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Velkommen til sommerens program  Velkommen til sommerens program  
med spændende arrangementermed spændende arrangementer

Anbefalinger fra bibliotekarenAnbefalinger fra bibliotekaren

 
Mit navn er Bente Pedersen, jeg er bibliotekar på Ry Bibliotek.
Jeg glæder mig til, at vi igen kan fejre vores grundlov på  
Himmelbjerget den 5. juni. Årets tema er ”Fælles om at  
løse klimakrisen”. Hovedtalere ved festen er klimaaktivist  
Esther Michelsen Kjeldahl og meteorolog Jesper Theilgaard.

Jeg glæder mig også til de mange sange, vi skal synge sammen  
– akkompagneret af musiklærerne fra Ry Højskole.
Festen arrangeres af ”Hotel Democracy”, som er et samarbejde mellem  
Ry Højskole, Greenways, Museum Skanderborg og Skanderborg Kommunes Biblioteker.

Selv hvis alt forsvinder 
af Jens Liljestrand

Med mindre andet er angivet, er alle arrangementer med tilmelding via 
www.bibliotek.skanderborg.dk/arrangementer

En bog, som jeg er spændt på at komme i gang med, er den helt 
nye bog af den svenske forfatter Jens Liljestrand: ”Selv hvis alt 
forsvinder”. Romanen handler om den klimakatastrofe, der allerede 
har ramt os. Store dele af Sverige står i flammer og intetanende 
feriegæster ender som klimaflygtninge. På trods af dette inferno 
fortsætter hverdagen med ægteskabsproblemer, identitetskrise og 
forældreopgør, selvom det hele er ved at falde sammen.

Bogen er et eksempel på en ny tendens i litteraturen, der endda 
har fået sit eget navn: Cli-fi – altså climate fiction. Det er bøger, der 
handler om konsekvenserne af klimakrisen, og de tegner ofte et 
dystert billede af den fremtid, vi står overfor. 



Maleriudstilling: Connie Byrsing  Maleriudstilling: Connie Byrsing  
Billedkunstner Connie Byrsing bor i Stavtrup, hvor hun også har 
værksted i kunstnerværkstedet ”Barakken”. Hendes værker består 
af akrylmalerier og mix media og kan kategoriseres som abstrakte og 
naturalistiske - med et tvist. I hendes seneste motiver optræder fugle 
og dyr som en afspejling af tilstande, vi kender fra livet. Udstillingen 
er uden tilmelding.

GaltenGalten GratisGratis 01 / 06   -   31 / 08    01 / 06   -   31 / 08   

SkanderborgSkanderborg GratisGratis

01 / 06   hver 1. og 3. onsdag i måneden       19.00-21.0001 / 06   hver 1. og 3. onsdag i måneden       19.00-21.00

Strikkecafé - for alleStrikkecafé - for alle
Er du vild med at strikke eller hækle? Eller vil du gerne lære det? Så 
kom endelig forbi, når vi samles omkring garnnøgler og pinde. Her 
hjælper vi hinanden med at tyde opskrifter, deler tips og idéer og
får samtidig en hyggelig snak om lidt af hvert. Uden tilmelding.

FILMSTRIBENFILMSTRIBEN
Lån film eller serier hjemmefra - direkte fra sofaen
Bibliotekets filmtjeneste Filmstriben er nyt liv til dit TV, hvor du finder 
masser af god underholdning til hele familien af det nye og det gamle. 
Du kan se spillefilm, kortfilm, dokumentarer, tegnefilm, og TV-serier, og 
du kan finde titlerne i en søgning eller benytte inddelingen i genrer.

Se mere på bibliotek.skanderborg.dk/netmedier



Hygge og samvær for ukrainere Hygge og samvær for ukrainere 
Kom og tilbring en hyggelig eftermiddag. Der vil være aktiviteter til 
børn såsom brætspil og kreativt værksted (tegne, klippe og klistre). 
Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding.

Дозвілля для українців.
Ласкаво запрошуємо вас і ваших дітей щочетверга з 14.00 
до 16.00 до бібліотеки в м. Хьорнінг.
Діти зможуть провести цікаво час, граючись в настільні 
ігри . Також буде творча майстерня по малювання та 
багато іншого.  
Ми з нетерпінням чекаємо на вас за адресою:
Бібліотека м. Хьорнінг , Rådhuspladsen 1, 8362 Hørning.

