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Gå et kulturelt efterår i møde med DIT bibliotek

Når efteråret nærmer sig og bladene falder af træerne, så blomster kulturen for alvor på bibliotekerne..

Vi forsøger til hver sæson at skabe et varieret program, så der bliver et spændende kulturelt tilbud til alle. Men side om side med 
de traditionelle arrangementer, som forfatteraftner og forskellige kulturaktører der har noget på hjerte, prøver vi altid at tilføre 
programmet noget helt nyt, og i år er ingen undtagelse.

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, og nu er vi klar til at introducere Det åbne biblioteksrum. Det betyder, at du kan låne 
mødelokaler og selve biblioteksrummet til foredrag, møder og andre arrangementer på alle Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes fem 
afdelinger. Du kan få mere information på riskbib.dk, eller ved at kontakte de enkelte afdelinger.

Helt i tråd med bibliotekets ønske om mere aktivitet i biblioteksrummet, indbyder vi nu også i samarbejde med Ungdomsskolen til 
brætspilsaftner. Den digitale verden kan tilsyneladende ikke feje terningslag, træbrikker eller kortspil af bordet. Brætspil er blevet 
et enormt hit blandt de unge. Ungdomsskolen og biblioteket har taget initiativet, men fremad håber vi, at de unge selv har lyst til 
at overtage roret.

Vi søsætter også en ny foredragsrække med titlen Flere sider af en lokal forfatter. Som den første i rækken, har vi inviteret forfat-
ter Jonna Odgaard, som vil fortælle om, hvordan det gik til at en tidligere journalist fra Ringkøbing begyndte at skrive romaner. En 
historie som er usædvanlig og som også overraskede hende selv! 

Historier om Danmark går heller ikke upåagtet hen i bibliotekernes arrangementsrække. Bibliotekerne har indgået et samarbejde 
med Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv og Ældresagen Ringkøbing-Holmsland omkring erindringskampagnen Giv det videre som er 
et landsdækkende projekt. Arkivet orienterer om projektet, der er for alle uanset alder og køn. Vi har inviteret Helga Kloster der 
fortæller om sin erindringsbog Sangen for livet – en fortælling om et kvindeliv med udspring i Stadil Sogn.

Højtlæsning for børn kender vi, men nu forsøger vi også med højtlæsning for voksne. Carsten Bille Christiansen og Christian Baads-
gaard læser højt af bøger som har haft betydning for dem.

Og så har vi slet ikke nævnt alle de herlige børneforestillinger for bibliotekets allermindste brugere. De kan møde græshoppen 
Grethe og nisserne Pjanke og Pjok. De kan se trylleshow med klovneri, bugtaleri og ballondyr samt en vaskeægte levende hvid tryl-
lekanin. Eller hvad med en tur med Musikflyveren, hvor vi spænder selen og tager på fantasifuld rejse til Brasilien og danser samba.

Aktualitet og alsidighed skulle gerne være den røde tråd i vores arrangementsrække, men synes du der mangler noget, er du me-
get velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne være et levende bibliotek og er åbne overfor nye tiltag og muligheder for samarbejde, 
og vi møder dig gerne både live og online.

Velkommen til et inspirerende efterår!

Alice Hedevang Christensen,
Arrangementskoordinator

FOR ALLE

OPLEVELSER



Vil du med i en læsekreds?

Kan du lide at læse, og vil du gerne
have nogen at tale med, om de bøger du læser?

Vi indbyder alle, der kunne være interesserede i at 
komme med i en læsekreds til to arrangementer på 
henholdsvis Tarm og Videbæk bibliotek. Målet er at 
få dannet nye læsekredse, så deltagerne har mulig-
hed for at snakke sammen og finde ud af, om de vil 
danne en ny læsekreds sammen.

Vi fortæller lidt om, hvordan man kan organisere sig 
i en læsekreds, og om bibliotekets særlige tilbud til 
læsekredse. Desuden giver vi inspiration til bøger 
man kan læse.

Vi byder på en kop kaffe og lidt sødt.

Tarm Bibliotek

Mandag 4. september

Kl. 16.30 - 17.30

Gratis / mød bare op

Nørkleklub på bibliotekerne

Er alt det de fortæller os virkelig løgn? - en guide til den postfaktuelle uvirkelighed

Samtalecafé på Café Teske

Strik og hækling er igen blevet det store hit. Både på 
nettet og i det virkelige liv, stimler mennesker sam-
men om deres fælles interesse for at bytte opskrif-
ter, dele tips og lære af hinanden.

Klubben henvender sig både til nybegyndere, letø-
vede og til den garvede strikker. Alle er velkommen 
uanset strikkeevner.

Så har du lyst til at være med i klubben så mødes vi 
hver tirsdag i lige uger til erfaringsudveksling og hyg-
ge på biblioteket.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Den første aften sørger vi for kaffe og the.

Fake news og alternative fakta er på alles læber.

Hør Thomas Ubbesen fortælle sin fascinerende og 
kritiske analyse af medierne, statsmagten og løg-
nene baseret på Ubbesens egne oplevelse, observa-
tioner og refleksioner fra 30 års arbejde tæt op ad 
en udenrigspolitisk virkelighed og en nyhedsmæssig 
uvirkelighed, som er det grundlag journalister arbej-
der på. 

Få også en række konkrete bud på, hvordan man som 
bruger kan navigere mellem løgne, sandheder, pro-
paganda, public service og … det der til forveksling 
ligner.

Arrangementet er i samarbejde med AOF og med-
finansieret af folkeoplysningens 10 % debatpulje.

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne og Café Teske indby-
der til samtalecafé, hvor der vil være oplevelser for 
både sjæl og krop.

Vi inviterer alle til en uformel aften, hvor der vil bli-
ve mulighed for at spise sammen, tale sammen og 
hygge. 

Billetprisen er incl. aftensmad, 1 glas vin, kaffe og kage.
Tilmelding nødvendig pga. begrænset antal pladser.  

Café Teske
Østergade 6
6950 Ringkøbing

Mandag 25. september

Kl. 18.30 - 21.00

Køb billet på riskbib.dk,
eller på Café Teske,
tlf. 40 80 05 00,
139 kr. inkl. forplejning

Videbæk Bibliotek

Mandag 18. september

Kl. 16.30 - 17.30

Gratis / mød bare op

Ringkøbing Bibliotek
Skjern Bibliotek
Videbæk Bibliotek

Tirsdag 5. september

Kl. 19.00 - 21.00

Gratis / mød bare op

Skjern Bibliotek

Torsdag 21. september

Kl. 19.00 - 21.00

Køb billet på riskbib.dk,
75 kr.

Voksne



Dette efterår vil Bibliotekets bogcaféer omhandle roma-
ner, der på en eller anden måde giver et billede af Dansker-
nes historie.

Tag med på en guidet romantur med bibliotekarerne fra 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne rundt i Danmarkshistorien.

Vi byder på en kop kaffe/te og lidt sødt.

Videbæk Bibliotek

Tirsdag 12. september

Skjern Bibliotek

Tirsdag 19. september

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 28. september

Tarm Bibliotek

Onsdag 4. oktober

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 1. november

Bogcafé om Danmarkshistorien

Kl. 16.00 - 17.00 alle steder

Gratis / mød bare op

Erindringscafé - Giv det videre! ..dine erindringer

Kom og hør hvordan du kan skrive dine erindringer og blive 
en del af årets landsdækkende projekt Giv det videre.
Arkivet orienterer om projektet, der er for alle uanset alder 
og køn. Alle har en historie - må vi få din?

Vi har inviteret Helga Kloster fra Ulfborg til at fortælle om 
arbejdet med sin erindringsbog Sangen for livet- en fortæl-
ling om et kvindeliv med udspring i Stadil Sogn.

