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Det sker
Efterår 2019

på Skanderborg Kommunes Biblioteker



Velkommen

1

Kære biblioteksgæst

Velkommen til et spændende og oplevelsesrigt program for de næste 
måneders aktiviteter på bibliotekerne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg. 
Som noget nyt glæder jeg mig til vores minifestival Litteratur & Fortælling, 
hvor vi blandt andet får besøg af Søren Ryge Petersen og Karsten Pharao. 

Derudover kommer nogle af vores bibliotekarer rundt på bibliotekerne i løbet 
af november for at fortælle om deres bedste læseoplevelser i år. 

Der er også masser af aktiviteter og oplevelser for børnene de kommende 
måneder; teater, kreative værksteder og uhygge i forbindelse med allehelgen. 
I efterårsferien går der Manga i den, hvor en gruppe unge kommer rundt på 
alle fire biblioteker for at fortælle om og - sammen med børnene - tegne, som 
de japanske tegneserie-tegnere. 

Jeg håber, du vil gå på opdagelse i programmets mange tilbud og blive 
inspireret til at lægge vejen forbi et af bibliotekerne i løbet af de næste 
måneder. 

Læs mere, tilmelding og køb af billetter på www.bibliotek.skanderborg.dk eller 
ved en af bibliotekarerne og for arrangementer på biblioteket i Skanderborg på 
www.kulturhuset-skanderborg.dk. På www.facebook.com/skanderbib fortæller 
vi løbende om vores aktiviteter.

Rigtig god fornøjelse – vi glæder os til at se dig på bibliotekerne.

De bedste hilsner

Jens-Ole Winther
Bibliotekschef 
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Genforeningen – 
Sydslesvig og Sønderjylland
Foredrag med Søren Ryge 
Petersen. Mandag den 21. 
oktober 2019 kl. 19.00 på 
Skanderborg Bibliotek. 
Entré 75 kr.

Blichers fantastiske historier
Levende genfortalt af journalist og 
fortæller Ulla Skovsbøl
Torsdag den 7. november 2019 kl. 19.00
 på Hørning Bibliotek. Entré 30 kr.

Skipperbyen Marstal og det store ocean
Herman Rasmussen fortæller om virkeligheden 
bag Carsten Jensens roman "Vi, de druknede" 
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19.00 på Galten 
Bibliotek. Entré 30 kr.

Alderdom – set med litterære briller
En aften med Karsten Pharao
Onsdag den 13. november 2019 
kl. 19.00 på Ry Bibliotek. Entré 50 kr.

Køb billetter på www.bibliotek.skanderborg.dk eller på biblioteket. 

I løbet af efteråret sætter Skanderborg 
Bibliotekerne fokus på litteraturen og de gode fortællinger. 
Vi får besøg af en række fascinerende fortællere som vil tage 
os med ned i den helt personlige historie og ud mod de store 
horisonter.

Litteratur & Fortælling – minifestival 
Glæd dig til et efterår i de gode historiers tegn!



4

Skanderborg Kommunes Biblioteker

Bogcafeer

Bogcafé - årets bedste bøger
Kom og bliv inspireret til din næste læseoplevelse!
Bibliotekarer fra kommunens fire biblioteker fortæller veloplagt om deres 
bedste læseoplevelser i år – heriblandt nye romaner, krimier, biografier og 
historiske bøger.

Undervejs serveres der kaffe og småkager, og du vil få udleveret en 
illustreret liste over de anbefalede titler.

• Onsdag den 20. november kl. 19 på Hørning Bibliotek
• Torsdag den 21. november kl. 19 på Skanderborg Bibliotek
• Tirsdag den 26. november kl. 19 på Ry Bibliotek
• Onsdag den 27. november kl. 19 på Galten Bibliotek

Arrangementerne er gratis, og alle interesserede er velkomne!



.

Bibliotekets Venner søger nye medlemmer! 
Hvis du kunne være interesseret i at høre mere om, 
hvad det kræver at være medlem, så kom forbi en af 
bogbyttedagene og få en uforpligtende snak med 
Bibliotekets Venners nuværende medlemmer. 

Lørdag d. 23. november 2019 kl. 10 - 12.30
 - Årets sidste bogbyttedag på Hørning Bibliotek

Bogbyttedage på 
Skanderborg Bibliotek:

Lørdag den 5. oktober 2019 
Lørdag den 2. november 2019 
Lørdag den 7. december 2019
Alle dage fra kl. 10.00 - 12.00

En dag i byttehandlens ånd. 
Bibliotekets Venner står klar med et smil og 
en masse lækre bøger.

Bibliotekets Venner afholder bogbyttedag 
på Hørning og Skanderborg Bibliotek. 
På denne dag kan man bytte sig til nye 
brugte bøger. Man kan aflevere bøger, 
som man ikke længere har brug for.

Der er ingen forpligtelse i at have bøger med 
til at bytte med. Er der nogle man gerne vil 
have, er man velkommen til at tage dem. 
Eller vil man bare gerne af med sine bøger, 
kan man også nøjes med at aflevere bøger.