HørningHørning GratisGratis

02 / 06   og hver torsdag i juni       14.00-16.0002 / 06   og hver torsdag i juni       14.00-16.00

Dansk-ukrainsk sangaften – for alle interesserede  Dansk-ukrainsk sangaften – for alle interesserede  
I selskab med pianist Rasmus Mogensen indbyder vi til en hyggelig 
sangaften, hvor vi synger danske, ukrainske og engelske sange. 

Vi håber at kunne skabe et hyggeligt og musikalsk frirum i fælles-
skab med hinanden. For at kunne bygge sproglig bro vil der være en 
dansk-ukrainsk tolk tilstede. Alle er velkomne – så kom og vær med.

Arrangementet er uden tilmelding.

HørningHørning GratisGratis 02 / 06 19.00-20.30 02 / 06 19.00-20.30



Bogbyttedag – for alle  Bogbyttedag – for alle  
Byt, aflever eller forsyn dig med brugte bøger. Bibliotekets Venner 
finder bogvognene frem den første lørdag i hver måned i Foyeren i 
Kulturhuset og giver dig derved mulighed for at bytte brugte bøger til 
andre. Bogbyttedag handler om genbrug og byttehandler; du behøver 
ikke selv medbringe bøger, ligesom du selvfølgelig også gerne må 
nøjes med at aflevere. Arrangementet er uden tilmelding.

HimmelbjergetHimmelbjerget GratisGratis 05 / 06 10.00-12.00 05 / 06 10.00-12.00

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 04 / 06 10.00-12.00 04 / 06 10.00-12.00

Hotel Democracy’s Grundlovsfest   Hotel Democracy’s Grundlovsfest   
på Himmelbjergetpå Himmelbjerget
Temaet for årets grundlovsfest i Hotel Democracy er:  
”Fælles om at løse klimakrisen”.

Som hovedtalere ved denne fest på Himmelbjerget er klimaaktivist 
Esther Michelsen Kjeldahl og meteorolog Jesper Theilgaard.
De reflekterer over årets tema; Fælles om at løse klimakrisen. 

Før, mellem og efter talerne er der fællessang akkompagneret af 
musiklærerne fra Ry Højskole.

Festlighederne er for alle og kræver ingen forudgående tilmelding.

Hotel Democracy er et samarbejde mellem Ry Højskole, Greenways, 
Museum Skanderborg og Skanderborg Kommunes Biblioteker – og 
arrangementet er støttet af Skanderborg Kommune/Kulturpuljen  
samt Kvickly Ry. 



Kongelig sommerballet – for alle  Kongelig sommerballet – for alle  
Glæd jer til tåspidssko under åben himmel, når dansere fra Den  
Kongelige Ballet optræder til sommerballet i Byparken foran Kultur-
huset Skanderborg.  
Oplevelsen er gratis for publikum og kræver ingen tilmelding.  
Tjek Kulturhuset Skanderborgs hjemmeside for nærmere info om 
forestillingen samt evt. bestilling af picnickurv. 

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 07 / 06 19.00 07 / 06 19.00

Musik blandt bogreolerne: Kom og prøv en saxofon  Musik blandt bogreolerne: Kom og prøv en saxofon  
Vidste du, at saxofonen er det eneste træblæseinstrument, som aldrig 
har været lavet af træ? Og kender du til saxofonens smukke klang? 
Kig forbi Skanderborg Bibliotek, hvor elever fra Kulturskolen vil spille 
blandt bogreolerne. Der vil være mulighed for selv at prøve kræfter 
med saxofonen samt høre mere om Kulturskolens undervisning for 
børn. Arrangementet er uden tilmelding.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 09 / 06 16.00-17.00 09 / 06 16.00-17.00

BØRNEBIFFENBØRNEBIFFEN
Se kortfilm med de yngste - direkte fra sofaen
Børnebiffen er en skræddersyet udgave af Filmstriben, hvor indholdet  
henvender sig til 3-7-årige. På Børnebiffen.dk finder du ca. 400 film af  
høj kvalitet. Adgang får du via dit bibliotekslogin.

Find portalen her: børnebiffen.dk. 

