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Velkommen til et program der                              Velkommen til et program der                              
blomstrer af oplevelserblomstrer af oplevelser

Anbefalinger fra bibliotekarenAnbefalinger fra bibliotekaren

Mit navn er Line Ammentorp, jeg er bibliotekar og kulturformidler på 
Skanderborg Kommunes Biblioteker og arbejder til dagligt på                                               
Galten Bibliotek. Nu står foråret for døren, og så er det jo meget 
passende, at vi lægger ud med ”Liv i haven - mad i maven” et 
arrangement for os, som gerne vil i gang med at dyrke vores egne 
grøntsager og har brug for gode fif. 
Vil du gerne have foråret indenfor, så er der mulighed for at lave påskeliljer i crepepapir på 
bibliotekerne i Galten og Ry. Jeg glæder mig også til al den gode musik, der er på pro-
grammet, som en del af morgensang, babyrytmik og koncert og fortællinger fra både Enner 
Mark og Cuba. 
Lige for tiden er jeg inde i en periode, hvor jeg læser hyggekrimier. 

Kuglen der ikke ramte af                   
Richard Osman

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

Min boganbefaling er derfor den, jeg lige er blevet færdig med. Det 
er bog nummer tre i serien om torsdagsmordklubben, og jeg kan 
næsten ikke vente på at næste bind kommer – det er desværre først 
til efteråret engang.
Bøgerne handler om fire, ikke helt almindelige pensionister, der bor 
i en seniorlandsby i England. I stedet for at lave puslespil, strikke 
eller spille skak har de dannet en klub, hvor de forsøger at løse 
uopklarede forbrydelser. Det fører dem vidt omkring, og de ender da 
også med at blive viklet ind i nye forbrydelser. Det er hyggekrimier 
med rigtig god humor, og det er bøger, jeg helt sikkert kommer til at 
læse igen. 

Jeg håber, I får nogle rigtig gode oplevelser på vores biblioteker.



Udstiling: Anna Skovhus Udstiling: Anna Skovhus 
Anna Skovhus finder sin inspiration fra naturens mange blomsterar-
ter og deres imponerende farveflor. Motiverne henter hun fra egne 
oplevelser i det fri, fra et foto eller fra sin personlige fantasi. 
Anna Skovhus er medlem af Ry Kunstforening og det åbne værksted 
Colourit`en i Ry. 
Udstillingen kan opleves i Foredragssalen og inden for den bemande-
de åbningstid på Ry Bibliotek.

RyRy GratisGratis

 02 / 03 19.30-21.30 02 / 03 19.30-21.30

 01 / 03   -   27 / 03    01 / 03   -   27 / 03   

Udstilling: Fotoklubben - Huset TrøjborgUdstilling: Fotoklubben - Huset Trøjborg
Læg vejen forbi Galten Bibliotek og oplev smukke og stemningsful-
de fotografier af motiver fra Danmark.
”Fotoklubben - Huset Trøjborg” består af 20 seniorer med sans 
for fotografiske øjeblikke. Udstillingen her præsenterer fotos med 
motiver fra ferier, udflugter og månedlige konkurrencer.

GaltenGalten GratisGratis 01 / 03   -   30 / 04    01 / 03   -   30 / 04   

GaltenGalten GratisGratis 01 / 03 9.00-9.30 01 / 03 9.00-9.30

Morgensang på Galten BibliotekMorgensang på Galten Bibliotek
Vær med til en hyggelig morgenkoncert og få en syngende start på 
dagen. Lokale Theo Hjorth spiller for, når vi sammen synger velkendte 
sange, der er tilpasset årstider, højtider og andre aktualiteter. Denne 
gang skal vi nyde danske sange i forbindelse med Spil Dansk Ugen. 
Så kom forbi, syng med og få en god start på dagen.  
Arrangementet er uden tilmelding.



Musik skal være rart, og noget børn og deres voksne er sammen om.

Kom og vær med, når musikpædagog, Diana, fra Kulturskolen Skan-
derborg, kommer forbi dit lokale biblioteket og laver babyrytmik med 
dig og din baby. Med sang og musik skabes et unikt nærvær mellem 
dig og dit barn. Diana guider jer gennem kendte og nye sange og akti-
viteter med fokus på glæde, nærvær og motorik. 