Bogbyttedage 
oktober, november & december 2019
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En rejse i Nordkorea - 
Foredrag v/ Knud Nielsen.

Knud Nielsen fører os med på en oplevelsesrig 
rejse i det lukkede land.

Nordkorea, eller Democratic People ś Republic of 
Korea, DPRK, som det i virkeligheden hedder, 
er et af de sidste lukkede lande i det 
kommunistiske system. Landet er dog ved at 
blive lukket op så det er muligt at besøge det 
som turist.

Den tur der fortælles om, foregik i den vestlige 
og sydlige del af landet, med besøg på bjerget 
Myohyangsan som det nordligste og grænsen 
til Sydkorea som det sydligste.

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19:00 på 
Galten Bibliotek - Gratis

Thor eller Sankt Olav? Vikingetidens 
religion. Foredrag v. Rasmus Wichmann 
Torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 19 - 21 på 
Hørning Bibliotek

Blev danskerne nogensinde kristne? 
Har vi haft religionskrig i Norden? 
Og hvem har ejerskabet med vores gamle, 
hedenske religion? 
Det er de spørgsmål historiker Rasmus 
Wichmann vil besvare.

Foredraget handler om vekselvirkningen 
mellem kristendom og hedenskab, og om 
hvor umuligt det er at lave klare skel. 
Hvordan og hvorfor mange hedenske 
skikke har overlevet. Og ikke mindst om 
det ømme punkt, at stort set al vores viden 
om hedenskabet stammer fra kristne 
munke! 

Foredraget er baseret på cand.mag. 
Rasmus Wichmanns arbejde som formidler 
på Bork Vikingehavn. 

Foredraget er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på Hørning Bibliotek 
eller via bibliotekets hjemmeside.



Sexualitet - sex efter 50. Foredrag v. 
Ditte Trolle. Skanderborg Bibliotek, 
It-lokalet  tirsdag d. 8. oktober 2019 Kl. 
19-21. Billetpris 50 kr.

Ditte Trolle er læge og specialist i sexologi. 
Hendes interesse for, hvad hun mener vi 
tænker på døgnet rundt, nemlig sex , 
kommer bl. a. frem i hendes bog ”Sex”.

Bogen er udgivet af Århus universitet i 
den populære serie ”Tænkepauser” som 
sælges hos boghandlere, Museer og andre 
kulturinstitutioner for 39 kr.

Ditte Trolle lægger ikke skjul på, at os 
mennesker også er et seksuelt væsen livet 
igennem – at det også kan give os 
udfordringer i alle aldre, og Ditte Trolle 
giver gerne bud på, hvordan vi kan 
håndtere disse udfordringer, og bevare 
såvel evne og lyst langt op i årene.

Ditte Trolle lægger op til en aften, med 
masser af viden, og mulighed for dialog 
med aftenens deltagere.

Arrangør Brugergruppen ved 
Skanderborg Bibliotek

Mød Frands Fischer – ny borgmester i 
Skanderborg Kommune Onsdag d. 9.
oktober 2019 kl. 19.00 på Ry Bibliotek

Ry Bibliotek inviterer igen til en af sine 
populære aftner med livsfortælling, denne 
gang med den nye borgmester i Skanderborg 
Kommune, Frands Fischer. Frands blev født i 
1976, og voksede op i Gl.Rye og både fodbold 
og politik har betydet meget i hans tilværelse. 

Han har i et interview sagt, at han har haft en 
borgmester i maven i nogle år, og har en stor 
interesse for at præge lokale ting. Da han var 
yngre, ville han gerne være professionel 
fodboldspiller, men da han indså, at det ikke 
kunne lade sig gøre blev drømmen i stedet en 
borgmesterpost.   

I et interview fra 2013, da han var formand 
for Undervisnings- og Børneudvalget med et 
budget på 50% af budgettet i kommunen, blev 
han spurgt om, hvad der var det vigtigste, og 
Frandś  svar var dengang helt klart:

’Det drejer sig om at kunne sætte sig i den 
fireårige drengs sted, forestille sig hans virkelig-
hed, set med hans øjne og med hans tanker og 
følelser og derfra se, hvad der skal til for at hans 
liv bliver så godt som muligt.’

Ikke noget dårligt udgangspunkt, heller ikke for 
en borgmester.  

Der er fri entré, kaffe og sødt.

Arr: Skanderborg Kommunes Biblioteker / 
Ry Bibliotek
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En kuffert i Berlin - Rejse i Merkels 
Tyskland - Foredrag med Lykke Friis 
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19:00 
billetpris 130 kr

"En kuffert i Berlin - Rejse i Merkels Tysk-
land". Sådan hedder Lykke Friis' nyeste bog, 
der handler om Tysklands identitetskrise, 
som kom til udtryk under den tyske 
valgkamp. Grundet de mange flygtninge 
og migranter, der er ankommet med deres 
kufferter, er mange tyskere blevet usikre på 
deres egen rejse; hvor åbent skal Tyskland 
være og har landet på grund af den 
historiske bagage forpligtelse til at yde en 
særlig humanitær indsats?