Se mere på bibliotek.skanderborg.dk/netmedierSe mere på bibliotek.skanderborg.dk/netmedier



Med Polarpilen til Nordkap - i den gode sags tjeneste Med Polarpilen til Nordkap - i den gode sags tjeneste 
Tre friske mænd fra Skanderborg købte en 22 år gammel Volvo, døbte den ”Polarpilen” og kørte 
motorløbet ”Baltic Sea Circle - Winther Edition” 16.000 km rundt om Nordkap.

Kom og hør om deres eventyr på budget, se flotte fotos og bliv inspireret. Michael, Christian og 
Pablo vil fortælle om deres tur til Nordkap, den flotte natur, det at køre uden brug af GPS og kun  
på små veje. 

Hør også om; at køre på drift-racerbane på en frossen sø i Nordsverige, at se Lofoten og nordlys 
i Nordkap, den vilde samiske og finske natur, en eks-sovjet ubåd og militærbase i Baltikum og om 
Team Hillbilly Express’ indsamling til Børnecancerfonden. 

Arrangementet er et samarbejde mellem Kafé K og Skanderborg Bibliotek.

Skanderborg/BybadetSkanderborg/Bybadet 150 kr. inkl. en hotdog samt øl/vand150 kr. inkl. en hotdog samt øl/vand 09 / 06 17.00-18.00 09 / 06 17.00-18.00



Bæredygtig madlavning med Machai GordonBæredygtig madlavning med Machai Gordon
Bevågenheden omkring den klima- og biodiversitetskrise, vi står i, er 
stor, og vi er nødt til at ændre vores vaner, hvis vi skal nå i mål med 
den grønne omstilling. Dette foredrag er for dig, som gerne vil blive 
lidt skarpere på, hvordan du kan blive en mere bæredygtig madfor-
bruger samtidig med, at du får en sundere livsstil og sparer penge på 
husholdningsbudgettet. Hent en gratis billet på hjemmesiden.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 09 / 06 19.00 09 / 06 19.00

Sammen om FN’S Verdensmål på dit bibliotek  Sammen om FN’S Verdensmål på dit bibliotek  
- - Skal du være med?Skal du være med?
Bibliotekerne i Skanderborg Kommune  er i år med i det landsdækkende 
projekt ”Sammen om Verdensmål”. Her vil dit bibliotek danne ramme 
for, at vi i fællesskab kan bidrage til aktiviteter, der arbejder med FN’s 
Verdensmål. Vi vil nemlig gerne være med til at facilitere mødet mellem 
mennesker og hjælpe til en realisering af initiativer, så vi sammen kan 
gøre en forskel.

I den forbindelse er vi på udkig efter idéer, engagement og grupper af 
frivillige i kommunen, der kan være med til at udtænke, forme og igang-
sætte nye lokale arrangementer på baggrund af FN’s Verdensmål. 
Verdensmålene spænder bredt, så har du en idé til, hvordan vi f.eks. 
sammen kan hjælpe flygtende familier, gøre hverdagen mere bæredyg-
tig eller noget helt tredje, vil vi gerne høre fra jer. 

Hvis du har tiden og lysten til at være med i et nystartet fællesskab, der  
kommer til at arbejde for en mere bæredygtig, retfærdig og sikker 
verden, er det lige dig vi leder efter.

Skriv til Troels.Teis.Christensen@skanderborg.dk for at høre mere.



Slå parasollen op, smid et tæppe under æbletræet og 
find yndlingsbogen på biblioteket eller i din vens reol.

Få mulighed for at vinde én af de tre hovedpræmier, 
hvor du må tømme en boghandel på 5 min.!
For at deltage skal du løse 10 sjove udfordringer, mens 
du læser og anmelder de bøger, du selv vælger. Ved 
deltagelse er du helt automatisk med i lodtrækningen 
om hovedpræmien.

Kort om konkurrencen:
• Sommerbogen er for alle børn mellem 6 og 15 år
• Udfordringsarket kan hentes på dit lokale bibliotek
• For at være med skal du læse min. 3 bøger og løse 10 
af læseudfordringerne på udfordringsarket
• Derudover skal du udfylde 3 anmeldelseskort
• Til slut afleverer du de udfyldte udfordringsark og 
anmeldelseskort på biblioteket
• Derefter er du med i lodtrækningen om de 3 hoved-
præmier - og så er det bare med at krydse fingre. For 
hvem ved: Måske bliver det DIG, som til slut får lov at 
tømme en boghandel på 5 min....