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med - kun at man 
har lyst til at give sit barn en dejlig musikalsk oplevelse og være med 
i et fællesskab med andre forældre på barsel. 50 kr. pr. forælder pr. 
gang. Billet skal købes på forhånd via www.bibliotek.skanderborg.dk

Baby & Barsel: BabyrytmikBaby & Barsel: Babyrytmik

 29 / 03 9.30-10.30 29 / 03 9.30-10.30

 22 / 03 9.30-10.30 22 / 03 9.30-10.30

 10 / 03 9.30-10.30 10 / 03 9.30-10.30

Bibliotekernes indgang til ebøger og lydbøger
Vidste du, at du stadig kan låne ebøger og lydbøger, selvom du har opbrugt din kvote? 
Materialerne finder du ved at søge på ”blå titler” - de tæller nemlig ikke med i kvoterne.

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

Foto: Hoei

HørningHørning 50 kr.50 kr.

GaltenGalten 50 kr.50 kr.

SkanderborgSkanderborg 50 kr.50 kr. 01 / 03 9.30-10.30 01 / 03 9.30-10.30

RyRy 50 kr.50 kr.



Strik og kreative syslerStrik og kreative sysler
Har du lyst til at være en del af et uforpligtende strikkefællesskab, hvor man også sagtens kan 
deltage med andre kreative sysler?
Så kan du møde op på Ry Bibliotek (Læsesalen), hvor vi mødes én gang om måneden det næste 
halve års tid. 
Vi hjælper og inspirerer hinanden, hvis nogen er stødt på udfordringer i deres strik - ellers strikkes 
der bare videre på dét, vi nu har gang i – mens vi hyggesnakker.
Vi kan dykke dybere ned i specifikke teknikker i strik, hvis nogen har ønsker om det.
Tilmelding og evt. spørgsmål sendes til Charlotte Skov på: cvs2244@gmail.com eller SMS til 
22443801.
Medbring selv kaffe/te.

RyRy GratisGratis
 01 / 03       19.00-20.30 01 / 03       19.00-20.30
 04 / 04       19.00-20.30 04 / 04       19.00-20.30



Tove Ditlevsen set med nye øjne – ForedragTove Ditlevsen set med nye øjne – Foredrag
Tove Ditlevsen har de seneste år fået en ny storhedstid 
med masser af international succes, og hendes litteratur 
var på mange måder forud for sin tid. Hun brugte sit eget 
liv - psykisk sygdom, misbrug og nederlag - nådesløst i sin 
litteratur. Samtidig var hun en stor og gudsbenådet humo-
rist, der brugte ironi og sarkasme som våben i et forfatter-
skab, der var langt rigere og mere vidt forgrenet end de 
fleste aner. 
Med udgangspunkt i sine nye, anmelderroste bog           
DITLEVSEN tager Jens Andersen tilhørerne med ud i både 
kendte og ukendte dele af Tove Ditlevsens kunst. Med en 
række nye kilder – dels private breve og ukendte manu-
skripter, dels glemte digte og selvbiografiske avisskriverier 
– tegner han på halvanden time det hidtil mest nuancerede 
portræt af én af de største i dansk litteratur. 
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Kulturhuset 
Skanderborg.

SkanderborgSkanderborg 145 kr.145 kr. 01 / 03    19.30    01 / 03    19.30   

Liv i haven – mad i maven – ForedragLiv i haven – mad i maven – Foredrag
Vil du gerne i gang med dyrkning af egne grøntsager – eller er du på 
udkig efter inspiration, tips og tricks til at blive endnu bedre? Så kom 
og vær med når vi sammen med Marie Junker Boesen tager på en 
rejse ned i mulden for at kigge nærmere på det komplekse netværk af 
mikroorganismer, som understøtter vores planters vækst. 
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Haveselskabet. 

GaltenGalten 100 kr. (75 kr./ medl.)100 kr. (75 kr./ medl.) 02 / 03 19.30-21.30 02 / 03 19.30-21.30



Blomster i crepepapir                                                                Blomster i crepepapir                                                                
- Workshop for hele familien- Workshop for hele familien

Smukke blomster holder ikke evigt – med mindre du selv 
laver dem i crepepapir.
Blomster i papir er virkelig populære, og nu får du mulig-
heden for selv at at lave dem. På Biblioteket har vi fundet 
crepepapir, lim, glimmer og tush frem og inviterer til en hyg-
gelig workshop, hvor du får hjælp af en dygtig instruktør. 
Påskelinjer, anemoner eller vintergækker? Du bestemmer 
helt selv, hvilke dejlige forårsblomster, du vil give dig i kast 
med.

Workshoppen henvender sig til alle (min fra 8 år).