Med afsæt i en længere rejse i Merkels 
Tyskland giver Lykke Friis sit bud og ser 
også frem mod tiden efter Mutti. Samtidig 
trækker hun også på sin egen dansk-tyske 
baggrund med et ben, eller kuffert, om man 
vil, i begge lande.

Foredraget og bogens titel er inspireret af 
Marlene Dietrichs klassiker af samme navn.

Lykke Friis er specialist i europæisk politik 
med særligt fokus på Tyskland. Hun er 
Berlingske Tidendes korrespondent i 
Tyskland og bosiddende i Berlin, formand 
for Det Udenrigspolitiske Selskab og 
tidligere klima-, energi- og ligestillingsmini-
ster samt tidligere prorektor på 
Københavns Universitet. Hun har udgivet 
adskillige bøger om EU og Tyskland og 
sidder i dag i bestyrelsen for en af Europas 
førende tænketanke. 

Arrangør Skanderborg Debatforum 
(AOF, FOF, LOF og Skanderborg 
Bibliotek)

Dødens overgange - fra jernalder kult til
middelalderens ’Memento Mori’ 
Foredrag v. Museumsinspektør Lene Mollerup. 
Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 19:30 på 
Skanderborg Bibliotek 

Ulvebidte menneskeknogler, ituslåede kranier og 
opsplittede kroppe findes i jernalderens moser, 
lige omkring Skanderborg. Mens middelalderens 
kristne ved Øm Kloster, endnu efter 800 år, ligger 
begravede på ryggen med ansigtet mod øst, i 
evig venten på opstandelsen. 

Døden er en overgang både biologisk og kultur-
historisk. Den måde som samtiden behandler 
sine døde fortæller om livet i fortiden, og ved at 
studerer denne, får vi sat vores egen dødekultur i 
perspektiv.
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Har du en Gamer i huset? Foredrag om 
Gambling - Når børn bliver forbrugere og 
gamblere i den digitale spilverden. 
Tirsdag d. 12.november 2019 kl 19-20:30 
på Skanderborg Bibliotek, It-lokalet. 

Center for Ludomani holder oplæg og giver 
gode råd for forældre og pårørende om hvilke 
forretningsmodeller man skal tage sig i agt for 
og hvornår der er tale om ren og skær 
gambling.

Det er væsentligt at være opmærksom på 
disse tendenser, da en stor gruppe af dem der 
gamer, er helt unge. Det vil sige, at en fx 13-
årig dreng bliver præsenteret for 
gambling-verdenen, langt inden det er lovligt 
for den unge at gamble. Det er derfor også 
væsentligt for forældrene at tale med deres 
børn om disse gambling-elementer, da en 
tidlig spilledebut øger risikoen for mistrivsel 
og afhængighed.

Aggressive forretningsmodeller og 
gamblingindustrien har bevæget sig ind på 
gaming-markedet. Det ses blandt andet ved, at 
en del computerspil indeholder et 
penge-aspekt (køb af skins som i ex. Fortnite) 
og direkte gambling (i form af fx lootboxe i 
FIFA og Apex Legends). Målgruppen i nogle af 
disse spil er unge helt ned omkring 10 år.

Det er helt gratis. Der skal afhentes en 
gratis billet på Skanderborg Bibliotek i 
skranken.

En stærk hjerne – et stærkt netværk
Foredrag v. Ellen Garde. 
Onsdag d. 13. november 2019 kl. 11:00 i 
Sløngelsalen i Kulturhuset i Skanderborg. 

Kom til foredrag med læge og hjerneforskeren 
Ellen Garde, der under overskriften dykker ned i 
alt det, som vi selv kan gøre, for at holde 
hjernen stærk hele livet.

Hvordan sætter livet sig spor i hjernen? 
Hvad sker der med hjernen, når en demens-
sygdom rammer? Hvor påvirkelig er en hjerne, 
og hvor meget kan den egentlig tilpasse sig 
på trods af en demenssygdom? Hvordan får 
du mest ud af din hjerne, uanset alder og evt. 
demenssygdom?

Spørgsmål som disse giver Ellen Garde svar på i 
foredraget. Under foredraget får tilhørerne den 
nyeste viden om, hvordan man selv kan styrke 
hjernens netværk, og hvad der sker med 
hjernen, når en demenssygdom rammer.
Som del af foredraget bliver du præsenteret for, 
hvad det vil sige at være demensvenlig.

Læge, hjerneforsker og lektor Ellen Garde fra 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved 
Københavns Universitet har med sin forskning 
bl.a. vist, at det aldrig er for sent at gå i gang 
med at styrke hjernen.