God sommer-læse-lyst!

Sommerbogen  Sommerbogen  
– for alle 6-15 årige – for alle 6-15 årige 

Alle fire bibliotekerAlle fire biblioteker

GratisGratis

10 / 06   -   20 / 0810 / 06   -   20 / 08



Sommerbooktalk & SpeedLitt Sommerbooktalk & SpeedLitt 
Bliv inspireret til sommerens læseoplevelser, når bibliotekarerne står 
klar med anbefalinger over en kop kaffe og en småkage. Bagefter får 
alle muligheden for at anbefale deres egen yndlings-sommerbog i 
bedste ”SpeedLitt-dating”-stil. Arrangementet er uden tilmelding.

RyRy GratisGratis 22 / 06 17.00-18.00 22 / 06 17.00-18.00

Familielæsning med Læsedyst og Take Away poser Familielæsning med Læsedyst og Take Away poser 
Tag forbi dit lokale bibliotek i sommerferien og få to TAKE AWAY-ser-
vices med hjem til familien. Deltag f.eks. i den store læsedyst: Snup et 
udfordringsark og deltag i kampen om fede præmier. Eller hvad med at 
prøve det helt nye: Lån en tematisk læsefamiliepose fyldt med bøger, 
spil og aktiviteter til de sommerlige hyggestunder.  
Reserver jeres pose i Biblioteks-appen eller via hjemmesiden. 

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 09 / 06 16.00-17.00 09 / 06 16.00-17.00

Sommer-sneglene er løs – kreativ workshop Sommer-sneglene er løs – kreativ workshop 
Det er sommerferie og dermed tid til at vække de sødeste snegle 
til live. Kom forbi biblioteket og hyg jer sammen i vores kreative 
ferieworkshop. Slå jer ned i krea-hjørnet med en masse fede mate-
rialer og giv de søde sommer-snegle fantasifulde former og farver. 
Workshoppen er selvkørende og har fokus på hygge for hele familien. 
Deltagelse kræver ingen forudgående tilmelding.

Alle fire bibliotekerAlle fire biblioteker GratisGratis 25 / 06   -   07 / 08    25 / 06   -   07 / 08   

Alle fire bibliotekerAlle fire biblioteker GratisGratis 25 / 06   -   07 / 08    25 / 06   -   07 / 08   

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 20 / 06 17.00-18.00 20 / 06 17.00-18.00



Grubleriet: Forfatterworkshop for 10 - 13 årige Grubleriet: Forfatterworkshop for 10 - 13 årige 
Elsker du at bruge din fantasi og finde på historier, hvor alt muligt skørt, sjovt eller uhyggeligt 
kan ske? Er du samtidig også til udstoppede dyr, fugle, frøer i væske eller hvad med insekter på 
nåle? Og hvis det med at stave, skrive og læse godt kan være lidt svært, så skal du helt sikkert 
tjekke den her workshop ud!

Forfatter Majken Fosgerau Salomonsen har fundet nogle udstoppede dyr og en mystisk bog i  
en gammel, støvet kælder, men hun har svært ved at finde hoved og hale i det hele.  
Måske I kan hjælpe hende med at finde ud af mere om dyrenes historie?
Det bliver nogle superfede dage, hvor vi skal udvikle en historie sammen ved at snakke, lege,  
gå ture, grine, lytte og en masse andre fede ting. Ved workshoppens afslutning har vi lavet dele 
til en bog eller en lydfortælling, og disse dele vil Majken tage med hjem og arbejde videre med. 

Kontakt for tilmelding eller spørgsmål til projektet:  
Børnebibliotekar Louise Marie Schmid, Louise.marie.schmid@skanderborg.dk, tlf. 2941 5173
Børnebibliotekar Berit Braüner Bagger, Berit.brauner.bagger@skanderborg.dk, tlf. 8794 2880

Tilbuddet er en del af projekt ”Små stemmer – store fortællinger”, der er støttet af Slots- og  
Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem Silkeborg Bibliotekerne, Aarhus Bibliotekerne og 
Skanderborg Kommunes Biblioteker.