Arrangementet er i samarbejde med Ældresagen Ringkø-
bing-Holmsland og Ringkøbing Lokalhistoriske arkiv.

Vi byder på kaffe/the og kage i pausen.

Ringkøbing Rådhushal

Torsdag 14. september

Kl. 19.00

Gratis / mød bare op

Danmarkshistorien i Gulvhøjde - foredrag med Kåre Johannessen

Kåre Johannessen er historisk ekspert og foredragsholder. 
Han har udgivet en del bøger bl.a. Vikingetiden (2001), Hor 
Saa Vid – seksualiteten i middelalderen (1998), Kejserhø-
gen (2009) og mange andre.

Vi ved alle sammen, at det var Christian den Fjerde der 
byggede Rundetårn, og at Svend Poulsen Gønge ene mand 
besejrede hele den svenske hær (med lidt hjælp fra Torden-
skjold). Rygraden i dansk historieforståelse var gennem år-
hundreder kongerækken. Men hvor meget betød de enkel-
te konger egentlig for den jævne dansker?

Videbæk Bibliotek

Onsdag 11. oktober

Kl. 19.00 - 21.00

Køb billet på riskbib.dk, 50 kr.



Erindringscaféer

YA Læseklub for unge fra 15 år+

Vi starter 2 læseklubber for unge fra 15 år.

Her vil vi tale om bøger, vi har læst, og anbefaler gode 
bøger til hinanden. Der er masser af plads til diskus-
sion – også omkring, hvad vi hver især har lyst til at 
læse og tale om.

Bibliotekaren præsenterer hver gang nye bøger, der 
lige er kommet på biblioteket, som kan lånes efter 
først-til-mølle princippet.

Så er du vild med bøger, og har du lyst til at dele dine 
læseoplevelser med andre, så er læseklubben måske 
noget for dig.

Ringkøbing:

Vi mødes den sidste tirsdag i hver måned til hygge og 
masser af snak om bøger.

Første mødedag er tirsdag den 26. september. 

Tilmelding til bibliotekar Gitte Kjær Hansen på mail
gitte.kjaer.hansen@rksk.dk eller tlf. 99 74 26 06.

Skjern:

Vi mødes den sidste torsdag i hver måned til hygge 
og masser af snak om bøger.

Første mødedag er torsdag den 28. september. 

Tilmelding til bibliotekar Karin Kinch på mail
karin.kinch@rksk.dk eller tlf. 99 74 26 22.

Ringkøbing Bibliotek

Tirsdag 26. september

Kl. 15.30 - 16.30

Gratis / med tilmelding

Tidligere præstefrue i Skjern Anna Lund Brogaard-
Andersen fortæller om sin opvækst i Bork, og om 
byen dengang.

Tarm Bibliotek

Tirsdag 26. september

Tidligere plejehjemsleder i Hemmet Svend Aage 
Steffens, fortæller om sit liv. Blev uddannet som 
kommis i Sønderborg, men endte som leder af 
Hemmet plejehjem.

Dyrker i dag sin store interesse for kunst.

Autoudlejer Eddy Mortensen fortæller om sine år 
i Tarm, hvor han bl.a. har været med til at starte Vest-
jysk Visefestival og drevet Æ gammel Laugstow.

Et liv fortalt med humor og fynsk accent.
Arrangementerne afholdes i samarbejde
med Egvad Egnshistoriske Samling.

Tarm Bibliotek

Tirsdag 31. oktober

Tarm Bibliotek

Tirsdag 28. november

Kl. 14.30 - 16.00

Gratis / mød bare op

..Kom til en fornøjelig eftermiddag med
fortællinger og hyggesnak over kaffen.

Kl. 14.30 - 16.00

Gratis / mød bare op

Kl. 14.30 - 16.00

Gratis / mød bare op

Min opvækst i Bork

Fra kommis i Sønderborg til livet i Hemmet

En fynbo kommer til Tarm

Vi byder på kaffe og kage.

Skjern Bibliotek

Torsdag 28. september

Kl. 15.30 - 16.30

Gratis / med tilmelding



De uheldige telte - foredrag med Wivel & Løager

Hvor forskellige er vi, når det kommer til stykket? 
Hvordan defineres den moderne mand? Kan man, på 
trods af vidt forskellige baggrunde, finde sammen i 
et venskab? Thomas og Lasse udforsker, i løbet af 
deres foredrag, en række eksistentielle emner: 

Leger lige børn bedst? Bliver man skabt af sine tanker 
eller af sine omgivelser?

Et sjovt, anderledes foredrag, hvor de to mænd deler 
ærligt, hudløst og humoristisk ud af deres erfaringer.

Ringkøbing Rådhushal

Torsdag 28. september

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
100 kr.

Maria Helleberg - forfatterforedrag

Græskarmester 2017

Maria Hellebergs begejstring for litteratur, stærke 
kvinder og historie har givet danskerne mange gode 
læseoplevelser. 

Hendes mere end 30 romaner tager gerne udgangs-
punkt i historiske emner, som er tilsat både fantasi 
og hjerte, og som er skåret frem af fakta ved hjælp af 
hendes akademiske baggrund. 

Denne gang skal vi høre om hendes seneste roman 
Kvinderne fra Thy, en slægtsroman om to kvinder, 
mor og datter, der tager kampen op for at få et bedre 
liv på landet i Thy omkring år 1900.

Hvem fik dyrket det største græskar?
Kan du slå sidste års vindergræskar på 62 kilo?

Kom og vær med når vi kårer Ringkøbing-Skjern Bibli-
otekernes Græskarmester 2017.

Den flerdobbelte Danmarksmester i kæmpegræskar-
dyrkning Kim Engrob Bøndergaard er dommer og vil 
kåre vinderen.

Vinderen skal findes blandt de græskardyrkere, som 
hentede frø fra Kims kæmpegræskar på biblioteker-
ne i foråret. 

Der er præmier til de 3 største.

Få tips og tricks til græskardyrkning på Kims hjemme-
side www.kaempegraeskar.dk.

Skjern Bibliotek

Lørdag 7. oktober

Kl. 11.00 - 12.00

Gratis
Tilmeld dig til konkurrencen 
senest 29. september
på tlf. 99 74 26 20 eller
på mail skjernbib@rksk.dk

Thomas Wivel - Bedst kendt som standup 
komiker, hvor han for nyligt kunne fejre 25 
år jubilæum på de skrå brædder.  Derudover 
er det blevet til en række udgivelser i form 
af romaner og digtsamlinger.

Lasse Løager – Forfatter, foredragsholder og hundeejer. De tre 
ord, er hvad Lasse selv mener definerer grundpillerne i tilværel-
sen, som set fra Løagers perspektiv. Han udgav i 2016 sin de-
butroman, Skyggefald, som hovedsageligt foregår i og omkring 
fødebyen, Ringkøbing.

Skjern Bibliotek

Torsdag 5. oktober

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
75 kr.

Efterårsferien nærmer sig og dermed også læsetid 
for både børn og bedsteforældre.

Mangler du gode idéer til bøger, du som bedstefor-
ælder kan læse for og med dine børnebørn, vil der 
denne eftermiddag blive givet et bud på bøger, der 
vil være velegnede til oplæsning eller selvlæsning for 
børn i alderen 3 -10 år. 

Over en kop kaffe/te og lidt sødt vil der være hygge 
og snak om gode børnebøger ved børnebibliotekar 
Gitte Kjær Hansen.

Ringkøbing Bibliotek

Mandag 9. oktober

Kl. 16.00 - 17.00

Gratis billet på riskbib.dk

Hvad skal jeg læse med børnebørnene i efterårsferien?



Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow

Kunne du tænke dig at lære andre spil end ludo og matador? Så kom og vær med, når vi 
arrangerer brætspilsaften.

Vi sørger for at have et godt spilbibliotek klar, så der er spil for enhver smag. Du kan også 
låne spil med hjem.