 25 / 03 9.30 - 12.30 25 / 03 9.30 - 12.30

 04 / 03 9.30 - 12.30 04 / 03 9.30 - 12.30

RyRy

GaltenGalten

50 kr.50 kr.

50 kr.50 kr.

Musikken – et vindue til frihedenMusikken – et vindue til friheden
Med afsæt i sin rolle som fængslets musik-og kulturmedarbejder 
giver Trine denne aften et indblik i, hvilken betydning musikken kan 
have for de indsatte. Mød også Mazdak, som er tidligere indsat og 
HA-rocker. Mazdak deler sin historie og den betydning, violinen fik 
under hans lange afsoning i Enner Mark fængsel. Undervejs vil Trine 
og Mazdak spille udvalgte musikstykker.

GaltenGalten 50 kr.50 kr. 06 / 03 19.00-21.00 06 / 03 19.00-21.00



Puk Qvortrup – foredragPuk Qvortrup – foredrag
Foredrag om sorg, kærlighed, sammenbragt familie og sit 
forfatterskab.
Puk Qvortrup er forfatter, journalist og foredragsholder. Hun 
debuterede i 2019 med romanen ”Ind i en stjerne”, som er 
et selvbiografisk værk, hvis omdrejningspunkt er hendes 
første mands dødsfald og tiden efter, hvor hun som gravid 
og mor til en 2 årig, skulle finde tilbage til livet igen. 
I 2022 udkom romanen ”Mand og barn”, som handler om 
den svære kunst at skabe en sammenbragt familie og om 
den helt særlige, komplekse kærlighed, der binder menne-
sker sammen, når blod ikke gør det. 

Ud over sit forfattervirke arbejder Puk Qvortrup som 
freelancejournalist, skrivementor og redaktør. Hun optræ-
der som moderator til litteraturfestivaler og ved litterære 
arrangementer og sidder som forperson i Aarhus Kunstråd. 
Hun har tidligere skrevet for Weekendavisen og Dagbladet 
Information og er vært på på eReolens podcast Læsefeber.  

SkanderborgSkanderborg 140 kr.140 kr.09 / 03   19.0009 / 03   19.00

Foto: Christoffer B. Strandberg 

Om ”Annas Sang” – ForedragOm ”Annas Sang” – Foredrag
Benjamin Koppels anmelderroste roman ”Annas sang” bygger på 
hans tante Annas vanskelige og dramatiske liv. Det er en fortælling 
om pligt, social kontrol, ensomhed, forfølgelse og krig, men også om 
kunst, ukueligt livsmod og den altovervindende kærlighed. I foredra-
get er der mulighed for at se nogle klip, hvor Anna selv sætter ord på 
sine oplevelser. Arrangementet er støttet af Slots - og Kulturstyrelsen.

SkanderborgSkanderborg 145 kr.145 kr. 14 / 03 19.00 14 / 03 19.00



Slædepatrulen Sirius - foredragSlædepatrulen Sirius - foredrag
Opleve et spændende og medrivende lysbilledforedrag med “Siriusmand” Per Bang, der vil fortælle 
om sine år i Nordøst Grønland med slædepatruljen Sirius.
Foredraget varer ca. 2 timer, og vil være fyldt med sjove og humoristiske fortællinger fra den 3½ år 
lange tid ved SIRIUS.
Du vil bl.a. høre om, hvordan det er: at sove i sovepose i -50 graders frost, at køre over 8000 km med 
hundeslæde i Nordøst Grønland, at løbe på ski med nyfødte hundehvalpe på maven, at køre hun-
deslæde med H.K.H. Kronprins Frederik, at se sine hunde blive skyllet ind under isen, at se en isbjørn 
i øjnene og meget, meget mere.
Vel mødt til en spændende aften!

Der betales 25,- kr. i døren på selve dagen. 

Arrangementet er arrangeret af Hørning Projektforum

Hørning, RådhusloftetHørning, Rådhusloftet 25 kr.25 kr. 14 / 03 19.00 14 / 03 19.00



Fra Ishavet til Ukraine – ForedragFra Ishavet til Ukraine – Foredrag
Journalisterne og Østeuropa-kenderne Anne Haubek og Thomas Ubbesen er netop vendt hjem fra 
en episk rejse tæt op ad den russiske grænse fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines rygende 
slagmarker i syd. Krig er igen en realitet i Europa. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det 
dybest set, der - som et moderne jerntæppe – har sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest 
dårligt kan forstå og tale med hinanden længere? Mød de to journalister til et levende foredrag, der går 
helt tæt på bevægende menneskeskæbner langs det 21. århundredes østfront.

