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Genbrugsjul - DIY aktivitet for alle
Alle dage frem til og med den 23. december
Hørning, Galten, Ry og Skanderborg Bibliotek
Læg vejen forbi dit lokale bibliotek i december dagene frem til jul, 
hvor I kan slå jer ned ved vores krea-bord og sammen lave fantasi-
fulde juletræer i genbrugsmaterialer. 
Aktiviteten henvender sig til både børn og voksne, og samtidig kan 
I få tips til hyggelig decemberlæsning for hele familien.

Gratis.

Biblioteket ved verdens ende – en 
julekalenderbog med aktiviteter for børn
Onsdag den 1. december – torsdag den 23. december
Hørning, Galten, Ry og Skanderborg Bibliotek
Vær med fra start i dette års julekalender, som kobler læsning og 
aktivitet. Julekalenderen, som er et samarbejde mellem eReolenGo 
og Biblioteket, tager afsæt i bogen: ”Biblioteket ved verdens ende” 
– en fortælling om et mystisk bibliotek fyldt med tomme bøger.
Bogen kan lånes på eReolenGo, og på Biblioteket kan du og din fami-
lie hente en gratis aktivitetsbog (først til mølle) samt finde ledetråde 
til en spændende krydsordsjagt. 

Gratis.

Maleriudstilling: Mari Dahl 
Alle dage i december (inden for den betjente åbningstid)
Ry Bibliotek (Foredragssalen)
Mari Dahl er en af kunstnerne i bogen ”101 kunstnere 2021/2022”, og 
du har nu en unik mulighed for at opleve hendes malerier på Ry Bib-
liotek. Mari Dahl beskriver selv sine malerier som fortættede stem-
ningsdigte formidlet gennem maling i mange levende lag. 

Giv en varm hånd til årets juletræ – for alle
Onsdag den 1. december – torsdag den 23. december
Skanderborg Bibliotek
På Skanderborg Bibliotek kan du i december bidrage med ”varme 
hænder” til årets juletræ.
Ganske enkelt: Aftegn din egen hånd, klip den ud og vær på den 
måde med til at skabe årets juletræ.
Giv en hånd: Fra den 1. december og frem til jul kan DU være med.

Gratis.
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Maleriudstilling: Troels Carlsen Kolstrup
Alle dage i december og januar 
Galten Bibliotek
Læg vejen forbi Galten Bibliotek og oplev Troels Carlsen Kolstrups 
første udstilling på dette sted.
Troels Carlsen Kolstrup har malet i 7 år og arbejder til daglig som 
kunstlærer på Klank Efterskole. På udstillingen kan du opleve et 
bredt udvalg af hans produktioner fra portrætter til landskab og 
abstrakte udtryk i maleri og i tegning.

Strikkecafé - for alle
Onsdag den 1. december – og hver den 1. og 3. onsdag i måneden kl. 19.00
Skanderborg Bibliotek
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 ideer og 
får samtidig en hyggelig snak om lidt af hvert. Så kom og vær med, når du har tid og lyst. Vi glæder os 
til at se dig, hvad enten du er til ret, vrang eller mønsterstrik.

Gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne

Lege-udstilling: Oplev Lille Virgil
Hele december
Hørning Bibliotek
Det skæve univers fra Lille Virgil er blevet forvandlet til en fantasi-
fuld udstilling, hvor du kan gå på opdagelse og klæde dig ud. Vægge-
ne er fulde af sproget fra Lille Virgil, som kan bruges under legen i 
udstillingen.
Udstillingen er en del af vandreudstillingen ”Fang fortællingen”, hvor 
udvalgte børnefortællinger formidles som udstillinger og vil dette 
efterår vandre mellem de fire biblioteker i Skanderborg Kommune.

OBS: 
1. og 3. onsdag 

i måneden
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Livet som lokalbetjent
Torsdag den 2. december kl. 19.00 – 20.30.
Galten Bibliotek
Kom og mød Kathrine Hackenberger. Hun vil fortælle os om ar-
bejdet som lokalbetjent i Galten-Skovby, hvor hun bl.a. kommer 
omkring emner som kriminalitet og overvågning. Derudover vil hun 
også dele tips til, hvordan du kan sikre dig mod indbrud. Arrange-
mentet er målrettet voksne, og vi serverer kaffe og te i pausen.
Gratis. Tilmelding på www.