Du er velkommen til at tage både en ven og et af dine egne spil med. Vi byder på snacks og 
sodavand, så ingen går sukkerkolde midt i spillene. 

Brætspilsaftnerne henvender sig til unge og voksne.

Mød bare op - det er gratis at være med!

Arrangementerne afholdes i samarbejde
med Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole.

Skjern Bibliotek

Torsdag 12. oktober +
Mandag 20. november

Kl. 19.00 - 21.30

Gratis / mød bare op

En fynbo kommer til Tarm

Ringkøbing Bibliotek

Mandag 23. oktober +
Torsdag 7. december

Kl. 19.00 - 21.30

Gratis / mød bare op

Videbæk Bibliotek

Mandag 6. november +
Torsdag 30. november

Kl. 19.00 - 21.30

Gratis / mød bare op

Som noget helt nyt har vi på bibliotekerne nu fået en masse spændende brætspil, som du kan låne i op til 14 
dage. Spillene kan også bruges på bibliotekerne.

Saml familie eller venner til hygge rundt om bordet med et af bibliotekets nye brætspil. Spillene er vidt for-
skellige og sørger for, at I kan få trænet lattermusklerne, hygge jer på tværs af alder eller bruge de små grå.

Der er er spil til alle. Uanset om du er til hurtige, festlige spil på 15-30 min. eller til fordybelse og strategiske 
spil på 1-2 timer eller mere, så har vi nu brætspil til dig. Du kan også hente en af de mange inspirationsbro-
churer og se mere om alle de mange spil.

Spillene kan selvfølgelig reserveres på riskbib.dk

NYHED

UHØRT - Hørslev/Mechlenburg

Generator
Kastengevej 3
6950 Ringkøbing

Torsdag 26. oktober

Kl. 20.00
(dørene åbnes kl. 19.00)

Køb billet på riskbib.dk,
75 kr.

Forfatter Lone Hørslev og komponist Jesper Mechlen-
burg er gået sammen i et nyt musikalsk samarbejde. 

Deres succesfulde og velbesøgte tidlige forårstur og 
en 5-hjertet anmeldelse fra Politiken og Gaffa har be-
tydet, at bandet også turnerer i efteråret 2017. 

Jesper har med udgangspunkt i Lones digte og op-
læsning, sat ordene ind i et dybt originalt univers, der 
kredser om længslen efter kærlighed og lykke, om at 
møde den eneste ene, om magi og drømme, trylleri 
og poesi. Det uventede i det daglige og nære.

En time i selskab med hverdagspoesi og pop.

Live består UHØRT desuden af Rolf Hansen.

Arrangementet er i samarbejde med Spillestedet Generator.

Den 3. alder - gør den til livets bedste! Foredrag med Hanne Faldborg

Forfatter, foredragsholder og stress coach Hanne 
Faldborg giver i sit foredrag om den 3. alder inspirati-
on, energi og nye vinkler på seniorlivet.

Hanne Faldborg plæderer for, at der ikke findes en 
alder, hvor det er for sent at udforske nye sider og 
træffe nye valg. 

Kom og få en saltvandsindsprøjtning til hvordan den 
3. alder kan blive den bedste

Arrangementet er i samarbejde med AOF og medfinan-
sieret af folkeoplysningens 10% debatpulje.  

Tarm Bibliotek

Onsdag 25. oktober

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
50 kr.



Mine bedste bøger - ved Carsten Bille Christiansen

Spil Dansk Dagen fejres med fællessang

Hvor taler du flot dansk! – Når integrationen lykkes - foredrag med Abdel Aziz Mahmoud

Spil Dansk Dagen har været en fast tradition i dansk 
musikliv siden 2001 og er Danmarks største musik-
begivenhed i al sin bredde og mangfoldighed af ar-
rangementer. 

Så kom og syng og vær med til at fejre dagen, hvor vi 
dykker ned i den danske sangskat.

Arrangementet er i samarbejde med Musikskolen 
Ringkøbing-Skjern og der krydres aftenen igennem 
med indslag fra musikskolens lærere og talentfulde 
sangelever.

I dette indlevende foredrag tager Abdel blandt andet 
udgangspunkt i de personlige fortællinger fra bogen 
Hvor taler du flot dansk, som omhandler familiens 
kamp for at lykkes i Danmark.

Uanset om du er den familie, der prøver at finde vej i 
et nyt land, eller den nabo eller kollega, der gerne vil 
hjælpe, men er i tvivl eller bange – så vil dette være 
et foredrag for dig.

Arrangementet er i samarbejde med AOF og med-
finansieret af folkeoplysningens 10 % debatpulje.

Ringkøbing Rådhushal

Onsdag 8. november

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
100 kr.

Ringkøbing Rådhushal

Torsdag 2. november

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
50 kr.

Carsten Bille Christiansen, leder af FrivilligVest og tid-
ligere journalist ved Dagbladet Ringkøbing-Skjern vil 
læse højt af bøger, som har haft betydning for ham.

Vi vil med denne aften gerne give inspiration, glæden 
ved at læse og at fordybe sig i læsningen videre.

Det bliver en aften med højtlæsning, snak og hygge. 

Vi byder på kaffe og kage. Alle er velkomne.

Skjern Bibliotek

Mandag 30. oktober

Kl. 19.00 - 20.00

Gratis billet på riskbib.dk

Nutidens børnebøger fra 3 - 10 år

Snart nærmer december sig og dermed også tiden 
for at finde de rette julegaver.

Mangler du gode idéer til bøger, du som bedstefor-
ældre kan læse med og give dine børnebørn, vil der 
denne eftermiddag blive givet et bud på bøger, der 
vil være velegnede til oplæsning eller selvlæsning for 
børn i alderen 3-10 år. 

Over kaffe/te og lidt sødt vil der være hygge og 
snak om gode børnebøger ved børnebibliotekar Karin 
Kinch.

Skjern Bibliotek

Søndag 29. oktober

Kl. 14.00 - 15.00

Gratis billet på riskbib.dk



Flere sider af en lokal forfatter.. Jonna Odgaard - foredrag om Laplandssagaen

Hvordan gik det til, at en journalist fra Ringkøbing be-
gyndte at skrive romaner, som foregår i Laplands vild-
mark og blandt samer? Den historie - som er usæd-
vanlig og overraskede hende selv, vil hun fortælle.

Herefter drages vi ind i en fremmed kultur, et univers 
med spænding, drama, magi og kærlighed, når forfat-
teren fortæller om handlingen i Ulvens blik og Sha-
manens lærling.

Ringkøbing Rådhushal

Onsdag 15. november

Kl. 16.00

Gratis billet på riskbib.dk

Tekstildesigner Rosa Tolnov Clausen - foredrag

Mød tekstildesigneren Rosa Tolnov Clausen, som er 
født og opvokset i Skjern. Hun er uddannet tekstil-
designer fra Designskolen Kolding, og har siden sit 
afgangsprojekt i 2013 skabt interaktive tekstilpro-
jekter i Japan, Sydkorea, Italien, Finland og Danmark. 

Rosa Tolnov Clausen vil fortælle om og vise billeder 
fra bl.a. væveprojekterne Groundwork og H.O.W. 

Groundwork fandt sted i Sydkoreas hovedstad Seoul 
i 2016, hvor Rosa skabte rammen for at tusindvis af 
mennesker på tværs af alder, køn og kulturel bag-
grund kunne sidde og væve sammen midt i millionby-
en.

Projektet H.O.W. - Hands On Woven, er et projekt skabt 
i samarbejde med væverne hos Blindes Arbejde. Sam-
men med væverne har Rosa mellem 2013-2016 ar-
bejdet med, hvordan man ved hjælp af taktilitet og 
systemer kan skabe de bedst mulige værktøjer, der 
gør det muligt for de synshandicappede vævere hos 
Blindes Arbejde at blive med-designere af de teksti-
ler, de producerer.

