
Du er aldrig for ung til at ændre verden.

Børn og unge på alle breddegrader – også i Danmark – er i fuld gang med at lære  

om Verdensmålene og arbejde med løsninger på klodens udfordringer.
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på dit lokale bibliotek 
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Fokus i efteråret 
DE 17 VERDENSMÅL

Fokus på FNs 17 Verdensmål
Alle dage
Hørning, Galten, Ry og Skanderborg Bibliotek
Læs mere på vores hjemmeside, FaceBook og Instagram
De kommende måneder sætter vi særligt fokus på FNs 17 Verdensmål, og på alle fire biblioteker vil 
du derfor kunne opleve skiftende udstillinger med inspiration til læsning, aktivering og perspekti-
vering af udvalgte verdensmål. 
Dette fokus vil også præge vores valg af arrangementer og aktiviteter. 
I programmet her er disse markeret med verdensmålshjulet:

  
Du er aldrig for ung til at ændre verden.

Børn og unge på alle breddegrader – også i Danmark – er i fuld gang med at lære  

om Verdensmålene og arbejde med løsninger på klodens udfordringer.
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ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 19.30

Genforeningen 1920  
– da Danmark blev samlet – Foredrag  
v. Simon Kratholm Ankjærgaard
Skanderborg Bibliotek i samarbejde med Kulturhuset og Ejer 
Bavnehøjs Venner
Hør journalist, historiker og forfatter, Simon Kratholm Ankjær-
gaards dramatiske og medrivende fortælling om hvorfor og hvor-
dan Genforeningen i 1920 fandt sted. Det er en fortælling om et 
intenst og kompliceret politisk spil, hvor udfaldet flere gange kunne 
have været anderledes. Det er en fortælling, der tager afsæt i de 
mange engagerede aktører, der helligede deres liv til en sag. 
Pris: 125 kr. Billetter købes på www

TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 19.00–21.00

Liv og kunst i Rye-lejren  
– Musikalsk aften og foredrag
Skanderborg Bibliotek (Sløngelsalen)
Kom med til en aften med musik ved mezzosopran Mette Øster-
gård og pianist Jan Ole Christensen samt fortælling ved forfatter 
og foredragsholder Annette Jakobsen. Arrangementet afholdes 
for at markere 75 året for befrielsen af Danmark i 1945 og er en 
af de mange arrangementer, der sker i Skanderborg under tema-
et alsang. Læs mere om arrangementet på www. 
Gratis. Tilmelding på www

ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 
TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER

Små synger sammen  
– specifikt for børnehavebørn
Hørning, Galten, Ry og Skanderborg Bibliotek i samarbejde 
med Kulturskolen i Skanderborg
Små Synger Sammen er en stor fælles sangdag for alle førskole-
børn i Danmark og afvikles hvert år i september. På Bibliotekerne 
i Skanderborg Kommune inviterer vi derfor også en flok børneha-
vebørn til at synge sammen. Så kære institutioner i kommunen: 
I hører nærmere om dagen, hvor vi skal synge om Fællesskaber.
Gratis. Institutioner modtager nærmere info
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ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.00–21.00

Bhutan og verdensmålene
Ry Bibliotek
Kom og hør om Bhutans udviklingskoncept Gross National Hap-
piness og verdensmålene. 
Siden Bhutan åbnede op for omverdenen i 1970´erne, har landet 
gennemgået en voldsom udvikling.  Oplægsholder er den lokale 
Ry-borger og journalist Marie Venø Thesbjerg, der har boet og 
arbejdet i Bhutan, og som jævnligt besøger landet. Læs mere om 
foredraget på www
Pris: 50 kr. Billetter købes på www

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 10.00–12.00

Bogbytte – for alle
Hørning Bibliotek
Mangler du noget at læse i? Eller har du nogle bøger i god stand, 
du gerne vil af med? Så kig forbi Hørning Bibliotek, hvor Biblio-
tekets Venner inviterer til bogbyttedag. 
Du er også velkommen til at tage bøger med hjem, selvom du 
ikke medbringer bøger. 
Omvendt kan du også nøjes med at aflevere bøger.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig

22.-25. SEPTEMBER SKANDERBORG BIBLIOTEKERNE

Skrallebang-koncerterne er tilbage  
– for dagtilbud
Galten Bibliotek den 22. september kl. 10.00
Ry Bibliotek den 23. september kl. 10.00
Skanderborg Bibliotek den 24. september kl. 10.00
Hørning den 25. september kl. 10.00
Det bliver den vildeste fest, når Skrallebang turnerer rundt på 
de fire biblioteker. Her bliver fortællinger fra velkendte børne-
bøger g jort levende gennem musik, leg og bevægelse – selvføl-
gelig under corona-venlige forhold. 
Gratis. Tilmelding via indbydelse

Foto: Marie Venø Thesbjerg, fra bogen Buddhas 
kvinder - Nonner i Bhutan

FULDT BOOKET
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TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER

Klassikerdagen – Ole Lund Kirkegaard
Skanderborg Bibliotek samt Kulturtorvet i Skanderborg 
Hovedpersonen til årets klassikerdag er børnebogsforfatter Ole 
Lund Kirkegaard.
Kig forbi Kulturtorvet foran Skanderborg Bibliotek, hvor vi be-
nytter lejligheden til at præsentere cirkusvognen ”Cirkus Benito”,  
ligesom der dagen igennem vil være hyggelige arrangementer for 
særligt inviterede store og små. 
Læs mere på bibliotekets www
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 19.00