HørningHørning 50 kr.50 kr. 15 / 03 19.00-21.00 15 / 03 19.00-21.00

MorgenbogsnakMorgenbogsnak
Start dagen godt ud med en hyggelig snak om bøger over en varm 
kop kaffe og kringle. Vi har fundet en stak bøger frem, som vi gerne 
vil anbefale og tage en snak om. Over kaffen vender vi også, hvilke 
bøger I læser lige nu og gerne vil anbefale andre at læse. Kom alene 
eller tag en bekendt med. Det er ganske uforpligtigende.  
Arrangementet er uden tilmelding. Støttet af 100 Åndehuller.

RyRy GratisGratis 16 / 03 9.00-10.00 16 / 03 9.00-10.00



Vitello – Kortfilm for børnVitello – Kortfilm for børn
Kom forbi Hørning Bibliotek denne lørdag formiddag og slå jer ned på 
madrasserne foran lærredet, når vi blænder op for en række Vitello 
kortfilm. Vitello er en syv-årige dreng, som er sjov, fræk og fuld af 
både gode såvel som knap så gode idéer. Han bor i et rækkehus ved 
ringvejen med sin mor, som elsker at servere spaghetti med riveost.
Filmene er egnet til børn over 4 år. 

HørningHørning GratisGratis 18 / 03 10 - 12 18 / 03 10 - 12

Tirsdags Café:                                                            Tirsdags Café:                                                            
Tips og tricks til hjælpemidler for ordblindeTips og tricks til hjælpemidler for ordblinde
Læg vejen forbi Skanderborg Bibliotek og mød andre ordblinde elever. 
Sammen med lærer og pædagogisk læringskonsulent Aksel Herholdt 
deler de tips og tricks til at installering og brug af div. hjælpeprogram-
mer. Husk at medbringe computer og telefon. Caféen er målrettet 
ordblinde og deres forældre. Tilmelding er ikke nødvendig.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 20 / 03 17.00-19.00 20 / 03 17.00-19.00

Kaffe – Livestream fra Aarhus UniversitetKaffe – Livestream fra Aarhus Universitet
Kaffeplanten er en flerårig afgrøde med en enorm betydning globalt – 
både økonomisk og kulturelt. Men hvor kommer planterne oprindeligt 
fra, under hvilke klimatiske betingelser trives de bedst, og hvordan 
påvirker kaffen vores krop? Se med når vi livestreamer fra Aarhus 
Universitet, og lektor i naturressourceøkonomi, Aske Skovmand, 
lektor i botanik, Anders Barfoed samt læge Kjeld Hermansen gør os 
klogere på kaffe.

HørningHørning GratisGratis 21 / 03 19.00 21 / 03 19.00



Torsdagscafé: Turen går til Galten-SkovbyTorsdagscafé: Turen går til Galten-Skovby
Den tidligere turistchef i VisitSkanderborg Marianne Purup er både 
historiefortæller, formidler og freelance journalist. 
Til denne torsdagscafé beretter hun om arbejdet med bogen ”Skønne 
Steder i Galten-Skovby og omegn” - og deler sine egne yndlingsplet-
ter, samt fortællinger om de mange gode folk, hun mødte undervejs.                                 
Tilmelding er ikke nødvendig.

GaltenGalten GratisGratis 23 / 03 16.00 - 17.00 23 / 03 16.00 - 17.00

Anne Kirketerp – ForedragAnne Kirketerp – Foredrag
Anne Kirketerp har i 2020 udgivet bogen ”CRAFT - Psykologi: sund-
hedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk”. Til dette 
foredrag formidler hun teorierne bag craft-psykologien og den 
såkaldte ”meningsfulde forglemmelse”, ligesom hun vil sætte ord på 
den renæssance, vi oplever omkring interessen for at lave craft – 
hvad enten det er surdej, strik, betonstøbning, syning eller tegning. 
Arrangeret i samarbejde med Skanderborg Debatforum.

SkanderborgSkanderborg 100 kr.100 kr. 23 / 03 19.00 23 / 03 19.00

EREOLEN GO!EREOLEN GO!
Lån ebøger eller lydbøger hjemmefra - direkte fra 
sofaen
eReolen GO er bibliotekernes tilbud om e-bøger og netlydbøger for 
børn. Tjenesten indeholder alle børnematerialer fra eReolen og har 
fokus på børn og unge i alderen 7-14 år.