H.O.W. vandt sidste år en Danish Design Awards.

Skjern Bibliotek

Torsdag 16. november

Kl. 19.00 - 21.00

Køb billet på riskbib.dk,
50 kr.

Foto: Jørn Deleuran

Skumringstime

For 21. gang markerer vi Den nordiske Biblioteksuge 
på Tarm Bibliotek med oplæsning og levende lys.

I år er temaet Øer i Norden og der læses fra Ulla-Le-
na Lundbergs roman Is. I år er det rektor på Vestjysk 
Gymnasium Tarm Mikkjal Helmsdal der står for op-
læsningen.

Vi byder på kaffe.

Arrangementet er i samarbejde med Foreningen Norden 
Skjern-Tarm-Videbæk.

Tarm Bibliotek

Mandag 13. november

Kl. 19.00

Gratis billet på riskbib.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, mø-
der 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 Bibliote-
kerne byder sig til alle dage fra kl. 7 til kl. 22 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 ak-
tiviteter og have folkeoplysende karakter.
Der skal være offentlig og gratis adgang til aktiviteter i det åbne biblioteksrum.
Du kan ikke bruge lokalerne til kommercielle arrangementer, 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. 
Mødeokalerne kan benyttes i bibliotekernes åbningstid fra kl. 7.00 til 22.00.

Kontakt de enkelte biblioteker for mere information (se kontaktoplysninger på bagsiden af programmet).

Mine bedste inspirationsbøger - ved Christian Baadsgaard

Christian Baadsgaard, journalist ved Dagbladet Ring-
købing-Skjern, vil læse højt af bøger, som har haft be-
tydning for ham.

Vi vil med denne aften gerne give inspiration, glæden 
ved at læse og at fordybe sig i læsningen videre.

Det bliver en aften med højtlæsning, snak og hygge. 

Vi byder på kaffe og kage. Alle er velkomne.

Skjern Bibliotek

Torsdag 23. november

Kl. 19.00 - 20.30

Gratis billet på riskbib.dk

Biblioteket er DIT



Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen

Mød musikkens magi og syng med
Kristine Mikkelsen fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 
Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.
• For 1 - 3 årige

Videbæk Bibliotek

Mandag 21. august

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk 
fra mandag 14. august.

Græshoppesalsa med Teater Flyvende Prinsesse

Mal med akrylmaling - lav sjove effekter med barberskum

Annette Nygaard fra biblioteket viser, hvordan man 
kan lave flotte billeder med akrylmaling og få sjove 
effekter med barberskum.

Mal et spændende billede, som du får med dig hjem. 

Biblioteket har materialerne.

Skjern Bibliotek

Mandag 28. august

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk 
fra mandag 21. august.

Skjern Bibliotek

Lørdag 16. september

Kl. 10.30 - 12.00

Gratis billet på riskbib.dk 
fra lørdag 9. september.

Tarm Bibliotek

Torsdag 31. august

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk 
fra torsdag 24. august.

Græshoppen Grethe elsker at springe og har slet ikke 
tid til at sidde stille og lytte til de voksne græshop-
per.

Men en dag springer hun ud i et kæmpehop og fa-
rer vild i den store vilde verden, som er både sjov, 
skræmmende og ensom…

Græshoppesalsa er en munter og musikalsk fortælle-
forestilling om at længes ud – og være lykkelig for at 
finde vejen hjem igen. 

Skjern Bibliotek

Onsdag 13. september

Kl. 10.00 - 10.45

Gratis billet på riskbib.dk 
fra onsdag 6. september.

Cirkeline 50 år

Kom til en hyggestund i anledning af, at det i år er 50 
år siden Cirkeline blev til.

Børnebibliotekaren læser en historie om den lille alf 
og hendes gode venner musene. Vær med på en 
skattejagt rundt i biblioteket efter alle Cirkeline bil-
lederne.

Videbæk Bibliotek

Onsdag 20. september

Kl. 10.00 - 11.00

Gratis billet på riskbib.dk 
fra onsdag 13. september.

• For 1 - 3 årige

• For 3 - 9 årige

• For 10 - 14 årige

• For 3 - 5 årige

Børn



Suttog med Barkentins Teater

En humoristisk forestilling uden ord, om de ”store” 
livsværdier når man ikke selv er så stor. Om at spise, 
sove og bruge sut eller ikke bruge sut.

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 20. september

Kl. 9.30 - 10.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 13. september.

SKRALLEBANG på nye æventyr

Musikalsk legestue med Hanne Nørtoft Bødtker

Skumringstime

SKRALLEBANG fører med musik børnene igennem en 
lang række eventyr. Der skal trampes på troldens bro, 
vi skal have øjne så store som tekopper og det er til-
ladt at drille Den Grimme Ælling.

En aktiv koncert som blander fortælling, sang, bevæ-
gelse og fantasi.

Musikpædagog Hanne Nørtoft Bødtker synger og le-
ger med de små. 

Vi skal både sidde og hoppe, synge og spille, lytte og 
lege – og måske finde et rasleæg, som har gemt sig.

Her er der fokus på bevægelse, musik og den gode 
oplevelse.

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 4. oktober

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk,
fra onsdag 27. september.

Tarm Bibliotek

Tirsdag 26. september

Kl. 10.00 - 10.45

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 19. september.

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 21. september

Kl. 9.45 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 14. september.

• For 1½ - 4 årige

• For 3 - 6 årige

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 5. oktober

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 28. september.

• For 2½ - 4 årige

Musikalsk legestue med Hanne Nørtoft BødtkerLette bøger for større børn.. find dem på riskbib.dk under Børn & Forældre



Vidste du.... bla bla :o)

Musikalsk legestue for babyer

Hvem fik dyrket det største græskar?
Kan du slå sidste års vindergræskar på 62 kilo?

Kom og vær med når vi kårer Ringkøbing-Skjern Bibli-
otekernes Græskarmester 2017.

Den flerdobbelte Danmarksmester i kæmpegræskar-
dyrkning Kim Engrob Bøndergaard er dommer og vil 
kåre vinderen.

Vinderen skal findes blandt de græskardyrkere, som 
hentede frø fra Kims kæmpegræskar på biblioteker-
ne i foråret. 

Der er præmier til de 3 største.

Få tips og tricks til græskardyrkning på Kims hjemme-
side www.kaempegraeskar.dk.

Skjern Bibliotek

Lørdag 7. oktober

Kl. 11.00 - 12.00

Gratis
Tilmeld dig til konkurrencen 
senest 29. september på
tlf. 99 74 26 20 eller
mail skjernbib@rksk.dk

Græskarmester 2017 • For alle

Et stykke musikalsk dukketeater for de mindste om 
kyllingen der med nye træsko og med en lidt for stor 
spand drager ud i verden for at hente vand.

Om et par mus der hører og lugter og ser, og lærer 
det første om det højeste og det længste og det tun-
geste.

Videbæk Bibliotek

Mandag 9. oktober

Kl. 10.00 - 10.30

Gratis billet på riskbib.dk
fra mandag 2. oktober.

Trip trap træsko med Olsens Teater • For 1½ - 4 årige

Allerede fra de er helt små er børn meget opmærk-
somme og medlevende, når der synges, spilles og le-
ges. En gyngehest-tur på mors eller fars lår, en dans 
i kreds med barnet på armen eller en hyggelig sæbe-
boble-sang.

Musikpædagog Hanne Nørtoft Bødtker har gennem 
årene med babyhold fået stor erfaring i, hvad børn og 
forældre nyder sammen.

Ringkøbing Bibliotek

Tirsdag 10. oktober

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 3. oktober.

• For 0 årige

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 12. oktober

Kl. 9.45 - 10.30

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 5. oktober.