HørningHørning GratisGratis 27 / 06   -   30 / 06 10.00-13.00 27 / 06   -   30 / 06 10.00-13.00



HørningHørning 50 kr.50 kr. 28 / 06 10.00-13.30 28 / 06 10.00-13.30

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 09 / 06 16.00-17.00 09 / 06 16.00-17.00

At være for lille – Børneteater for de ½ - 4 årigeAt være for lille – Børneteater for de ½ - 4 årige
Livet kan være svært, når man er for lille til at være sammen med de 
store. Især for Kylling, der er den eneste kylling i hønsegården. Men 
da den voksne Pia tager ham op på sit skød, folder han sine vinger ud 
og sprudler. ”At være for lille” er historien om en fræk og sjov kylling, 
som de små kan spejle sig selv i.  
Glæd jer til en skøn teaterforestilling ved Syddjurs Egnsteater.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 30 / 06 8.00-8.30  30 / 06 8.00-8.30 

GaltenGalten 50 kr.50 kr. 30 / 06 10.00-10.30    30 / 06 10.00-10.30   

Robotsumobrydning - workshop med LEGO Robotsumobrydning - workshop med LEGO 
Mindstorms for alle (fra 8 år)Mindstorms for alle (fra 8 år)
Vær med i denne spændende og lærerige workshop, hvor vi skal eks-
perimentere med LEGO Mindstorms-robotter. Sammen skal vi bygge og 
programmere robotter, inden vores robotter afslutningsvist dyster mod 
hinanden i den vildeste robotsumobrydning. Workshoppen henvender 
sig til alle børn, der er nysgerrige på LEGO Mindstorms-robotter.

Bliv glad og frisk med morgensang Bliv glad og frisk med morgensang 
Få en syngende start på dagen, når vi sammen skaber en hyggelig 
morgenkoncert i Kulturhusets Nedre Foyer. 
Bibliotekschef og jazzpianist Jens-Ole Winther spiller for, og sangvalg 
er tilpasset årstider, højtider og andre passende sammenhænge, hvor  
alle kan være med. Arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Skan-
derborg. Arrangementet er uden tilmelding.



Vær med i en læseklubVær med i en læseklub
Vil du være med i en læseklub, men ved ikke 
helt hvordan man kommer med? 

Så tilmeld dig en af bibliotekernes tema- 
læseklubber, hvor vi på forhånd har bestemt 
mødetidspunkt, emne og bøger, så det eneste 
du skal gøre, er at melde dig til, læse bøgerne 
og møde op.

Læseklubberne er gratis og medlemmerne 
mødes på biblioteket én gang om måneden  
af cirka halvanden times varighed. Det er 
ganske uforpligtende på den måde, at man 
kun tilmelder sig en enkelt sæson.  
Så hvad er du mest til? 

• Politisk spænding
• Aktuelle debatbøger
• At være kvinde - før og nu 
• (Selv)Biografiske romaner 
• Korte romaner og noveller
• Finland i litteraturen

Hent en folder om læseklubberne på  
biblioteket eller læs mere på hjemmesiden.  
Læseklubberne mødes fra september 2022  
til april 2023. Tilmeldingsfrist: 14. august.



Væv dine håb for fremtiden – SmukBy 2022Væv dine håb for fremtiden – SmukBy 2022
I forbindelse med SmukBy 2022 vil Skanderborg bymidte være inddelt 
i farvezoner og byder på en rig palette af smukke, skøre og skæve op-
levelser for ALLE – festivaldeltager eller ej. Skanderborg Bibliotek er 
i ”Grøn Zone” og tilbyder bl.a. en mulighed for at væve dine fremtids-
håb ind i et stort fælles kludetæppe. Det fulde program for SmukBy 
offentliggøres i juni på vores hjemmeside.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 03 / 08   -   07 / 08 03 / 08   -   07 / 08

Baby & Barsel - Babymassage: Et kærligheds- Baby & Barsel - Babymassage: Et kærligheds- 
brusebad til dig og din babybrusebad til dig og din baby
Babymassage er ikke bare en dejlig barselsaktivitet. Det er også 
sundt, fordi kærlighedshormonet oxytocin hvirvles rundt i kroppen 
og bl.a. bidrager til glæde og afslappethed samt fremmer tilknytnin-
gen og styrker relationen mellem dig og baby. 