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



Gå ikke glip af dette tankevækkende foredrag med klima-
psykolog Solveig Roepstorff. I sin bog “Klimapsykologi” 
(2022) sætter hun ord og begreber på det klimaubehag, 
klimakrisen har medført hos mange. I oplægget vil hun med 
baggrund i psykologisk forskning blandt andet forklare, 
hvorfor mange af os, trods gode intentioner, fortsætter 
vores liv, som om intet var hændt. 

Solveig Roepstorff vil også komme med bud på, hvordan 
den samme viden kan pege på mulige veje ud af handlings-
lammelse og ind i handlende fællesskaber, hvor vi sammen 
kan gøre en forskel i forhold til klimakrisen.                                 
                                                                                                     
Som akkompagnement til foredraget spiller Karoline 
Hausted og Mark Davis atmosfærefyldt musik med fokus på 
naturbevidsthed.

Mød klimapsykolog Solveig Roepstorff                         Mød klimapsykolog Solveig Roepstorff                         
– Foredrag og musik– Foredrag og musik

SkanderborgSkanderborg 25 kr.25 kr. 28 / 03 17.00-19.00 28 / 03 17.00-19.00

Bibliotekernes website om litteratur
På Litteratursiden.dk kan du finde inspiration til gode læseoplevelser,  forfatterinformationer, 
anbefalinger af ny skønlitteratur, analyser, temaartikler, tendenser og debatter om litteratur.

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

Foto: Maria Sattrup



En russisk invasion af Ukraine, sabotage af gasledninger, 
energikrise, en frygt for tredje verdenskrig - og læg dertil 
Brexit, autoritære bevægelser, pandemi og et selvsikkert 
Kina. Det håb om en fri og fredelig verden, der voksede 
sig frem, da Berlinmuren faldt, er godt tre årtier senere 
lagt endelig i graven. Den verdensorden, vi i Europa troe-
de, vi kendte, er ved at blive en helt anden. Men hvilken? 
Og hvad betyder det? Og hvor sikkert er det, at Europa 
kan holde sammen i kampen mod Putin? Det giver Lykke 
Friis sine bud på i sin nyeste bog Tårernes Europa, der er 
afsættet for dette foredrag.
I foredraget tager hun tilhørerne med på hendes person-
lige europæiske opdagelsesrejse - fra Moskva og Rom 
til London og Kyiv, til det nye jerntæppe i Narva og det 
centrale Tyskland, hvor Putin boede i Dresden i slutfirser-
ne og hvor Angela Merkel på en række områder svigtede. 
Anekdoter og pointer illustreres med et personligt foto-
materiale. Foredraget er arrangeret i samarbejde med 
BIO Huset og Galten Kirke.

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. 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 30 / 03 + 27 / 04 8.00 - 8.30 30 / 03 + 27 / 04 8.00 - 8.30

Galten - BioHusetGalten - BioHuset 200 kr.200 kr. 29 / 03 19.00 - 21.00 29 / 03 19.00 - 21.00

Tårernes Europa - ForedragTårernes Europa - Foredrag



Baby & Barsel: BabymotorikBaby & Barsel: Babymotorik
Vær med i et hyggeligt og intensivt forløb, når fysioterapeuten Casper, giver tips og tricks til at 
udvikle dit barns motoriske færdigheder. Du lærer, hvilke fysiske øvelser, der er gode til leg, og som 
samtidig stimulerer motorikken. Timen lægger op til, at forældre og baby er aktive. 
Casper er specialiseret i træning og motorik, hvorfor du og dit barn er i helt trygge hænder. Han er 
desuden ejer af klinikken Fysio Treatment. 
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med til Baby & Barsel - kun at man har lyst til at 
give sit barn en hyggelig og intens oplevelse og være med i et fællesskab med andre forældre på 
barsel. 

Målgruppen er mødre og/eller fædre på barsel og deres babyer (0-1 år). Prisen på 50 kr. er pr. foræl-
der pr. gang. 

50 kr.50 kr.

50 kr.50 kr.

50 kr.50 kr.