Bogbyttedag – for alle
Lørdag den 4. december kl. 10.00 – 12.00
Foyeren i Kulturhuset Skanderborg 
Byt, aflever eller forsyn dig med brugte bøger. Bibliotekets Venner 
finder bogvognene frem den første lørdag i hver måned og giver dig 
derved mulighed for at bytte brugte bøger til andre. Bogbyttedag 
handler om genbrug og byttehandler – men du behøver ikke selv 
medbringe bøger. Er der nogle bøger, du gerne vil have, er du vel-
kommen til at tage dem, ligesom du selvfølgelig også gerne må nøjes 
med at aflevere bøger.
Gratis.

Smart, Parat, Svar – for inviterede 6. klasser
Onsdag den 1. december. Skanderborg Bibliotek
Igen i år skyder vi december i gang med den tilbagevendende quiz 
for 6.klasser: Smart Parat Svar. 
Arrangementet er for inviterede klasser og har fokus på at fremme 
og fastholde større børns læselyst i et bredt perspektiv. For i denne 
quiz handler det om viden fra bøgernes mangfoldige verden – både 
skøn- og faglitteratur. Hvem af de deltagende klasser, der bliver 
dagens vinder, får vi kåret på en sjov, spændende og ikke julet måde.

Fotoudstilling: At høre stilheden med øjnene 
Onsdag den 1.december - mandag den 20. december 
Skanderborg Bibliotek
Stilhed før stormen. Skovens dybe stille ro. Dødsens stille. Lar-
mende stilhed. Total stilhed. I denne udstilling præsenteres et 
udvalg af fotos, som de to lokale fotografer Erik Kjær Hansen og 
Nils Risgaard-Petersen tog på vandreture i naturen under corona 
nedlukningen: En fotoudstilling der beviser, at stilheden kan have 
mange ansigter.
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Fællessang: Syng Julen ind
Onsdag den 7. december kl. 19.30
Galten Bibliotek
Kom og syng julen ind sammen med Steffen Jonassen fra Hadsten Højskole. Steffen har sammensat 
et program af vinter- og julesange ud fra den nye udgave af Højskolesangbogen.
Vi skal både synge helt nye sange, sange, som alle kender, men som ikke før har stået i Højskolesang-
bogen, og vi skal synge kendte sange, som passer til årstiden. I pausen vil der være kaffe og lidt sødt.
Gratis. Tilmelding via www.

Bliv glad og frisk med morgensang – for alle 
Torsdag den 16. december kl. 8.00–8.30 
Skanderborg Bibliotek i samarbejde med Kulturhuset Skanderborg (Nedre foyer)
Få en syngende start på dagen, når vi sammen skaber en hyggelig morgenkoncert. 
Bibliotekschef og jazzpianist Jens-Ole Winther spiller for, og sangvalg er tilpasset årstider, højtider og 
andre passende sammenhænge, hvor alle kan være med. 
Gratis. Tilmelding via www.
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Juleåbningstider  
på dit lokale bibliotek:
Galten, Hørning og Ry
23. december:  Åbent Bibliotek og betjening 11-17
24.-26. december: Åbent Bibliotek 8-22 
27.-30. december: Åbent Bibliotek og betjening 11-17 
31. december:  Lukket
1.-2. januar:  Åbent Bibliotek 8-22
3. januar:  Åbent Bibliotek og betjening som almindeligt 

Skanderborg
23. december:   Åbent Bibliotek og betjening 11-17
24.-25. december: Lukket
26. december:   Åbent Bibliotek som følger Kulturhusets 

åbningstider 
27.-30. december:  Åbent Bibliotek og betjening 11-17 
31. december:  Lukket 
1. januar:  Lukket
2. januar:  Åbent Bibliotek som følger Kulturhusets 

åbningstider
3. januar:  Åbent Bibliotek og betjening som almindeligt

Se nærmere på www.bibliotek.skanderborg.dk og 
 www.kulturhuset-skanderborg.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Tjek www.bibliotek.skanderborg.dk for løbende opdateringer.
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Tekstiludstilling: Eva Rytter
Mandag den 3. januar – søndag den 30. januar
Ry Bibliotek
Eva Rytter lærte som 7 årig at hækle og strikke. Disse færdigheder er 
kommet hende til gode hele livet igennem. 
I hele januar kan du opleve et udvalg af hendes forskellige hæklede og 
strikkede kreationer, når hun udstiller i glasmontrer på Ry Bibliotek.
Gratis.