Din bæredygtige have
Galten Bibliotek
Er du have-elsker? Interesserer du dig for bæredygtighed og grøn 
omstilling? Så kom til foredrag med biolog Karoline Nolsø Aaen, 
der vil dele ud af sin store viden og inspirere dig til, hvordan din 
have kan blive både sundere og grønnere! Sammen med sin mand 
driver Karoline permakultur haven ”Myrrhis” på Djursland - og 
så er hun ekspert i at gøre viden til virkelighed til gavn for både 
mennesker, dyr og natur.
Pris: 50 kr. Billetter købes via www

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 8.00–8.30

Bliv glad og frisk med morgensang  
– for alle
Skanderborg Bibliotek i samarbejde med Kulturhuset  
(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 sam-
menhænge, hvor alle kan være med.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig
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BABYRYTMIK  
& BØRNERYTMIK 
Diana Buck fra Kulturskolen Skanderborg laver 
rytmik med de yngste og giver inspiration til lege, 
der stimulerer barnets sanser og opmærksomhed.

BABYRYTMIK (3-11 MDR) kl. 9.30–10.30
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER » HØRNING BIBLIOTEK
TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER » RY BIBLIOTEK (Foredragssalen)
TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER » SKANDERBORG BIBLIOTEK
TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER » GALTEN BIBLIOTEK 
TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER » GALTEN BIBLIOTEK

BØRNERYTMIK (1-3 ÅRIGE) kl. 10.30–11.30
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER » HØRNING BIBLIOTEK
TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER » RY BIBLIOTEK (Foredragssalen)
TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER » SKANDERBORG BIBLIOTEK
TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER » GALTEN BIBLIOTEK 
TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER » GALTEN BIBLIOTEK 

Pris: 25 kr (kun barnet skal have billet). 
Tilmelding på www
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TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 9.00–10.30

Fars Formiddag – for fædre og deres børn
Skanderborg Bibliotek
Er du far til børn i alderen 0-3 år? Så tag børnene med og kig for-
bi til et par hyggelige formiddagstimer i uformelle rammer, hvor 
du kan møde andre fædre og deres børn. Her giver vi plads til 
fokus på forskellige temaer, og hvad enten der er tale om tænder 
eller tumlelegsøvelser, førstehjælp eller fletninger, så garanterer 
vi, at du går inspireret derfra. Fars Formiddage tilbydes hver 14. 
dag og i samarbejde med Far for Livet. Find temaer og praktiske 
oplysninger om arrangementsrækken på www
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 10.00–11.00

På opdagelse med Terrariet Vissenbjerg
Galten Bibliotek
Hvorfor er pandekageskildpadden helt flad? Hvordan forsvarer 
en fugleedderkop sig? Og hvorfor rækker kongepytonen tun-
ge? Disse spørgsmål skal vi i fællesskab finde svarene på, når vi 
bevæger os ind i terrariets forunderlige verden af vilde farver, 
former og mønstre. 
Og er du rigtig modig, kan du få lov at komme helt tæt på slangen 
– og måske endda røre ved den.
Pris: 25 kr. Billetter købes via www

ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 19.00–20.00 
– herefter kaffe og spørgsmål fra salen

De uledsagedes bog  
– foredrag v. Mads Nygaard
Hørning Bibliotek
Den nordjyske forfatter Mads Nygaard har siden juli 2016 hjul-
pet 53 uledsagede mindreårige med at blive genforenet med de-
res familier. I ”De uledsagedes bog” fortæller flere af dem deres 
personlige historie. Mads Nygaard har skrevet bogen sammen 
med dokumentarist Michael Graversen. Mød forfatteren og hør 
hans gribende fortælling om mødet med børn og unge, der flyg-
ter på egen hånd fra verdens brændpunkter. Læs mere på www
Pris: 50 kr. Billetter købes på www samt på Skanderborg Kom-
munes Biblioteker

Foto: Tao Lytzen
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BRUG DIT BIBLIOTEK
Arbejde for en styrket læselyst blandt børn og 
unge? Vi hjælper jer gerne
Kontakt børnebibliotekaren på dit nærmeste bibliotek for sparring, booking og 
yderligere informationer, eller book vores leder for innovation for idéudveksling 
omkring nye tiltag og evt. samarbejder:

Materiale til jeres læsekreds? Vi hjælper jer gerne
Ønsker du at oprette en læsekreds, eller mangler I litteratur til en eksisterende? 
Så hjælper vi jer 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. 879 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

Galten Bibliotek 
Heidi Primdahl Jakobsen Tlf. 87942899  
Heidi.Primdahl.Jakobsen@skanderborg.dk 

Hørning Bibliotek 
Maria Kjølby Tlf. 87942983 
Maria.Kjolby@skanderborg.dk 

Ry Bibliotek 
Berit Brauner Bagger Tlf. 87942886  
Berit.Brauner.Bagger@skanderborg.dk 

Skanderborg Bibliotek 
Nanna  Tlf. 87942963 
Nanna.Haubjerg@skanderborg.dk 

Leder for Innovation  
Anne Mette Høncke Tlf. 21308752 
anne.mette.honcke@skanderborg.dk