Få masser af inspiration til højtlæsning.. på riskbib.dk under Børn & Forældre



DADA! MOMOO! Drrrrrrr!

Hvad er DADA? Hvor er DADA?
DADA er alt og ingenting.

En perle der driller, danseben, et vandet væsen, bør-
nenes fingre. 

Et fantasitæppe fuld af overraskelser danner ram-
men om en abstrakt, fjollet opdagelsesrejse.

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 11. oktober

Kl. 10.00 - 10.40

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 4. oktober.

DADA med Teatret Kriskat • For ½ - 4 årige

I drivhuset er der godt at være. Alle planter og grønt-
sager bliver flittigt vandet, og der er lunt og godt. 

Nanni er sulten. Heldigvis er der en kogt kartoffel til-
bage i kasserollen. Men musen, der bor i væksthusets 
fine kukur, er også sulten…

I denne herlige forestilling inviterer Nanni publikum 
indenfor i sit grønne drivhus - i et univers med lyde og 
dufte... en historie fyldt med musik og humor.

Skjern Bibliotek

Onsdag 11. oktober

Kl. 10.00 - 10.40

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 4. oktober.

En heldig kartoffel med Randers Egnsteater • For 1½ - 4 årige

efterårsferie . . . . .

Cupcake - workshop

Karin Gjødsbøl fra Karins Køkken viser hvordan du kan 
pynte cupcakes på flotteste vis inden du selv får lov 
at prøve kræfter med frosting, fondant, icing og mas-
ser af pynt.

Ringkøbing Bibliotek

Tirsdag 17. oktober

Kl. 9.45 - 10.45 +

Kl. 11.00 - 12.00 +

Kl. 12.15 - 13.15

Gratis billet på riskbib.dk 

fra tirsdag 10. oktober.

• For 8 - 15 årige (de mindste i følge en voksen)

Det Flyvende Kuffertcirkus Solo

Kom og oplev Søren fra Det Flyvende Kuffertcirkus. 
Søren optræder med jonglering, balance, en lille smu-
le magi og en masse snak.

Søren er gadegøgler og forestillingen er fyldt med 
nordjysk humor, der underholder alle børn og de fle-
ste voksne. 

Efter forestillingen kan børn og voksne prøve kræfter 
med jonglering, balance, stylter, , ethjulede cykler og 
meget mere. Her er der garanti for udfordringer, sved 
på panden og et godt grin.

Tarm Bibliotek

Tirsdag 17. oktober

Kl. 10.00 - 10.45 
herefter cirkuskole i
45 min.

• Fra 4 år

Videbæk Bibliotek

Tirsdag 17. oktober

Kl. 14.00 - 14.45 
herefter cirkuskole i
45 min.

Gratis billet begge forestillinger på riskbib.dk 
fra tirsdag 10. oktober.

 . . . . .efterårsferie



 . . . . .efterårsferie

Byg en redekasse til havens fugle - workshop

Tag en voksen med – og vær sammen om at bygge en 
redekasse til de mest almindelige fugle i haven. Vi har 
materialer og værktøj og fortæller, hvordan redekas-
sen skal bygges.

Du må tage din egen redekasse med hjem og hænge 
den op i haven. Nu har fuglene god tid til at udvælge 
den rigtige redekasse til foråret, og så er det bare at 
vente på at de får unger og travlt med at finde føde.

Tips til hvordan du hænger redekassen op – og hvilke 
fugle, der måske flytter ind – får du på en plakat.

Ringkøbing Rådhushal

Onsdag 18. oktober

Kl. 10.00 - 12.00

Gratis billet på riskbib.dk 
fra onsdag 11. oktober.
Begrænset antal.

• Fra 8 år og opefter ( ifølge med en voksen)

Trylleshow med Jesper Grønkjær • For 3 - 10 årige

Jespers trylleforestilling er et show i højt tempo. 
45 hæsblæsende minutter, som kombinerer trylleri, 
klovneri, bugtaleri, ballondyr- samt en vaskeægte le-
vende hvid tryllekanin.

Publikum er en aktiv del af løjerne, når Jesper vender 
op og ned på hvad der normalt kan lade sig gøre.

Det er tricks indhentet fra store dele af verden, skøre 
opfindelser, sjove påfund, fantasifulde historier, far-
vestrålende ballondyr m.m.

Skjern Bibliotek

Torsdag 19. oktober

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk 
fra torsdag 12. oktober.

Koncert med Musikflyveren • For 2 - 8 årige

Vi danser og laver fagter sammen til troldesangen 
i Norge, stopdans og samba i Brasilien. Vi siger som 
heste og husker at tage sikkerhedsselen på, når vi 
flyver.

Imellem numrene afspilles et powerpoint-show med 
en flyver, der flyver rundt mellem verdens lande. Un-
der numrene vises billeder fra det aktuelle land.

Til koncerten er der en del interaktion mellem bandet 
og publikum.

Ringkøbing Rådhushal

Fredag 20. oktober

Kl. 10.30 - 11.15

Skjern Bibliotek

Fredag 20. oktober

Kl. 15.00 - 15.45

Gratis billet til begge koncerter på riskbib.dk fra fredag 13. oktober.

Biblo.dk - bibliotekernes online-fællesskab for børn 
..for dig, der interesserer sig for noget. Uanset om du elsker Har-
ry Potter, Minecraft, at læse bøger, høre musik, spille badminton, 
danse eller hvilket som helst andet emne.
Kom og del dine interesser med andre børn i et spændende digi-
talt fællesskab. I grupperne får du både hjælp af børn og biblio-
tekarer.
For børn fra 7-14 år. 



Mød musikkens magi og syng med Kristine Mikkelsen 
fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 

Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.

Videbæk Bibliotek

Mandag 23. oktober

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra mandag 16. oktober.

Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen • For 1 - 3 årige

Pelzz med Teater Kriskat

Tag med ind i et varmt, hyggeligt, fantasifuldt og 
pelsbelagt univers.

Det bliver til en forunderlig opdagelsesrejse for de 
mindste i et forunderligt og pelspjusket landskab.

Her er dansende pelspølsedyr, lune reder med æg i 
og dejlige møgdyr.

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 25. oktober

Kl. 9.30 - 10.00

Gratis billet på riskbib.dk,
fra onsdag 18. oktober.

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 26. oktober

Kl. 9.45 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 19. oktober.

• For 0 - 3 årige

To i et hus - og en mus med Teatergruppen Batida

Mabel og Betty er de allerbedste venner. Mabel har 
styr på det hele. Betty derimod, kan ikke huske fra 
næse til mund. Det giver husspektakler på alle eta-
ger.

Men musen er heldigvis hævet over det hele, og den 
finder til sidst på noget, så balladen får en lykkelig 
udgang. En duet for trompet og harmonika – blandt 
andet.

En forestilling om at overvinde venskabets vanske-
ligheder.

Videbæk Bibliotek

Torsdag 26. oktober

Kl. 10.00 - 10.30

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 19. oktober.

• For 2 - 6 årige

DADA! MOMOO! Drrrrrrr!

Hvad er DADA? Hvor er DADA?
DADA er alt og ingenting.

En perle der driller, danseben, et vandet væsen, bør-
nenes fingre. 

Et fantasitæppe fuld af overraskelser danner ram-
men om en abstrakt, fjollet opdagelsesrejse.

Skjern Bibliotek

Fredag 27. oktober

Kl. 10.00 - 10.40

Gratis billet på riskbib.dk
fra fredag 20. oktober.

DADA med Teatret Kriskat • For ½ - 4 årige



Sikke et vejr med Teater Du Milde Himmel

En paraply åbner sig og en frisk forårseng folder sig 
ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med en 
enkelt håndfuld sand forvandles rummet til den hede 
sommerstrand.

Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de 
opfører sig ikke altid som man regner med.

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 1. november

Kl. 10.30 - 11.10

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 25. oktober.

• For 1½ - 5 årige

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 2. november

Kl. 10.30 - 11.10

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 26. oktober.

Invitation til en musikalsk dansefest fyldt med farver, 
balloner, musik, sang og leg.

Fødselsdagsbordet rulles ud og sammen skal vi spille 
på raslende kopper, trutte i sugerør der kan fløjte og 
ikke mindst hoppe og danse.

En aktiv og inddragende oplevelse for alle, som elsker 
at synge, danse, fjolle og lege. 

Videbæk Bibliotek

Tirsdag 7. november

Kl. 10.00 - 10.35

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 31. oktober.

Kaninens fødselsdag med Musikgruppen Æsken • For 3 - 6 årige

Mød musikkens magi og syng med Kristine Mikkelsen 
fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 

Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.

Tarm Bibliotek

Torsdag 16. november

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 9. november.

Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen • For 1 - 3 årige

Vi undersøger stort og småt, blødt og hårdt, let og 
tungt, rundt og firkantet, lyst og mørkt gennem sang, 
tegning og at se, røre ved og tale om modsætninger. 

Sprogstimulerende arrangement med Kulturagenten 
Mia Christina Broe Jakobsen, hvor man får en sang 
med hjem, som kan synges ved andre lejligheder, og 
derved bliver emnet og sproget knyttet endnu stær-
kere sammen.

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 22. november

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 15. november.

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 23. november

Kl. 9.45 - 10.30

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 16. november.

Sansecirkus - modsætninger • For 0 - 3 årige



I drivhuset er der godt at være. Alle planter og grønt-
sager bliver flittigt vandet, og der er lunt og godt. 

Nanni er sulten. Heldigvis er der en kogt kartoffel til-
bage i kasserollen. Men musen, der bor i væksthusets 
fine kukur, er også sulten…

I denne herlige forestilling inviterer Nanni publikum 
indenfor i sit grønne drivhus - i et univers med lyde og 
dufte... en historie fyldt med musik og humor.

Tarm Bibliotek

Onsdag 22. november

Kl. 10.00 - 10.40

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 15. november.

En heldig kartoffel med Randers Egnsteater • For 3 - 5 årige

Mød musikkens magi og syng med Kristine Mikkelsen 
fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 

Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.

Videbæk Bibliotek

Mandag 27. november

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra mandag 20. november.

Nissen med det mærkelige navn, som de andre nis-
ser griner af, mister det allervigtigste og pludselig er 
julens trylleri borte. Hvem har dog gjort sig til tyv af 
noget så betydningsfuldt? Og hvorfor?

Svarene på de spørgsmål skal ikke gives her. Dem 
giver forestillingen i en vidunderlig fortælling om jul, 
venskab og kærlighed. Med plads til publikums ind-
fald før, under og efter forestillingen.

Regn trygt med, at julens magi breder sig til både 
børn og voksne blandt publikum. Mon ikke det endnu 
engang lykkes at redde juleglæden?

Forestillingen varer ca. 35 minutter efterfulgt af ca. 
20 minutter med sanglege og julesjov, hvor nisserne 
går med i kærlig krans om juletræet. 

Ringkøbing Rådhushal

Onsdag 29. november

Kl. 10.30 - 11.25

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 22. november.

Hvem har stjålet Nissekraften? med HonningBanden • For 3 - 10 årige

Skjern Bibliotek

Torsdag 30. november

Kl. 18.30 - 19.25

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 23. november.

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 30. november

Kl. 10.30 - 11.25

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 23. november.

Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen • For 1 - 3 årige



...åbent for selvbetjening hele julen, kl. 7.00 - 22.00
Rigtig glædelige jul og godt nytår

Husk - det nye program for foråret 2018 er klar i starten af januar 2018.

Kom i julestemning med Julenissen Julius.

Han er en ungnisse på kun 212 år og bor på loftet 
over møllen. Her står hans kæmpe kommode. Skuf-
ferne er fyldt med overraskelser og hver gang der 
åbnes en ny skuffe, sker der noget sjovt.

Julius tryller, han synger med børnene, hælder mel, 
æg og sukker i sin høje hat og tryllebager pebernød-
der. 

Videbæk Bibliotek

Tirsdag 5. december

Kl. 10.00 - 10.35

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 28. november.

Julenissen Julius • For 3 - 6 årige

Mød musikkens magi og syng med Kristine Mikkelsen 
fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 

Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.

Skjern Bibliotek

Mandag 11. december

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra mandag 4. december.

Musikalsk julelegestue med Kristine Mikkelsen • For 1 - 3 årige

De to nisser, Pjanke og Pjok bor i en julehule ude i 
granskoven. De er bedste venner og de elsker at give 
julegaver til hinanden.

Pludselig får Pjanke en tanke: ’Hvorfor er der egentlig 
aldrig nogen der giver julemanden en julegave til jul? 
Han giver gaver til alle børn i hele verden, men ingen 
tænker på at julemanden måske også ønsker sig en 
julegave.

De beslutter sig for at de vil lave den flotteste, seje-
ste gave til julemanden, så han kan blive rigtig glad 
til jul.

Tarm Bibliotek

Torsdag 14. december

Kl. 10.00 - 10.35

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 7. december.

Julemandens Gave med Louise Schouw Teater • For 2 - 6 årige



                           

September

4. Vil du med i en læsekreds? Tarm Bibliotek kl. 16.30 - 17.30 gratis

5. Nørkleklub på bibliotekerne Ringkøbing, Skjern og          
Videbæk Bibliotek

kl. 19.00 - 21.00 gratis

12. Bogcafé om Danmarkshistorien Videbæk Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

14. Erindringscafé - Giv det videre! Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 gratis

18. Vil du med i en læsekreds? Videbæk Bibliotek kl. 16.30 - 17.30 gratis

19. Bogcafé om Danmarkshistorien Skjern Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

21. Er alt det de fortæller os virkelig løgn? - en guide..
foredrag med Thomas Ubbesen

Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.00 75 kr.

25. Samtalecafé på Café Teske Café Teske, Ringkøbing kl. 18.30 - 21.00 139 kr.

26. Erindringscafé - Min opvækst i Bork Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

YA Læseklub for unge fra 15 år+ Ringkøbing Bibliotek kl. 15.30 - 16.30 gratis

28. YA Læseklub for unge fra 15 år+ Skjern Bibliotek kl. 15.30 - 16.30 gratis

Bogcafé om Danmarkshistorien Hvide Sande Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

De uheldige telte - foredrag med Wivel & Løager Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 100 kr.

Oktober

4. Bogcafé om Danmarkshistorien Tarm Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

5. Maria Helleberg - forfatterforedrag Skjern Bibliotek kl. 19.00 75 kr.

7. Græskarmester 2017 Skjern Bibliotek kl. 11.00 - 12.00 gratis

9. Hvad skal jeg læse med børnebørnene i efterårsferien Ringkøbing Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

11. Danmarkshistorien i Gulvhøjde                                        
foredrag med Kåre Johannessen

Videbæk Bibliotek kl. 19.00 - 21.00 50 kr.

12. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

23. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Ringkøbing Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

25. Den 3. alder - gør den til livets bedste!                             
foredrag med Hanne Faldborg

Tarm Bibliotek kl. 19.00 50 kr.

26. UHØRT - Hørslev/Mechlenburg Generator, Ringkøbing kl. 20.00 (19.00) 75 kr.

29. Nutidens børnebøger fra 3 - 10 år Skjern Bibliotek kl. 14.00 - 15.00 gratis billet

30. Mine bedste bøger - ved Carsten Bille Christiansen Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 20.00 gratis billet

31. Erindringscafé - Fra kommis i Sønderborg til livet               
i Hemmet

Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

November

1. Bogcafé om Danmarkshistorien Ringkøbing Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

2. Spil Dansk Dagen fejres med fællessang Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 50 kr.

6. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Videbæk Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

8. Hvor taler du flot dansk! - Når integrationen lykkes   
foredrag med Abdel Aziz Mahmoud

Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 100 kr.

