
Skumring for børn i Herlev 
Lørdag den 2. oktober 2021 

Kunstner: Iben, Herlev Billedskole 



HVORNÅR HVAD KAN JEG OPLEVE? HVOR FOREGÅR DET? GRATIS BILLETTER/TILMELDING 

Kl. 10 

 

SE LIGE HER—DUKKETEATER FOR DE MINDSTE OG DERES FAMILIER 
Hvad sker der, inden man falder i søvn? Se lige her handler om denne særlige tid på dagen, hvor 
fantasien sætter ind, lige inden søvnen indtræffer. En lille pige og hendes far inviterer os ind i 
deres forunderlige, lille verden af lys og skyggespil i konstant forvandling. En tryg og varm ople-
velse for de små teatergængere - og de større.  

HERLEV MEDBORGERHUS 
Herlevgårdsvej 18 

Gratis Tilmelding via  
medborgerhuset@herlev.dk  
 
Uddeles efter først til mølle prin-
cippet                              

Kl. 10-13 GOURMETMAD PÅ SPEJDERMANÉR  
Kom og lav mad sammen med dine forældre på rigtig spejdermanér. Vi sørger for ild i bålet og i 
bålovnen og har forskellige ingredienser klar, som vi skal bruge til en velsmagende frokost.  

SPEJDERHYTTEN 
DDS Hjortespring  
Gammelgårdsvej 60A  

25 kr. Billetter via  
info@hjortespringspejder.dk 

Efter tilmelding fremsendes be-
talingsoplysninger  

Kl. 11-13.30 ÆBLEDAG 
Østervanggård besøger Biblioteket Kilden med den fantastiske æblepresse. Du medbringer æb-
lerne, flasker til saften og dine søde naboer. Mens du venter i køen, kan du lytte til historiefortæl-
ler Aske Ebbesen og spise godter fra æblekagecaféen.  For hele familien.  

BIBLIOTEKET KILDEN 
Dildhaven 40 

Gratis Ingen tilmelding 

Kl. 11-12 MØD SALLYS FAR—THOMAS BRUNSTRØM 
Sallys far er sygt pinlig – det synes Sally i hvert fald. Han gider ikke være voksen, og så fortæller 
han de vildeste løgnehistorier og bander. Forfatter Thomas Brunstrøm fortæller om Sallybøgerne, 
læser højt og snakker med de fremmødte børn.  For børn 4-8 år og deres voksne. Husk billet til 
alle.  

HERLEV BIBLIOTEK  
Herlev Bygade 70 

Gratis Billetter kan købes på  
herlevbibliotek.dk  

Kl. 11-12 SANGLEGE OG DANS 
Vi skal sammen danse de gamle, kendte og lære nye sange og sanglege.  

 

HERLEV MUSIKSKOLE 
Herlev Bygade 30 

Gratis Tilmelding via musiksko-
len@herlev.dk  med oplysning 
om antal børn og voksne, navne, 
mobilnummer samt mailadresse.  

Kl. 11-14 HERLEV I FUGLEPERSPEKTIV 
Med sine 120 meter er Herlev Hospital Danmarks højeste bygning. Tag de 592 trin til 25. etage, 
nyd udsigten og se hospitalets nye bygninger fra oven. Der er diplom til alle, der klarer trappen 
hele vejen til 25. etage.   

HERLEV HOSPITAL 
Borgmester Ib Juuls Vej 1 
Opgang 1 
Følg skiltning  

Gratis Ingen tilmelding 

Kl. 13-14 DANS, MUSIK OG RYTMIK 
Kom i godt humør og få måske lidt sved på panden. Der fokuseres på folkedanse, gamle sangdan-
se og glæde. For børn fra 6 år og op og deres voksne. Indendørs sko er bedst at danse i.  

HERLEV FOLKEDANSERFORENING 
Herlev Bibliotek  
Herlev Bygade 70 
 

Gratis Billetter kan købes på herlevbib-
liotek.dk 

Kl. 15-17 HER ER JEG—LAV DIT EGET SELVPORTRÆT MED PASSEPORTOUT-RAMME, DER KAN DEKORERES 
Vi skal arbejde med en baggrund malet med ecoline og salt, og klippe selve portrættet vi maler 
med acryl ud og lime på baggrunden. Vi bruger tusser til dekoration af rammen, hvor der kan 
tegnes yndlingsmad, tøj, yndlingsbamse osv. For børn fra 4 år i følge med voksne.  

HERLEV BILLEDSKOLE 
Herlev Bygade 30 

Gratis Tilmelding via billedsko-
len@herlev.dk med oplysninger 
om barnets navn og alder. 

Kl. 20-23 KOM TIL SKUMRINGSLØB I MOSEN  
Afholdes af Kildegårdens Venner godt hjulpet af slattenpatten, Elverpigerne, Å-manden, Lygte-
mændene, Mosekonen og et par stykker mere. De gemmer sig i mosen og de elsker at skræmme 
folk. Husk varmt tøj og lygter. Vi ses ved bålhytten. Det skal nok blive sjovt—og lidt uhyggeligt. 

NATURCENTER KILDEGÅRDEN 
Klausdalsbrovej 396 

Mødested: Bålhytten 

Gratis Bare kom! 
Medbring lommelygte. 

Afgang hvert 10. minut.  

 

mailto:medborgerhuset@herlev.dk
mailto:info@hjortespringspejder.dk

