
 LÅN AF LOKALER
 

DIT bibliotek - mødestedet  for læring, samvær,
fællesskab og kulturel aktivitet

“Her rummer vi bl.a. så forskellige aktiviteter som mødregruppe 
for nydanskere, læsekredse, strikkeklubber, skiftende lokale ud-
stillere af kunst og kunsthåndværk og frivillig IT-undervisning.

Men der er masser af plads til flere aktiviteter.”
       DIT bibliotek

Ringkøbing Bibliotek
Telefon: 99 74 26 00
Mail: ringbib@rksk.dk

Skjern Bibliotek
Telefon: 99 74 26 20
Mail: skjernbib@rksk.dk

Tarm Bibliotek
Telefon: 99 74 26 11 (kl. 8 - 11)
Mail: tarmbib@rksk.dk

Videbæk Bibliotek
Telefon: 99 74 26 30
Mail: videbib@rksk.dk

Hvide Sande Bibliotek
Telefon: 99 74 26 40
Mail: hvidesandebib@rksk.dk



Det åbne biblioteksrum

Biblioteket er som kulturinstitution i konstant udvikling, og der er i den 
seneste tid blevet arbejdet på at ændre det fysiske rum, for at give 
plads til forskellige aktiviteter.

Vi er nu klar til at introducere ”Det åbne biblioteksrum”. Det betyder, 
at du kan låne selve biblioteksrummet til foredrag, møder og andre 
arrangementer på alle Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes fem afdelinger. 
Som borger og bruger har du mulighed for selv at være med til at skabe 
indhold på bibliotekerne. Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne byder sig til, 
alle dage fra kl. 7.00 til kl. 22.00, som mødested for læring, samvær, 
fællesskab og kulturel aktivitet.

Arbejder du som frivillig eller mangler din læsekreds, din studiegruppe 
eller nørkleklub et sted at mødes? Vil din forening gerne fortælle om 
jeres hobby? Eller vil du gerne vise andre, hvad du har lavet hjemme i 
atelieret eller værkstedet? 

De aktiviteter, som du ønsker skal foregå i de åbne biblioteksrum, skal 
ligge i naturlig forlængelse af bibliotekets øvrige aktiviteter og have 
folkeoplysende karakter.

Der skal være offentlig og gratis adgang til aktiviteter i det åbne 
biblioteksrum. Du kan ikke bruge lokalerne til kommercielle arrange-
menter, religiøse eller partipolitiske formål og til private fester.

Det åbne biblioteksrum kan benyttes i bibliotekernes åbningstid fra
kl. 7.00 til 22.00.

Mødelokaler

Du kan også låne mødelokaler. Her skal der være gratis adgang til aktiviteter 
og arrangementer i mødelokalerne.

Du kan ikke bruge mødelokalerne til kommercielle arrangementer og private 
formål. 

Mødelokalerne kan benyttes i bibliotekernes åbningstid fra kl. 7.00 til 22.00.

Kontakt dit bibliotek

Du kan rette henvendelse til dit lokale bibliotek og høre mere om mulighed-
erne for at bruge det åbne bibliotek, udstille på biblioteket eller låne møde-
lokaler. 

Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder - og husk det er gratis.

“Biblioteket ligger centralt, der er mulighed for at lave kaffe og det giver en god 
mulighed for at vise hvad biblioteket er og hvad det kan bruges til for nye borgere 
i kommunen.”
       Dorte Christiansen, Familiekonsulent i afdelingen Social & Integration

“Vi er begejstret for muligheden for at mø-
des på biblioteket. Personalet er altid klar 
til at hjælpe med at finde og skaffe den 
næste bog til læsekredsen. Det er et dejligt 
neutralt sted og man er fri for at gøre rent 
derhjemme, når læseklubben skal mødes.”
                               Læsekreds i Skjern