Strikkecafé - for alle
Onsdag den 5. januar – og 1. og 3. onsdag i måneden kl. 19.00
Skanderborg Bibliotek
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 ideer og får 
samtidig en hyggelig snak om lidt af hvert. Så kom og vær med, når 
du har tid og lyst. Vi glæder os til at se dig, hvad enten du er til ret, 
vrang eller mønsterstrik.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Alle er velkomne

OBS: 
1. og 3. onsdag 

i måneden

Baby & Barsel - Motorik og leg 3-12 mdr. 
Skanderborg Bibliotek: 6. januar kl. 10.00 – 11.00
Hørning Bibliotek: 13. januar kl. 10.00 – 11.00
Ry Bibliotek: 20. januar kl. 10.00 – 11.00
Galten Bibliotek: 27. januar kl. 10.00 – 11.00
Vær med i et hyggeligt og intensivt forløb, hvor zoneterapeut, pæ-
dagog og babymassageinstruktør Stefanie Vinther deler rundhåndet 
ud af sin viden om, hvor vigtigt det er for baby at bruge og mærke sin 
krop. Timen lægger op til, at forældre og baby selv er aktive – og alle 
deltagere får lege og øvelser med hjem på skrift.
Pris: 50 kr pr. forældre/gang. Billet købes via www.

Bogbyttedag – for alle
Lørdag den 8. januar kl. 10.00 – 12.00
Foyeren i Kulturhuset Skanderborg 
Byt, aflever eller forsyn dig med brugte bøger. Bibliotekets Venner 
finder bogvognene frem den første lørdag i hver måned og giver 
dig derved mulighed for at bytte brugte bøger til andre. Bogbyt-
tedag handler om genbrug og byttehandler – men du behøver ikke 
selv medbringe bøger. Er der nogle bøger, du gerne vil have, er du 
velkommen til at tage dem, ligesom du selvfølgelig også gerne må 
nøjes med at aflevere bøger.
Gratis.
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Materiale til jeres læsekreds? 
Vi hjælper jer gerne
Ønsker du at oprette en læsekreds, eller mangler I 
litteratur til en eksisterende? Så hjælper vi altid gerne. 
Kontakt læsekreds bibliotekaren på dit nærmeste 
bibliotek for yderligere informationer:

Galten Bibliotek 
Pia Karmark Tlf. 8794 2890 
pia.karmark@skanderborg.dk 

Hørning Bibliotek 
Bente Skovsgaard Tlf. 8794 2980 
bente.skovsgaard@skanderborg.dk 

Ry Bibliotek 
Bente Pedersen Tlf. 8794 2880  
bente.pedersen@skanderborg.dk 

Skanderborg Bibliotek 
Bente Skovsgaard Tlf. 8794 2980 
bente.skovsgaard@skanderborg.dk

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
 Tjek www.bibliotek.skanderborg.dk for løbende opdateringer samt gældende covid-retningslinjer,  

der måtte have indflydelse på afviklingen af arrangementerne.
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Bog & Film – vi ruller igen
Fredag d. 21. januar kl. 13.00 – 16.00.
Ry Biograf og Ry Bibliotek
Vi genopliver vores populære ”Bog & Film”, og lægger fra kaj med Mary Shelley’s Frankenstein. Vi 
starter i biografen med efterfølgende kaffe og et spændende oplæg i Bibliotekets læsesal med Nick Bo 
Madsen. I februar og marts kan du nyde flere store fortællinger på det store lærred i Ry Biograf – alle 
inspireret af bøgernes verden. Hold dig orienteret om programmet på vores www.
Pris: 75,- kr. (alt inkl.). Billetkøb via Ry Biograf.

Beatles Forever – for voksne
Onsdag den 26. januar kl. 19.00 – 21.00
Galten Bibliotek
Beatles Bob (aka Lars Sloth) synger og spiller de kendte og elskede 
sange fra the “fab fours” gyldne tid i tresserne. Der er sange fra Be-
atles tid i Hamborg frem til opløsningen af bandet i 1970. Imellem 
sangene fortælles historier og anekdoter om the Beatles. Beatles 
Bob vil også forsøge at få tilhørerne til synge med på de fantastiske 
sange – alt i alt en uforglemmelig oplevelse.
Pris: 50,- kr. Billet købes via www.