13. Skumringstime Tarm Bibliotek kl. 19.00 gratis billet

15. Sider af en lokal forfatter.. Jonna Odgaard                   
foredrag om Laplandssagaen

Ringkøbing Rådhushal kl. 16.00 gratis billet

16. Tekstildesigner Rosa Tolnov Clausen - foredrag Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.00 50 kr.

20. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

23. Mine bedste inspirationsbøger                                          
ved Christian Baadsgaard

Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 20.30 gratis billet

28. Erindringscafé - En fynbo kommer til Tarm Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

30. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Videbæk Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

December

7. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Ringkøbing Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

Nu kan du låne brætspil på biblioteket!
Der er nu en masse spændende brætspil, som du kan låne på biblioteket. Spillene kan selvfølgelig også bruges på biblio-
teket.
Saml familie eller venner til hygge rundt om bordet med et brætspil. Spillene er vidt forskellige og sørger for, at I kan få 
trænet lattermusklerne, hygge jer på tværs af alder eller bruge de små grå.
Der er er spil til alle. Uanset om du er til hurtige, festlige spil på 15-30 min. eller til fordybelse og strategiske spil på 1-2 
timer eller mere, så har vi et brætspil til dig. 
Du er selvfølgelig også velkommen til at hente eller downloade en af de mange inspirationsbrochurer og se mere om alle 
de mange spil.
Spillene kan selvfølgelig reserveres på riskbib.dk
Du kan låne spillene i 14 dage ad gangen, men max 2 brætspil pr. låner.

• Strategispil som Castles of Mad King Ludwig, hvor man dyster om at tilfredsstille den måske gale konges ønsker til 
det perfekte slot.

• Spil specielt designet til to spillere som f.eks. Mr. Jack, Hvor Jack the ripper skal undslippe detektiverne, som selv-
følgelig er ude efter ham.

• Man kan låne quizspil som klassiske Bezzerwizzer, men der er også andre typer quiz 
spil som f.eks. Vild med dyr hvor hele familien kan være med.

• Andre spil er mest for børn, som Labyrinth, hvor spillerne skal finde alle skatte i en 
forunderlig og foranderlig labyrint. 

• Der er masser af familiespil. I Icecool skal du være skarp på isen og knipse dine ping-
viner rundt efter fisk eller fange de andres pingviner. 

• Selskabsspil - Dixit flyver højt på fantasiens vinger, den der har den bedste fantasi 
har det sjovest. Eller hvis i er rigtig mange, prøv Werewolves hvor man kan spille op 
til 18 personer.

• Desuden er der også de spil der er helt uden for kategori som Dead of winter, hvor 
man skal samarbejde om at overleve zombie angrebet. Og så helst lige snyde de 
andre til sidst.

Spil for alle..



                           

September

4. Vil du med i en læsekreds? Tarm Bibliotek kl. 16.30 - 17.30 gratis

5. Nørkleklub på bibliotekerne Ringkøbing, Skjern og          
Videbæk Bibliotek

kl. 19.00 - 21.00 gratis

12. Bogcafé om Danmarkshistorien Videbæk Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

14. Erindringscafé - Giv det videre! Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 gratis

18. Vil du med i en læsekreds? Videbæk Bibliotek kl. 16.30 - 17.30 gratis

19. Bogcafé om Danmarkshistorien Skjern Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

21. Er alt det de fortæller os virkelig løgn? - en guide..
foredrag med Thomas Ubbesen

Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.00 75 kr.

25. Samtalecafé på Café Teske Café Teske, Ringkøbing kl. 18.30 - 21.00 139 kr.

26. Erindringscafé - Min opvækst i Bork Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

YA Læseklub for unge fra 15 år+ Ringkøbing Bibliotek kl. 15.30 - 16.30 gratis

28. YA Læseklub for unge fra 15 år+ Skjern Bibliotek kl. 15.30 - 16.30 gratis

Bogcafé om Danmarkshistorien Hvide Sande Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

De uheldige telte - foredrag med Wivel & Løager Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 100 kr.

Oktober

4. Bogcafé om Danmarkshistorien Tarm Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

5. Maria Helleberg - forfatterforedrag Skjern Bibliotek kl. 19.00 75 kr.

7. Græskarmester 2017 Skjern Bibliotek kl. 11.00 - 12.00 gratis

9. Hvad skal jeg læse med børnebørnene i efterårsferien Ringkøbing Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

11. Danmarkshistorien i Gulvhøjde                                        
foredrag med Kåre Johannessen

Videbæk Bibliotek kl. 19.00 - 21.00 50 kr.

12. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

23. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Ringkøbing Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

25. Den 3. alder - gør den til livets bedste!                             
foredrag med Hanne Faldborg

Tarm Bibliotek kl. 19.00 50 kr.

26. UHØRT - Hørslev/Mechlenburg Generator, Ringkøbing kl. 20.00 (19.00) 75 kr.

29. Nutidens børnebøger fra 3 - 10 år Skjern Bibliotek kl. 14.00 - 15.00 gratis billet

30. Mine bedste bøger - ved Carsten Bille Christiansen Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 20.00 gratis billet

31. Erindringscafé - Fra kommis i Sønderborg til livet               
i Hemmet

Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

November

1. Bogcafé om Danmarkshistorien Ringkøbing Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

2. Spil Dansk Dagen fejres med fællessang Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 50 kr.

6. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Videbæk Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

8. Hvor taler du flot dansk! - Når integrationen lykkes   
foredrag med Abdel Aziz Mahmoud

Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 100 kr.

13. Skumringstime Tarm Bibliotek kl. 19.00 gratis billet

15. Sider af en lokal forfatter.. Jonna Odgaard                   
foredrag om Laplandssagaen

Ringkøbing Rådhushal kl. 16.00 gratis billet

16. Tekstildesigner Rosa Tolnov Clausen - foredrag Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.00 50 kr.

20. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

23. Mine bedste inspirationsbøger                                          
ved Christian Baadsgaard

Skjern Bibliotek kl. 19.00 - 20.30 gratis billet

28. Erindringscafé - En fynbo kommer til Tarm Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

30. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Videbæk Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

December

7. Brætspilsaften på biblioteket med Claus Bülow Ringkøbing Bibliotek kl. 19.00 - 21.30 gratis

KALENDER - arrangementer for voksne



August

21. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

28. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

31. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

September

13. Græshoppesalsa med Teater Flyvende Prinsesse Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 3 - 9 år

16. Mal med akrylmaling - lav sjove effekter                       
med barberskum

Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 12.00 10 - 14 år

20. Cirkeline 50 år Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 11.00 3 - 5 år

Suttog med Barkentins Teater Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.00 1½ - 4 år

21. Suttog med Barkentins Teater Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.15 1½ - 4 år

26. SKRALLEBANG på nye æventyr Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 3 - 6 år

Oktober

4. Musikalsk legestue med Hanne Nørtoft Bødtker Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

5. Musikalsk legestue med Hanne Nørtoft Bødtker Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

7. Græskarmester 2017 Skjern Bibliotek kl. 11.00 - 12.00 for alle

9. Trip trap træsko med Olsens Teater Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.30 1½ - 4 år

10. Musikalsk legestue for babyer Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 0 år

11. DADA med Teatret Kriskat Ringkøbing Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 ½ - 4 år

En heldig kartoffel med Randers Egnsteater Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 1½ - 4 år

12. Musikalsk legestue for babyer Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.30 0 år

17. Cupcake - workshop Ringkøbing Bibliotek kl. 9.45 - 10.45
kl. 11.00 - 12.00
kl. 12.15 - 13.15

8 - 15 år

Det Flyvende Kuffertcirkus Solo Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 fra 4 år