50 kr.50 kr.HørningHørning 30 / 03 9.30 - 10.30 30 / 03 9.30 - 10.30

GaltenGalten 13 / 04 9.30 - 10.30 13 / 04 9.30 - 10.30

SkanderborgSkanderborg 20 / 04 9.30 - 10.30 20 / 04 9.30 - 10.30

RyRy 27 / 04 9.30 - 10.30 27 / 04 9.30 - 10.30



Torsdagscafé: Kortlægning af GrønlandTorsdagscafé: Kortlægning af Grønland
Henrik Dupont er uddannet i geografi, geologi og historie og efterføl-
gende en uddannelse på biblioteksskolen. I november 2022 har han 
udgivet en flot og meget gennemarbejdet bog om ”Kortlægningen af 
Grønland”. Kig forbi til denne torsdagscafé og hør ham fortælle om 
arbejdet med kortlægningen af Grønland: En 600 år lang proces og 
med mange udfordringer. Tilmelding er ikke nødvendig.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 30 / 03 16.00 - 17.00 30 / 03 16.00 - 17.00

Unyttige historiefacts – ForedragUnyttige historiefacts – Foredrag
Vidste du, at man i Nazityskland kunne købe fyldte chokolader med 
metamfetamin? At dyr kunne blive stillet for retten i middelalderen? 
Eller at Pepsi har været verdens 6. største militærmagt?
Mød Lektor Frederic Hvid Hawkins: Manden bag Facebook-projektet 
”Unyttige Historiefacts”. Her formidler han de skæve eller ’unyttige’ 
sider af historien og bidrager til at gøre historiefaget mere levende.

Udstilling: Tove Dalberg BentsenUdstilling: Tove Dalberg Bentsen
Tove Dalberg er autodidakt maler. Hendes motiver cirkulerer inden 
for temaerne luft, land og vand. Med udtryk, der svæver mellem det 
abstrakte og det genkendelige, de indre og de ydre landskaber.  
Efter mange år som underviser i skriftlig kommunikation, er det for 
Tove Dalberg nu en befrielse at kommunikere i billeder. Udstillingen 
kan ses i Ry Biblioteks Foredragssal i den betjente åbningstid.

RyRy GratisGratis 01 / 04 - 25 / 04  01 / 04 - 25 / 04 

GaltenGalten 50 kr.50 kr. 30 / 03 19.00 - 21.00 30 / 03 19.00 - 21.00



Lær om truede dyr – Skattejagt for børnLær om truede dyr – Skattejagt for børn
Kom ned på dit lokale bibliotek i påskeferien og tag på en 
sjov og lærerig skattejagt, som sætter fokus på de dyr, der 
er ved at forsvinde helt fra jordens overflade. 
Efter du har deltaget i skattejagten, har du mulighed for at 
være med i lodtrækningen om bogen ”Verdens 100 mest 
truede dyr” af Sebastian Klein. 
I bogen ”Verdens 100 mest truede dyr” fortæller Sebastian 
Klein om de dyr i verden, der er allermest truet. Han fortæl-
ler også om projekter, der hjælper dyrene, og kommer med 
råd til, hvad du kan gøre for dyrs levesteder. Det er ikke så 
sært, at Sebastian Klein siger, at det er den vigtigste bog, 
han nogensinde har skrevet.                                                            
                                                                                                  
Pssst: Vidste du at dværgflodhesten larmer så meget, når 
den æder, at den kan høres på 50 meters afstand? 
Desværre har den det ikke så nemt, fordi den bliver jagtet 
ulovligt. Den kan ellers blive op til 55 år, hvis den får lov at 
passe sig selv.

Alle fire bibliotekerAlle fire biblioteker 50 kr.50 kr. 01 / 04 - 10 / 04 01 / 04 - 10 / 04

GaltenGalten GratisGratis 12 / 04 9.00-9.30 12 / 04 9.00-9.30

Morgensang på Galten BibliotekMorgensang på Galten Bibliotek
Vær med til en hyggelig morgenkoncert og få en syngende start på 
dagen. Lokale Theo Hjorth spiller for, når vi sammen synger velkendte 
sange, der er tilpasset årstider, højtider og andre aktualiteter. 
Kom forbi, syng med og få en god start på dagen.  

Arrangementet er 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, dokumentar, tegnefilm, og TV-serier, og 
du kan finde titlerne i en søgning eller benytte inddelingen i genrer.

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

Tirsdags Café: Tips og tricks til ordblinde hjælpe-Tirsdags Café: Tips og tricks til ordblinde hjælpe-
midler i forbindelse med eksamenmidler i forbindelse med eksamen
Mød andre ordblinde elever. Sammen med lærer og pædagogiske     
læringskonsulenter fra Skanderborg Kommune deler de tips og tricks 
til  installering og brug af div. hjælpeprogrammer: Denne dag med fokus 
på eksamen. Husk at medbring computer og telefon. Caféen er målret-
tet ordblinde og deres forældre. Tilmelding er ikke nødvendig.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 17 / 04 17.00-19.00 17 / 04 17.00-19.00

Lav kunsttryk med Studio Snitteriet – kreativ Lav kunsttryk med Studio Snitteriet – kreativ 
workshop for alleworkshop for alle
Kom og lav dine egne grafiske tryk som plakat eller postkort, når Snit-
teriet Studio kommer til Skanderborg Bibliotek. Alle kan være med, 
når vi kaster vi os over collografi - en trykteknik, hvor vi ridser motivet 
i en gammel mælkekarton. Vi trykker på lækkert kobbertrykspapir - 
enten som A4 plakat eller foldet som A5 postkort. Medbring gerne 
motiver og arbejdstøj.