Bliv glad og frisk med morgensang – for alle 
Torsdag den 27. januar kl. 8.00–8.30 
Skanderborg Bibliotek i samarbejde med Kulturhuset 
Skanderborg (Nedre foyer)
Få en syngende start på dagen, når vi sammen skaber en hyggelig 
morgenkoncert. 
Bibliotekschef og jazzpianist Jens-Ole Winther spiller for, og sang-
valg er tilpasset årstider, højtider og andre passende sammenhænge, 
hvor alle kan være med. 
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
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HUSK:  
Den digitale buffet er altid åben
Sid derhjemme og få serveret en god roman,  
en spændende film eller et magasin om din hobby!  
Det hele ligger klar – præcis når det passer dig. 

Menuen med vores digitale tilbud finder du her:  
https://www.bibliotek.skanderborg.dk/e-materialer
Scan koden her for direkte adgang:

Fredagscafé: Tag med til Japan
Fredag den 28. januar kl. 16.00-17.00
Ry Bibliotek
Kom til fredagscafé og oplev Japan. Bibliotekar Henrik Jacobsen 
fortæller om landets store attraktioner, når han viser billeder fra 
sin rejse til Japan tilbage i 2014. Hør om den særlige kultur med 
anderledes madvaner, skikke og storbyer. Der serveres kaffe, the 
og lidt sødt dertil.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig - bare duk op.

På eventyr i havkajak  
– foredrag med Lasse A. Bøgh
Torsdag den 27. januar kl. 19.00-20.30
Ry Bibliotek
I en alder af bare 25 år roede Lasse i 2019 Danmark rundt i hav-
kajak – en rejse på mere 1.300 kilometer. Kom og lyt med, når 
han denne aften deler ud af sine personlige oplevelser, billeder og 
erindringer fra denne tur samt andre udfordrende rejser i havkajak 
rundt i den smukke danske natur. Foredraget er arrangeret i sam-
arbejde med Gl. Rye Kajakklub og Ry Roklub.
Pris: 50,- kr. Billet købes via www.
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”Det vi så”  
– foredrag med Rasmus Tantholdt 
Mandag den 31. januar kl. 19.00 – 21.00

Kulturhuset Skanderborg (Store Sal)
Rasmus Tantholdt har siden 2003 været international korrespondent i diverse konflikt-, krigs- og ka-
tastrofeområder og har bl.a. dækket krigene i Irak, Afghanistan, Syrien og det arabiske forår. Selv føler 
Tantholdt, at han har oplevet, hvad andre oplever på tre-fire liv. Foredraget er et samarbejde mellem 
Skanderborg Debatforum og Skanderborg Bibliotek. Læs mere på www.
Pris: 145,- kr. Billet købes via www.
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Dette kan du bl.a. glæde  
dig til i februar:
2. februar: Boooktalk: Karismatiske karakterer & Kage (Ry Bibliotek)
2., 3., 9. og 21. feb.: Baby & Barsel: Søvnvejledning (alle fire Biblioteker)
8. februar:  Livestream af foredrag: Natur og biodiversitet (Hørning Bibliotek)
5. februar:  Bogbyttedag (Skanderborg Bibliotek)
9. februar:  Booktalk: Kærlighed & Kildevand (Galten Bibliotek)
14. februar:  Mumieworkshop (Ry Bibliotek) 
14. februar:  Dinoworkshop (Skanderborg Bibliotek)
15. februar:  Robot-sumo (Galten Bibliotek)
16. februar:  Robot-sumo (Hørning Bibliotek)
17. februar:  Mumieworkshop (Skanderborg Bibliotek)
22. februar:   Foredrag: Alle har et Mount Everst at bestige (Skanderborg 

Debatforum / Skanderborg Bibliotek) 
22. februar:   Livestream af foredrag: Hvad vi kan lære af ekstreme dyr 

(Hørning Bibliotek)
23. februar:  Booktalk: Krimier & Knas (Hørning Bibliotek)
23. februar:   Musikalsk foredrag – Country-musikken – nederlagets manual 

(Galten Bibliotek)
24. februar:  Morgensang for alle (Skanderborg Bibliotek)
Dato afventes:  Workshop med stofbilleder (Ry Bibliotek)

Læs mere og hold dig opdateret på vores Facebook side 
eller via www.bibliotek.skanderborg.dk 