Foredraget er gratis og afholdes af DGI i 
samarbejde med Skanderborg Bibliotek

Der er gratis adgang til foredraget. 
Der er dog begrænsede pladser, hvorfor 
tilmelding er nødvendig.Bestil billet 
www.kulturhuset-skanderborg.dk



11

Bevægelse - foredrag v. Susse Wold
Onsdag den 13. november 2019 kl. 19:00 
i Kulturhuset i Skanderborg. Billetpris 130 kr. 
Arrangør Skanderborg Debatforum 
(AOF, FOF, LOF og Skanderborg Bibliotek)

Susse Wolds nyeste bog hedder "Bevægelse". Her 
fortæller hun om de ting, hun har foretaget sig, som 
har givet hende de helt store grænseoverskridende 
ydre og indre oplevelser. Med humor og indlevelse 
fortæller Susse Wold om sit brogede liv både på 
Hawaii, rundt om i verden og i Danmark.

Susse Wold siger om bogen og foredraget:
"I titlen ligger både den indre mening af ordet, hvor 
jeg bliver følelsesmæssigt berørt af de ting jeg 
møder, og den fysiske mening, hvor jeg bevæger 
mig ud i verden og oplever ting, som lærer mig 
noget om min egen mulighed for konstant 
forandring. Bogen er en fortælling om, hvad jeg har 
lært af de mennesker, jeg har mødt og de ting jeg 
har oplevet. På teatret som i livet gælder det om 
at svare, når ens stikord falder. Livet har givet mig 
mange fristende stikord og jeg har svaret på mange 
af dem. Det fortæller jeg om.

Jeg slutter min bog med at lave et interview med 
mig selv, som jeg kalder 'Hokus pokus- mig selv i 
fokus'. Her stiller jeg mig selv indiskrete spørgsmål 
og svarer på dem. Spørgsmål om alder, skønhed, 
kærlighed, rygter og død."

Efter foredraget er der mulighed for af stille 
alle de indiskrete spørgsmål, man har lyst 
til.

Susse Wold er skuespiller. Hun har spillet 
utallige roller af forskellig art, fra tragedier 
over musicals til lystspil og farcer, såvel i 
teatret som på film. 

Siden 1985 har Susse Wold været præsi-
dent for AIDS Fondet, i 2004 blev hun ud-
nævnt til H. C. Andersen-ambassadør, hun 
er udnævnt som Ridder af Dannebrog og 
har desuden modtaget en række hæders-
priser for sine skuespillerpræstationer.

Susse Wold er forfatter til selvbiografierne 
"Fremkaldt" fra 2008 og "Bevægelse" fra 
2018.
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Brætspil på Hørning Bibliotek
Brætspil for voksne på Hørning Bibliotek.

Bliv medlem af gruppen ”Brætspil i 
Hørning” på Facebook og se løbende 
årets nye brætspilsdatoer.
 
Arrangeret af Hørning Biblioteks Bruger-
gruppe

Bogsalg på Hørning Bibliotek  i 
efterårsferien fra d. 14. - 20. oktober 2019

Hjælp os med at komme af med vores 
kasserede bøger og tidsskrifter. 

Hørning Bibliotek har fået ryddet op på 
hylderne, og vi skal af med en masse bøger 
og tidsskrifter. Derfor afholder vi bogsalg i 
bibliotekets betjente åbningstid i hele uge 42. 

Det er først-til-mølle-princippet vi følger, og 
vi sætter ikke bøger til side, men vi fylder op 
hver dag. Det vil sige, at de materialer som står 
fremme mandag kan være anderledes onsdag 
eller lørdag. 

Priser: 5 kr. pr. bog, 2 kr. pr. tidsskrift.

 
Betaling helst med betalingskort.
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For børn 
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Børneteater - En lille ny
Lørdag d. 5. oktober 2019 Kl.11:00 - 11:35 på 
Skanderborg Bibliotek. Billetpris 50 kr.

Børneteater fra Randers Egnsteater for de mindste. 
”En lille ny” er en sanselig og billedmættet forestilling 
for det yngste publikum. En humoristisk og poetisk for-
tælling om den store gave det kan være, når ens 
verdensbillede forandrer sig.

Alt har sin faste plads. Alt har sin egen lyd. Alt har sin 
egen farve. Alt er som det plejer at være. Det er godt. 
Det er trygt. Så ved man, hvad man har. Men hvad er 
nu det?! Tingene er ikke på deres faste plads. 

Lyden lyder anderledes og farven har fået en helt anden 
farve. Der er vendt op og ned på det hele, for der er 
nogen der forstyrrer. En lille ny, som ikke ved, hvordan 
det plejer at være.

Arrangementet henvender sig til børn i 
alderen 1,5 til 4 år og deres voksne. Det 
foregår på biblioteket og forestilingen 
varer cirka 35 minutter.

Billetsalg www.bibliotek.skanderborg.dk  
eller på Skanderborg bibliotekerne
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Efterårsferie på biblioteket

Galten Bibliotek mandag d.14. oktober 2019 kl 11-12.30
Hørning Bibliotek mandag d.14. oktober 2019 kl 15 – 16.30
Ry Bibliotek onsdag d.16. oktober 2019 kl. 14.00 – 15.30
Skanderborg Bibliotek fredag d. 18. oktober 2019 kl. 11-12.30

Lær at tegne manga-figurer med de store øjne, det seje hår, det 
flotte tøj og de mange udtryk, som kendetegner den japanske 
tegnekunst. Workshoppen henvender sig drenge og piger i 
alderen 5-12 år, der elsker at tegne.