Workshoppen ledes af Stefanie Vinther, som er uddannet babymas-
sageinstruktør. Hun vil guide dig til helkropsmassage og zoneterapi 
af baby som en mulig hjælp til de mest normale ubalancer: Oversti-
mulering, forstoppelse, svær søvn, snot og hoste etc. 

Prisen er pr. forælder pr. gang. Billet skal købes på forhånd.

GaltenGalten 50 kr.50 kr. 01 / 09 9.30-10.30 01 / 09 9.30-10.30

HørningHørning 50 kr.50 kr. 30 / 08 9.30-10.30 30 / 08 9.30-10.30

RyRy 50 kr.50 kr. 25 / 08 9.30-10.30 25 / 08 9.30-10.30

SkanderborgSkanderborg 50 kr.50 kr. 23 / 08 9.30-10.30 23 / 08 9.30-10.30



Nyt hold for Forfatterspirer – skal du være med? Nyt hold for Forfatterspirer – skal du være med? 
(10 -18 årige på alle niveauer)(10 -18 årige på alle niveauer)
Har du en forfatter i maven, men drømmer om nogen at sparre og 
dele det med? Så kom og vær med i dette fede forløb for forfat-
terspirer. Forløbet består af 10 mødegange, hvor vi kommer vidt 
omkring. Forløbet afsluttes med udgivelsen af vores egen bog. 

Forløbet afvikles af forfatteren Eva Munk, som vha. af sjove skrive-
øvelser og eksperimenter udfordrer det rent skrivetekniske, som vil 
gøre dig endnu skarpere, når dine idéer skal ned på papir. Derud-
over vil Eva også dele ud af sine erfaringer omkring forholdet mel-
lem tekst, forfatter, illustration og forside, ligesom vi skal høre om, 
hvordan samarbejde mellem forfatter og forlag fungerer, når en bog 
skal udgives. Vi afslutter forløbet med en reception, hvor vi fejrer 
offentliggørelsen af den færdigtrykte bog med samlingen af vores 
tekster – og som alle deltagere selvfølgelig får et eksemplar af.

Forløbet er et samarbejde mellem forfatter Eva Munk, Skanderborg 
Ungdomsskole, Kulturskolen Skanderborg og Skanderborg Kommu-
nes Biblioteker.

SkanderborgSkanderborg  300 kr. 300 kr. 29 / 08 Opstart 29 / 08 Opstart

Bliv glad og frisk med morgensang Bliv glad og frisk med morgensang 
Få en syngende start på dagen, når vi sammen skaber en hyggelig 
morgenkoncert i Kulturhusets Nedre Foyer. 
Bibliotekschef og jazzpianist Jens-Ole Winther spiller for, og sangvalg 
er tilpasset årstider, højtider og andre passende sammenhænge, hvor  
alle kan være med. Arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Skan-
derborg. Arrangementet er uden tilmelding.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 25 / 08 8.00-8.30 25 / 08 8.00-8.30



 03 / 09     Bogbyttedag 03 / 09     Bogbyttedag

 07 / 09     Under sejl mod verdens top 07 / 09     Under sejl mod verdens top

 06 / 09   -   27 / 09     Baby & Barsel: Motorik og leg 06 / 09   -   27 / 09     Baby & Barsel: Motorik og leg

 14 / 09     Foredraget ”Kan du mærke din røv, Else?” 14 / 09     Foredraget ”Kan du mærke din røv, Else?”

 20 / 09     Laksefiskeri - et foredrag ved Kenny Frost 20 / 09     Laksefiskeri - et foredrag ved Kenny Frost

 27 / 09     Foredraget ”Størst af alt” om kærlighedens natur 27 / 09     Foredraget ”Størst af alt” om kærlighedens natur

 23 / 09     Kulturaften i Skanderborg Kommune 23 / 09     Kulturaften i Skanderborg Kommune

 29 / 09     Morgensang i Nedre Foyer i Kulturhuset Skanderborg 29 / 09     Morgensang i Nedre Foyer i Kulturhuset Skanderborg

GLÆD DIG ALLEREDE NU  GLÆD DIG ALLEREDE NU  
TIL SEPTEMBERTIL SEPTEMBER

Læs mere om aktiviteterne på dit lokale bibliotek i Skanderborg Kommune og hold  
dig opdateret på vores Facebookside eller via www.bibliotek.skanderborg.dk.  
Ret til ændringer forbeholdes.