SkanderborgSkanderborg 50 kr.50 kr. 15 / 04 9.00-12.30 15 / 04 9.00-12.30



Kasper Hjulmand – ForedragKasper Hjulmand – Foredrag
Mød den verdenskendte landstræner, Kasper Hjulmand, og hør ham 
fortælle, hvordan han får mennesker til at præstere sammen. 

Kasper Hjulmand har siden 2019 været landstræner for det danske 
herrelandshold i fodbold, og i dette foredrag med titlen ”Guld i hver-
dagen” deler han strategien bag sit lederskab af det danske herre-
landshold og hans drøm om at samle og inspirere Danmark gennem 
fodbold. 

Ifølge Kasper Hjulmand handler det om at bygge en kultur og skabe 
værdier, som gennemsyrer alle ens handlinger. Til foredraget vil han 
fortælle om, hvordan holdånd, dedikation, mod og glæde er centrale 
værdier, som bidrager til at skabe guld i hverdagen. Han vil også 
komme ind på, hvorfor han ikke mener, man kan skabe store præstati-
oner, uden at være nysgerrig på værdier som identitet, fællesskab og 
følelser. 

Arrangeret i samarbejde med Skanderborg Debatforum.

SkanderborgSkanderborg 175 kr.175 kr. 19 / 04 20.00-21.00 19 / 04 20.00-21.00

Cubansk folklore og vestlig romantik – KoncertCubansk folklore og vestlig romantik – Koncert
Thomas Fryland (på trompet) og Theo Hjorth (på klaver) spiller 
original kompositionsmusik med afsæt i cubansk folklore og vestlig 
romantik. Undervejs formidles musikkens indhold og metode, ligesom 
der vil indgå en nøje udvalgt historiefortælling, som naturligt un-
derstøtter musikken og bidrager til større indsigt i den musikalske 
skabelse og udøvelse.

GaltenGalten 50 kr.50 kr. 20 / 04 19.00-21.00 20 / 04 19.00-21.00



Kysser himlen:                                                             Kysser himlen:                                                             
Tilværelsen som jægerpilot – ForedragTilværelsen som jægerpilot – Foredrag

Her er en unik mulighed for at møde en af Danmarks mest erfarne ja-
gerpiloter: Thomas ’MET’ Kristensen. I foredraget Kysser himlen giver 
han et helt særligt indblik i tilværelsen som jagerpilot i det danske fly-
vevåben. Han fortæller blandt andet om uddannelsen samt træningen 
i Europa og Nordamerika, om udstyret, teknikken og ikke mindst om 
det unikke og broderlige kammeratskab i jagereskadrillerne.

Thomas ’MET’ Kristensen har fløjet F-16 i næsten tre årtier. Og som 
den eneste danske jagerpilot, har han deltaget i samtlige krige, som 
de danske F-16 fly har været en del af - deriblandt operationer over 
Balkan, Afghanistan, Libyen og Irak. 
Her venter et foredrag med en afbalanceret blanding af action og 
eftertanke – og med plads til både drengedrømme samt alvorstunge 
og personlige refleksioner. 

HørningHørning 50 kr.50 kr. 26 / 04 19.00-21.00 26 / 04 19.00-21.00

Myrer – Livestream fra Aarhus UniversitetMyrer – Livestream fra Aarhus Universitet
Hør hvordan myrerne bruger samme strategier som os mennesker: 
De er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup, og 
de kan regulere temperaturen i deres myretuer. De har sågar ”op-
fundet” landbruget. De kan nemlig også holde husdyr. Hør hvordan 
myrerne bruger disse strategier, og hvordan de udviklede dem lang 
tid inden mennesket opstod. Ved seniorforsker i insekt- og planteøko-
logi på Aarhus Universitet, Joachim Offenberg.