Undervisere er en gruppe unge, kreative mennesker fra Århus og 
omegn med det til fælles, at de brænder for at tegne og inspirere 
andre. De har tilsammen mange års erfaring indenfor tegnefaget 
og behersker forskellige tegneteknikker, stilarter og design. 

Workshoppen afholdes på alle fire biblioteker i løbet af 
efterårsferien. Husk tilmelding til det bibliotek, hvor du gerne 
vil deltage. Tegneartikler og materialer stilles til rådighed under 
workshoppen, og det er gratis at deltage.

Manga 
workshop i 
efterårsferien

Der kan deltage 20 børn i hver 
workshop, tilmelding sendes til: 

Galten Bibliotek: 
heidi.Primdahl.Jakobsen@skanderborg.
dk eller på tlf. 8794 2899

Hørning Bibliotek: 
jens.Rasmussen1@skanderborg.dk 
eller på tlf. 8794 2986

Skanderborg Bibliotek: 
nanna.haubjerg@skanderborg.dk 
eller på tlf. 8794 2963

Ry Bibliotek: 
henrik.peter.jacobsen@skanderborg.dk 
eller på tlf. 8794 2886



Efterårsferie på biblioteket
Manga i efterårsferien  - kreative værksteder 
på Hørning Bibliotek fra mandag d. 14. okto-
ber - fredag d.  20. oktober 2019

Så er det blevet efterårsferie, og derfor har vi 
kreative værksteder på Hørning Bibliotek. 
Hele ugen handler om Manga, og der er nye 
værksteder hver dag. 
Alle vores kreative værksteder foregår i den 
betjente åbningstid, og det kræver ingen
 tilmelding. I skal bare møde op og være 
kreative, alt står klar til jer. 

Her er oversigten over vores kreative værksteder: 
Alle dage: 
farvelæg Manga samt Manga tegnemanualer 

Mandag d. 14. oktober Mangabogmærker.

Tirsdag d. 15. oktober Mal Manga på sten.

Onsdag d. 16. oktober Manga i perler.

Torsdag d. 17. oktober Manga foldefigurer.

Fredag d. 18. oktober Mangabogmærker

16
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Kogle-edderkopperne kommer! 
Kreativt værksted på Galten 
børnebibliotek. Fra mandag d.14. 
oktober 2019 – søndag d. 20. oktober 
2019. Gratis

I efterårsferien kan du komme og lave din 
helt egen kogle-edderkop. Om den skal 
være sød og fin eller MEGA-uhyggelig 
bestemmer du selv!

Drømmefangere – lav din egen. 
Lørdag d. 12. oktober 2019 – 
fredag d. 18. oktober 2019 på 
Skanderborg Bibliotek. Gratis

Kig forbi det åbne værksted, 
hvor du kan lave din egen 
drømmefanger. Biblioteket er 
klar med brugte cd´er og garn

Leg med skrot! Finurlige fortællinger 
lavet med skrot og genbrug. Lørdag  
d. 12. oktober 2019 kl. 10.00 – 12.30 
på Galten Bibliotek. Billetpris 30 kr.
 
Er du til kreativ leg med limpistoler, skrot 
og skrammel, er her mulighed for at 
skabe dine helt egne historier og 
fortællinger. Kreativisten Mads Nielsen 
sidder klar med gode råd, skrot og 
skrammel, så alle børn fra 3 år og op 
sammen med deres forældre kan slippe 
fantasien løs.

Bemærk: Workshoppen er for både piger 
og drenge. Ledsagende voksne skal ikke 
have billet.
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Bamsehospitalet
Lørdag d. 19. oktober 2019 Kl. 10:00 - 
13:00 på Skanderborg Bibliotek. Gratis

Tag din bamse, din dukke eller tøjdyret 
under armen - og besøg Bamsehospitalet 
på Skanderborg Bibliotek til et lille læge-
tjek. Det er bare en leg - og det er ganske 
gratis. Bamsehospitalet er et landsdæk-
kende frivilligt projekt afholdt af læge- og 
sundhedsstuderende.

Tulle og Skralle på bondegården
Involverende børneteater for de 1-6 
årige i efterårsferien.
Torsdag d. 17. oktober 2019 kl.11.00 
på Hørning Bibliotek

En sød og sjov historie for de mindste, 
hvor vi følger Tulle og Skralle på en tur 
ud til bondegården. Her er mange dyr 
og store flotte maskiner. 

Gratis biletter kan hentes på Hørning 
Bibliotek fra torsdag d. 3. oktober 2019. 
Børn i følgeskab med voksne.

Vi arbejder på, at gøre børns møde med 
sundhedsvæsenet trygt, samt at forbedre de 
studerendes evne til at kommunikere med 
børn.

Hos Bamsehospitalet har børn under trygge 
rammer, mulighed for at behandle deres 
bamser og vil blive mødt af en sekretær-, 
røntgen samt lægestand.

