatre, den sunde 
biograf, m.m. Tirsdag får vi besøg af chris 
MacDonald, som vil inspirere os med sit 
foredrag ”Strong Body - Strong Mind”.
I løbet af børnekulturugen vil Krogård city 
summe af mental, åndelig og fysisk sundhed. 
Lukket arrangement

VOKSenaRRanGeMenTeR

SUnDHeD på neTTeT
Lær at finde oplysninger om sund-
hed og sygdom på internettet. 
Vi ser på forskellige hjemmesider 
f.eks. sundhed.dk og netdoktor.dk 
og borger.dk. Hvis man ønsker, at 
se egne oplysninger skal man have 
nemID og medbringe sit nøglekort. 
pris: 25 kr
ManDaG 24. SepTeMBeR
KL. 10 - 11.30 på GReVe BIBLIOTeK 
TORSDaG 27. SepTeMBeR 
KL. 14.30 - 16 på GReVe BIBLIOTeK 
Tilmelding fra 10. september

DRøMMeTyDnInG  
– et redskab til personlig og spirituel udvikling
Mirza Mølgaard  giver et indblik i, hvordan du kan forstå dine 
drømme og dit eget liv igennem drømmene. Her får du bl.a. at 
vide, hvordan du kan lære at tolke dine egne drømmes sprog. 
Drømmene kan give dig et indblik i din hverdag, din spirituelle 
udvikling og dine fremtidige muligheder.
Det er muligt i forbindelse med foredraget at stille spørgsmål i 
relation til egne drømme.
pris: 30 kr.
ManDaG 24. SepTeMBeR KL. 19.15 - 21.30 på GReVe BIBLIOTeK
Tilmelding fra 10. september

på TUR MeD 60 BøRn FRa KaRLSVOGnen 
til naturgården Tinghusbakkegård i Vestskoven.
Her vil naturvejleder Tina nyrop-Larsen sørge, for at børnene både får røde kinder og grøn mad fra 
naturen.
I løbet af dagen skal børnene på en udfordrende tur i skoven, som går over krat og sten. Undervejs 
skal der samles spiselige råvarer fra naturen, som efterfølgende tilberedes over bål på gården.
på gården kan børnene hoppe i høet på loftet og se og røre ved dyr som høns, får, geder, kaniner m.fl. 
hvoraf nogle er en del af børnenes naturgrundlag, nemlig deres mad.
Lukket arrangement
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MInDFULLneSS – wORKSHOp
Mindfulness benyttes idag både i erhvervslivet, i sundhedssektoren og af private og er relevant for 
alle uanset baggrund og livssituation. Mindfulness kan bruges til at give øget indre ro, reducere stress 
og give større selvindsigt. I mindfulness øver man sig i evnen til nærvær og opmærksomhed på nuet. 
Følelser og tanker opleves som de er, men vurderes ikke, de observeres blot. 
Sundhedskonsulenterne Helene Binau og  anette Olausson leder workshoppen, hvor du vil høre mere 
om mindfulness, og du kan prøve et par øvelser. Deltagelse er gratis, men der er begrænset antal 
billetter.
TORSDaG 27. SepTeMBeR KL. 19.15  - 21.15 på GReVe BIBLIOTeK.
Tilmelding fra 10. september

FOReDRaG VeD BIRGITTe eScHenRIcH
Birgitte eschenrich fra Kostkompagniet, konsulent og kok 
- kendt fra DR’s ”Hadetgodt” og klummer i politiken - vil med 
sin karikerede, provokerende og humoristiske facon fortælle 
om at gå fra overfladesundhed  og madspild til en ny foodture. 
pris: 50 kr.
TIRSDaG 25. SepTeMBeR KL. 19.30 på GReVe BIBLIOTeK
Tilmelding fra 10. september

BaRneVOGnSpILaTeS
Babycafé ved Ulla pii Knudsen fra Movin´Mom.dk.  
Det meste af arrangementet foregår udendørs, så husk barnevogn, 
praktisk fodtøj og vind-/vandafvisende overtøj. 
pris: 30 kr. 
OnSDaG 26. SepTeMBeR KL. 10 - 12 på KaRLSLUnDe BIBLIOTeK
Tilmelding fra 10. sptember

KOM OG Få eT KRaM!
Sprudlende sundhedsmesse 
på Biblioteket i portalen
Smag på sund mad – vind 
gratis fitness-timer i FysioSyd 
– få hjælp til rygestop, og hør, 
om rødvin er sundt.
TIRSDaG 25. SepTeMBeR 
KL. 14 - 17 på GReVe BIBLIOTeK
Ingen tilmelding

STaVGanG
prøv at gå stavgang v/instruktør 
Vivi-ann Rasmussen fra Diabetesfor-
eningen. Tag praktisk tøj og sko på. 
Biblioteket har gangstavene. Bagefter 
serverer vi kaffe, te m.m. Her kan du få 
ideer til stavgang.
TIRSDaG 25. SepTeMBeR KL. 10 - 12 på 
KaRLSLUnDe BIBLIOTeK
Tilmelding fra 10. september
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KaLenDeR
22. sep. Sanselaboratorium Karlslunde Bibliotek Børn & voksne G side 3

22. sep. Idrætskoncert Karlslunde Bibliotek Børn G side 3

22.-29. sep. Hjernetestet i sundhedsquiz Bibliotekerne i Greve Børn & voksne G side 4

22.-29. sep. prøv kræfter Greve & Karlslunde Bibl. Børn G side 4

22.-29. sep. Den sultne larve aldrigmæt Greve Bibliotek Børn G side 4

23. sep. Mod på sund mad Greve Museum Børn & voksne G side 3

24. sep. Hør og smag Greve Bibliotek Børn G side 3

24. sep. Sundhed på nettet Greve Bibliotek Voksne e side 6

24. sep. Drømmetydning Greve Bibliotek Voksne e side 6

24.-25. sep. Rumlerikkerne Daginstitutioner Børn L side 5

24.-28. sep. Kulturuge m. dans og maleri Daginstitutioner Børn L side 5

24.-28. sep. Børn og velvære i distrikt øst Daginstitutioner Børn L side 5

24.-28. sep. Krogård city Skoler Børn L side 6

24.-28. sep. Besøg madbod Greve Bibliotek Børn & voksne G side 4

25. sep. Lav din egen madpakke Greve Bibliotek Børn & voksne G side 3

25. sep. Stavgang Karlslunde Bibliotek Voksne G side 7

25. sep. Foredrag Birgitte eschenrich Greve Bibliotek Voksne e side 7

25. sep. Kom og få et kram! Greve Bibliotek Voksne G side 7

25. sep. Besøg på Tinghusbakkegård Daginstitutioner Børn L side 6

25.-27. sep. Mod på sund mad Greve Museum Børn L side 5

26. sep. åbent hus på skaterbanen Idrætsfritidsklubben Børn G side 3

26. sep. Barnevognspilates Karlslunde Bibliotek Baby & voksne G side 7

27. sep. Svar sundt - for 4. klasser Greve Bibliotek Børn L side 5

27. sep. Sundhed på nettet Greve Bibliotek Voksne e side 6

27. sep. Mindfullness - workshop Greve Bibliotek Voksne G side 7

28. sep. Syng og dans Tune Bibliotek Børn L side 6

29. sep. Zumbatomic Greve & Karlslunde Bibl. Børn & voksne G side 4

29. sep. Troldejagt i Hedeland Hedeland Børn & voksne G side 4

29. sep. Sanselaboratorium Greve Bibliotek Børn & voksne G side 3

G = gratis   e = entré   L = lukket arrangement