HørningHørning GratisGratis 25 / 04 19.00 25 / 04 19.00



Hold øje med uge 17: Bibliotekernes VerdensmålsugeHold øje med uge 17: Bibliotekernes Verdensmålsuge

Uge 17 er en landsdækkende temauge, hvor de danske biblioteker sætter særligt fokus på FN’s 17 
verdensmål. Du vil i den forbindelse kunne finde en række spændende og attraktive aktiviteter på 
bibliotekerne i Skanderborg Kommune.

Mød f.eks. Pia Lund Nielsen, som er forfatter til bogen ’Et år for klimaet’ og og hør hende fortælle om 
erfaringerne med at mindske klimaaftrykket i familien.

Der vil også være mulighed for at deltage i en række fede upcycling workshops, når vi samarbejder 
med Skanderborg Ungdomsskole om afvikling af Craftivism festivallen.

Bomber behøver ikke at være farlige. I hvert tilfælde ikke, hvis de rummer en væld af plantefrø, som 
kan spredes i haven eller andre steder, hvor du tænker et frøbpmbe passende kunne kastes.
Eller hvad med noget af det tøj, du måske ikke lige bruger? Kunne det byttes til noget andet på en 
tøjbyttedag? 

Vi har mange ideer og mange dejlige samarbejdspartnere. Vi er derfor også stadig i planlægningsfa-
sen, så læs nærmere og find det endelige program på www.bibliotek.skandeborg.dk



Slønglerne i os – Workshop for alle børn og voksneSlønglerne i os – Workshop for alle børn og voksne
Her er en oplagt mulighed for et par sjove timer, hvor børn er kreative sammen med deres voksne.

Vi vil nemlig gerne invitere alle interesserede i at deltage i tilblivelsen af et kæmpe farverigt maleri, 
hvor børn og voksne sammen skaber værket med deres egne former og deres fantasi.
Her er plads til alle aldre: store børn, yngre børn, teenagere, forældre, bedsteforældre - I skal 
tegne og male sammen. Under kyndig ledelse af illustrator og forfatter Jacinta Madsen, som du 
måske kender som børnevært på bla. Ramasjang, bliver børn og voksne guidet i at tegne, farve og 
bruge deres fantasi. 
Værket skal udstilles i Kulturhusets Nedre Foyer i to uger i forbindelse med Sløngeldage 2023, som 
afholdes d. 13. maj.
Deltagelse er gratis – men kræver forudgående tilmelding (først-til-mølle). Der skal bookes billetter 
til både børn og voksne. 
Arrangementet udbydes i samarbejde med Di Heslige Slønglers Klup, der arrangerer Sløngeldage.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 29 / 04 10.00-12.00 29 / 04 10.00-12.00



BØRNEBIFFENBØRNEBIFFEN
Se kortfilm med de yngste - direkte fra sofaen
Børnebiffen.dk er en skræddersyet udgave af filmstriben, hvor indholdet  
henvender sig til 3-7-årige.

På Børnebiffen.dk finder du ca. 400 film som er  
udvalgt og skræddersyet til aldersgrupperne.  
Filmene er af høj kunstnerisk kvalitet fra Danmark  
og mange andre lande, som fx Tyskland, Sverige,  
Slovakiet, Frankrig, Spanien, Australien og Sydkorea.

Børnebiffen er udviklet i et samarbejde mellem 
Filminstituttet og DBC DIGITAL og vil løbende 
få tilført nye kortfilm. 

Du finder Børnebiffen på børnebiffen.dk. 

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



 02 / 05     Luftwaffes hovedkvarter i Skanderborg 1944-45 - foredrag 02 / 05     Luftwaffes hovedkvarter i Skanderborg 1944-45 - foredrag

 13 / 05     Sløngeldage  13 / 05     Sløngeldage 

 03 / 05     Strik og Kreative sysler på Ry Bibliotek  03 / 05     Strik og Kreative sysler på Ry Bibliotek 

 25 / 05     Morgensang på Skanderborg Bibliotek  25 / 05     Morgensang på Skanderborg Bibliotek 

 01 / 06     Strik og Kreative sysler på Ry Bibliotek 01 / 06     Strik og Kreative sysler på Ry Bibliotek

 03 / 05     Morgensang på Galten Bibliotek 03 / 05     Morgensang på Galten Bibliotek

GLÆD DIG ALLEREDE NU  GLÆD DIG ALLEREDE NU  
TIL MAJ OG JUNITIL MAJ OG JUNI

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.

 22 / 06     Morgensang på Skanderborg Bibliotek 22 / 06     Morgensang på Skanderborg Bibliotek