Gennem leg og læring introduceres børn til 
sundhedsvæsenet, samt gives et kendskab 
til både den syge og raske krop.
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Hatteteater på Hørning Bibliotek 
Lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 10.30-11.15. 

Oplev et professionelt improvisationsshow med 
hatte, børn og historier!

Historiefortæller Asger Rasmussen fra det 
århusianske børneteater HonningBanden
præsenterer en unik forestilling med børn i 
hovedrollerne. Det er overraskende, poetisk, 
fantasifuldt, somme tider lidt uhyggeligt, men 
altid morsomt og underholdende … - også for 
publikum!

På scenen hænger 20 forskellige hatte. En gruppe 
børn fra publikum inviteres op på scenen. Her 
vælger de hver sin hat og en rolle som de synes 
passer til lige netop den hat. Så kan forestillingen 
begynde. Med hjælp fra publikum og børnene på 
scenen opstår den ene vanvittige historie efter 
den anden, når historiefortælleren improviserer 
sjove teaterstykker med udgangspunkt i 
børnenes roller. Oplev drager, hekse, feer, trolde, 
prinser, prinsesser, spøgelser, tyve, mariehøns, 
edderkopper, løver, trolde, soldater, politibetjente, 
riddere, rockere, krokodiller, rummænd, 
landmænd, fine damer og mange flere. 

I nye forklædninger og samarbejde på tværs af 
køn, alder og rollevalg! Med respekt for det 
enkelte barns grænser. Hatteteater er især sjovt 
for børn i alderen 4 - 10 år. 

Arrangementet er gratis, men billetter skal 
afhentes på biblioteket eller via bibliotekets 
hjemmeside.

Arrangeret af Hørning Biblioteks Brugergruppe.
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Optakt til Allehelgen - for hele familien:
Uge 44 byder på allehelgensaften, halloween 
og allehelgensdag. Så tag familien i hånden, 
kom forbi Skanderborg Kommunes Biblioteker  
og deltag i optakten. Tjek vores hjemmeside for 
spændende aktiviteter – og kig forbi 
bibliotekerne hvor vi selvfølgelig har masser af 
gode læseforslag om både halloween og 
allehelgen til både store og små.

Tæl snefnug på Hørning Bibliotek
Fra d. 1. november 2019 kan du tælle 
snefnug på Hørning Bibliotek. 

Hvis du tæller det rigtige antal snefnug, kan du 
være med i konkurrencen om en julebog og en 
kalender. Det eneste du skal gøre er, at tælle 
alle de snefnug, som er blæst ind af vinduerne, 
og så udfylde kuponen for at deltage i 
konkurrencen. 

Konkurrencen starter den 1. november 
kl. 10 og slutter 29. november kl. 16. 
Vinderen får direkte besked.



Forrygende ildshow for hele familien!
Oplev Troupe Inferno lave de vildeste 
kunster med ilden!

Det foregår på torvet foran biblioteket
 - alle er velkomne!

Arrangeret i samarbejde med Galten Skovby 
City og Galten Biblioteks brugergruppe.

Fredag d. 29. november 2019 kl. 17:00
foran Galten Bibliotek. Gratis

20

Mal på krus!
Lørdag d. 2. november 2019 
Kl.10:00 - 12:30 på Galten Bibliotek

Kom og mal dit eget krus.
Vi har både krus og tusser klar til at 
hygge med.

Bemærk: Det er gratis er deltage, 
men der er et begrænset antal pladser. 
Ledsagende voksne skal ikke have billet.

Lav din egen toiletrulle-
fuglefoderautomat!
Lørdag d.23. november 2019 
Kl.10:00 - 12:30 på Galten Bibliotek

Vi laver foderautomater af toiletruller. 
Kom og vær med! Gratis



Film for de mindste på Skanderborg Kommunes Biblioteker

Næsehornsdans
Det er rigtig sjovt at danse! Men skal 
man danse alene hele tiden, er det 
pludselig ikke så sjovt længere. Det 
lille næsehorn har brug for at finde på 
noget, så alle gerne vil danse med.

Galten Bibliotek tirsdag d. 17. september kl. 9.30 
Skanderborg Bibliotek tirsdag d. 17. september kl. 9.30
Hørning Bibliotek onsdag d. 18. september kl. 9.30
Ry Bibliotek torsdag d. 19. september kl. 9.30

Pingvin
Pingvintjeneren vil have, 
at pingvinfesten skal være perfekt. 
Men alt, hvad han gør, ender galt.
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Rita & Krokodille – Snevejr
Det har sneet. Rita og Krokodille skal ud og kælke. På 
bakken møder de Boris, som udfordrer dem til kælke 
om kap. Men bakken er meget stejl og Rita tør ikke helt 
køre. Hun giver Krokodille skylden. Han bliver sur og 
lægger sig ned i sneen. Når Rita prøver at undskylde, 
vender Krokodille sig så tvært om, at de pludselig beg-
ge to glider ned af bakken på Krokodilles mave! Rita er 
hunderæd! Men det er også sjovt. Vennerne vinder!

Galten Bibliotek tirsdag d.19. november kl. 9.30 
Skanderborg Bibliotek tirsdag d. 19. november kl. 9.30
Hørning Bibliotek onsdag d. 20. november kl. 9.30
Ry Bibliotek torsdag d. 21. november kl. 9.30

Galten Bibliotek tirsdag d. 22. oktober kl. 9.30 
Skanderborg Bibliotek tirsdag d. 22. oktober kl. 9.30
Hørning Bibliotek onsdag d. 23. oktober kl. 9.30
Ry Bibliotek torsdag d. 24. oktober kl. 9.30
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Musik
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Lytteklub: Pink Floyd

Tag med på en rejse gennem gruppens musikalske 
univers! Vi skal lytte til en lang række numre fra Pink 
Floyds mesterlige album The Piper at the Gates of 
Dawn, The Dark Side of the Moon, The Wall, m.fl. 
Bibliotekar Thomas Damm er guide på rejsen, og du 
kan være med til at bestemme hvilke sange vi skal 
høre. Det er gratis at deltage, og der kan købes en øl 
eller et glas vin undervejs.

Tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 19:00 
på Galten Bibliotek

Kor-koncert med Vocali - 
Onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 19 – 21 
på Hørning Bibliotek

Vocalí har eksisteret siden 2011, hvor 
dirigent Alice Vestergaard blev overtalt 
til at starte et damekor. Koret består at 
cirka 30 sangglade kvinder i alle aldre 
og med en passion for musik og 
samvær.

I slutningen af oktober deltager Vocalí for første gang i en 
kor-konkurrence, Canta al mar i Barcelona, hvorfor dagens 
koncertrepertoire primært vil bestå af klassisk og jazz, 
som er de to kategorier, koret stiller op i til konkurrencen

Pris 30 kr. pr billet. Kan købes på Hørning Bibliotek 
eller via bibliotekets hjemmeside

Arrangeret af Hørning Biblioteks Brugergruppe.
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Strejftog på Desolation Row - om Bob Dylan
Torsdag d.10.oktober 2019 kl. 17:00 på Ry 
Bibliotek - Gratis
Kom og hør et spændende foredrag om den 
legendariske amerikanske singer-songwriter, 
poet og kunstner. Få et dybere indblik i Dylans 
forunderlige univers. Esben Strunk fortæller

Arrangeret af Brugergruppen ved Ry Bibliotek

Strejftog på E Street 
Torsdag d. 24. oktober 2019 kl.17:00 På 
Ry Bibliotek - Gratis

Espen Strunk fortæller om Bruce Springsteen 
Kom og hør et spændende foredrag om den 
legendariske amerikanske musiker og 
singer-songwriter

Arrangeret af Brugergruppen ved 
Ry Bibliotek

Lørdagsmatiné: Spillemændene 
Lørdag den 2. november 2019 kl. 11 :00 på 
Galten Bibliotek - Gratis

Swingende folkemusik fra Danmark, Irland, USA og 
Sverige. Repertoiret går fra langsomme, udtryksfulde 
melodier til jigs fra Irland og hopsa fra Danmark.

Instrumenterne er bl.a. violin, harmonika, guitar og 
fløjte. Alle i gruppen kommer fra Østjylland, er 50+ 
og har  tidligere spillet i Gryden i Aarhus.

Koncerten er arrangeret af Brugergruppen ved 
Galten Bibliotek.
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Udstillinger
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Udstilling v. Nina Haubroe Juric på 
Skanderborg Bibliotek 
Fredag d. 1 november 2019 – lørdag d. 30. 
november 2019

Finurlige, poetiske og lette. Sådan kan Nina ś 
collager nok bedst beskrives.

Teksten er skrevet af kunstneren selv;
Fælles for al mit billede arbejde er, at det er 
nordisk i sit udgangspunkt, en personlig 
formidling af lyset og luften og verden omkring 
mig, som jeg sanser den. Uanset om det er 
collager eller malerier undersøger jeg 
spændvidden mellem det genkendelige og 
ugenkendelige, mellem det alvorlige og det 
humoristiske, mellem det jordnære og det 
uhåndgribelige.For mig handler billedkunsten 
om at gå på opdagelse i det, der er.  
Mine collager er et mix af collage med akvarel, 
blæk, tusch, akryl, tryk og stykker af natur. Jeg 
elsker collagens lethed og hvordan 
genkendelige små fragmenter fra hverdagens 
billedkultur kan tranformeres ind i en ny
sammenhæng og blive til noget nyt i poetiske, 
finurlige, underfundige, eventyrlige 
fortællinger. Jeg finder mine collageelementer 
i magasiner, kunstbøger, fagbøger og reklamer 
og kan fortabe mig helt i processen, når jeg 
finder klip til nye collager – parfumeflasken, 
der bliver til en fornem fisk, rubinsmykket, der 
bliver til et træ på savannen. Mit øje søger altid 
spændende former, og jeg kan slet ikke lade 
være med at se mulighederne i hverdagens 
elementer. Jeg søger det uperfekte, det skæve. 
Jeg undersøger grænserne mellem kontrol og 
vildskab, mellem virkelighed og fantasi. Mine 
collager har ofte et strejf af barnlig leg,
 pastelfarvet, legende, let, fabulerende – man 
kan aldrig få for meget glimmer.

Manga FanArt - Marlene Kjølby Lund og 
Mette Rye Kilde udstiller i Oktober på 
Hørning Bibliotek. 

”Vi er to lærere som har en hobby - vi elsker 
simpelthen at tegne og se Anime. Og så vi 
laver FanArt af nogle af vores yndlings 
Anime-serier. Det startede for 4 år siden, hvor 
vi fandt ud af at vi kunne lide nogle af de 
samme anime-serier, og vi kunne begge to 
godt lide at tegne. Så en dag satte vi os 
sammen og prøvede os frem, og med tiden 
blev vi bedre og bedre. Nu laver vi udfordrin-
ger til hinanden, og vi er begyndt at udstille 
forskellige steder.”

Jul af Hanne
Hele november og december udstiller Hanne 
Kjølby juleting i Hørning Biblioteks montre. 

Hanne Kjølby har altid været meget kreativ, og 
hun laver alt fra strik, patchwork til tøjsyning 
og broderi. Hun udstiller patchwork juletræer, 
nissemus med magnet og andre søde julerier.
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Jul på 
bibliotekerne
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Julekalenderens Magiske Musik
Lørdag d. 30. november 2019 kl. 11:00 - 
12:00 på Skanderborg Bibliotek – Gratis

Koncert med julekalendermusik, hvor der 
bliver mulighed for både at åbne låger og 
synge med. Tag med på en rejse gennem 40 
års julekalendersange.

I Danmark har vi en helt særlig tradition i den 
søde juletid. Hele december måned sidder vi 
nemlig klistret til TV-skærmen og kigger lige 
ind i hjertet af den danske julestemning - 
julekalenderen!

Gennem tiden har julekalendrene ikke blot
 beriget os med spændende historier, 
men i særdeleshed også med en masse 
fremragende musik.

Denne julekoncert vil tage publikum med på 
en rejse gennem den musik, der i årtier har 
fyldt danskernes hjem med den helt særlige 
julestemning, der hører julekalendre til. 
Det bliver en historisk rejse, pakket ind i al
den bedste julekalendermusik fra “Kender du 
Decembervej?” med Magnus Tagmus til 
“Tinkas Juleeventyr”.

Musikerne Ninna Morsing og Camilla 
Overgaard vil med hver deres speciale 
indenfor percussion, klaver, guitar og sang, 
give Jer årets første julegave og garantere Jer 
en magisk og medrivende julekoncert, som I 
aldrig har oplevet den før!

 Koncerten er for hele familien - mød bare op!

Kreativ december på 
Hørning Bibliotek.
Hele december måned kan du lave 
julerier på Hørning Bibliotek. Hvert 
kreativt værksted står fremme en hel 
uge af gangen, så du kan også komme 
og være kreativ, når personalet er gået 
hjem. Det kræver ingen tilmelding at 
deltage i værkstederne. 

Mandag d. 2. december kl 10 til lørdag 
d. 7. december kl. 13.: Julemand af vat

Mandag d. 9. december kl. 10 til lørdag 
d. 14. december kl. 13: Julesprællemand

Mandag d. 16. december kl. 10 til lørdag 
d. 21. december kl. 13: Julebogmærke

Mandag d. 23. december kl. 10 til 
mandag d. 30. december kl. 16: 
Nytårsbriller af piberensere

Glimtende snefnug Galten Bibliotek
Kreativt værksted i julemåneden.
Kom i julestemning og lav din egne 
glimtende snefnug.

I børnebiblioteket fra mandag 
d. 2. december og frem til jul.
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Syng fra "Den blå" - julefællessang
Vi fortsætter de populære fællessangsarrange-
menter på Galten Bibliotek!
Vi synger et udvalg af juletidens sange akkom-
pagneret af pianist og højskolelærer Steffen 
Jonassen. Undervejs serveres der kaffe og 
julegodter. Arrangeret i samarbejde med 
Galten Biblioteks brugergruppe.
Torsdag den 5. december kl. 19.15 på 
Galten Bibliotek - Gratis 

Hørning Kirkes børnekor synger julen 
ind på Hørning Bibliotek lørdag
d. 7. december 2019 kl. 11:00 og kl.12:00 
Gratis 

Julecafe tirsdag d. 10. december 
2019 kl 17-18:30 på Skanderborg 
Bibliotek

Vi laver julehygge med gløgg og 
æbleskiver. Biblioteket står for lidt 
underholdning. Måske er der julespil 
med præmier.Kom og vær med.

Der er ganske gratis og uden tilmelding, 
bare mød op. Af hensyn til forplejning 
skal der afhentes en gratis billet i 
skranken.



30

Læg din egen plan over, hvad DU ikke vil gå glip 
af blandt de mange arrangementer på 
Skanderborg Kommunes Biblioteker 
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