Det Flyvende Kuffertcirkus Solo Videbæk Bibliotek kl. 14.00 - 14.45 fra 4 år

18. Byg en redekasse til havens fugle - workshop Ringkøbing Rådhushal kl. 10.00 - 12.00 fra 8 år

19. Trylleshow med Jesper Grønkjær Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 3 - 10 år

20. Koncert med Musikflyveren Ringkøbing Rådhushal kl. 10.30 - 11.15 2 - 8 år

Koncert med Musikflyveren Skjern Bibliotek kl. 15.00 - 15.45 2 - 8 år

23. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

25. Pelzz med Teater Kriskat Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.00 0 - 3 år

26. Pelzz med Teater Kriskat Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.15 0 - 3 år

To i et hus - og en mus med Teatergruppen Batida Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.30 2 - 6 år

27. DADA med Teatret Kriskat Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 ½ - 4 år

November

1. Sikke et vejr med Teater Du Milde Himmel Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 1½ - 5 år

2. Sikke et vejr med Teater Du Milde Himmel Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 1½ - 5 år

7. Kaninens fødselsdag med Musikgruppen Æsken Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 3 - 6 år

16. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

22. Sansecirkus - modsætninger Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 0 - 3 år

En heldig kartoffel med Randers Egnsteater Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 3 - 5 år

23. Sansecirkus - modsætninger Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.30 0 - 3 år

27. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

29. Hvem har stjålet Nissekraften? med HonningBanden Ringkøbing Rådhushal kl. 10.30 - 11.25 3 - 10 år

30. Hvem har stjålet Nissekraften? med HonningBanden Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.25 3 - 10 år

Hvem har stjålet Nissekraften? med HonningBanden Skjern Bibliotek kl. 18.30 - 19.25 3 - 10 år

December

5. Julenissen Julius Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 3 - 6 år

11. Musikalsk julelegestue med Kristine Mikkelsen Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

14. Julemandens Gave med Louise Schouw Teater Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 2 - 6 år

KALENDER - arrangementer for børn

efterårsferie



August

21. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

28. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

31. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

September

13. Græshoppesalsa med Teater Flyvende Prinsesse Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 3 - 9 år

16. Mal med akrylmaling - lav sjove effekter                       
med barberskum

Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 12.00 10 - 14 år

20. Cirkeline 50 år Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 11.00 3 - 5 år

Suttog med Barkentins Teater Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.00 1½ - 4 år

21. Suttog med Barkentins Teater Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.15 1½ - 4 år

26. SKRALLEBANG på nye æventyr Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 3 - 6 år

Oktober

4. Musikalsk legestue med Hanne Nørtoft Bødtker Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

5. Musikalsk legestue med Hanne Nørtoft Bødtker Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

7. Græskarmester 2017 Skjern Bibliotek kl. 11.00 - 12.00 for alle

9. Trip trap træsko med Olsens Teater Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.30 1½ - 4 år

10. Musikalsk legestue for babyer Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 0 år

11. DADA med Teatret Kriskat Ringkøbing Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 ½ - 4 år

En heldig kartoffel med Randers Egnsteater Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 1½ - 4 år

12. Musikalsk legestue for babyer Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.30 0 år

17. Cupcake - workshop Ringkøbing Bibliotek kl. 9.45 - 10.45
kl. 11.00 - 12.00
kl. 12.15 - 13.15

8 - 15 år

Det Flyvende Kuffertcirkus Solo Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 fra 4 år

Det Flyvende Kuffertcirkus Solo Videbæk Bibliotek kl. 14.00 - 14.45 fra 4 år

18. Byg en redekasse til havens fugle - workshop Ringkøbing Rådhushal kl. 10.00 - 12.00 fra 8 år

19. Trylleshow med Jesper Grønkjær Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 3 - 10 år

20. Koncert med Musikflyveren Ringkøbing Rådhushal kl. 10.30 - 11.15 2 - 8 år

Koncert med Musikflyveren Skjern Bibliotek kl. 15.00 - 15.45 2 - 8 år

23. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

25. Pelzz med Teater Kriskat Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.00 0 - 3 år

26. Pelzz med Teater Kriskat Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.15 0 - 3 år

To i et hus - og en mus med Teatergruppen Batida Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.30 2 - 6 år

27. DADA med Teatret Kriskat Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 ½ - 4 år

November

1. Sikke et vejr med Teater Du Milde Himmel Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 1½ - 5 år

2. Sikke et vejr med Teater Du Milde Himmel Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 1½ - 5 år

7. Kaninens fødselsdag med Musikgruppen Æsken Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 3 - 6 år

16. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

22. Sansecirkus - modsætninger Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 0 - 3 år

En heldig kartoffel med Randers Egnsteater Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.40 3 - 5 år

23. Sansecirkus - modsætninger Hvide Sande Bibliotek kl. 9.45 - 10.30 0 - 3 år

27. Musikalsk legestue med Kristine Mikkelsen Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

29. Hvem har stjålet Nissekraften? med HonningBanden Ringkøbing Rådhushal kl. 10.30 - 11.25 3 - 10 år

30. Hvem har stjålet Nissekraften? med HonningBanden Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.25 3 - 10 år

Hvem har stjålet Nissekraften? med HonningBanden Skjern Bibliotek kl. 18.30 - 19.25 3 - 10 år

December

5. Julenissen Julius Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 3 - 6 år

11. Musikalsk julelegestue med Kristine Mikkelsen Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

14. Julemandens Gave med Louise Schouw Teater Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 2 - 6 år

> > > Billetter til børn
Der er gratis billetter til arrangmenterne for børn.
Disse kan bestilles fra kl. 8.00 på riskbib.dk eller bibliotekerne 1 uge før arrangementet.

> > > Praktiske oplysninger

• Billetter til arrangementer på alle biblioteker købes/bestilles på riskbib.dk. Har du ikke mulighed for at købe og 
printe billet ud derhjemme, kan du altid komme på dit bibliotek og få hjælp.

• Du kan købe/hente på Tarm Bibliotek (tlf. 99 74 26 11) mellem kl. 8.00 - 11.00 mandag til fredag.    
Køb på Tarm Bibliotek kan kun foretages kontant.

• Alle arrangementer er gratis med mindre andet er angivet. Der er angivet aldersgrænse til nogle af arrangementerne.  
Til teater og musikalsk legestue skal aldersgrænsen overholdes.

• Det er ikke tilladt at tage mindre søskende eller spædbørn med til arrangementerne. Reglerne er lavet af hensyn til 
de børn, der har den rigtige alder til det pågældende arrangement. Teatergrupperne forlanger, at aldersangivelserne 
respekteres.

 

• Til børnearrangementer er der et begrænset antal billetter. Disse billetter kan bestilles fra kl. 8.00 på riskbib.dk 1 uge før 
arrangementet, eller du kan få billetten printet/udleveret på dit bibliotek.

• Billetter til de fleste arrangementer for voksne sælges fra onsdag 9. august 2017.

• Følg med i Ugeaviserne for Ringkøbing og Skjern, hvor vore arrangementer/billetsalg kan ses under den kommunale 
annonce. Eller på vores Facebook-side under begivenheder og i nyheder.

• Solgte billetter refunderes ikke.

• Der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer (Tjek evt.riskbib.dk/arrangementer inden arrangementet) 

• Næste program for sæsonen Forår 2018 forventes at være klar til offentliggørelse i begyndelsen af januar 2018.



riskbib.dk

Åbent for selvbetjening i alle biblioteker

alle dage kl. 7.00-22.00

Find os på
riskbib.dk og facebook
..den hurtige vej til at følge med i vore
mange arrangementer og nyheder.

Hvide Sande Bibliotek
Skolevej 1, 6960 Hvide Sande
Tlf.: 99 74 26 40
hvidesandebib@rksk.dk

Mød personalet:
tirsdag - fredag  kl. 10.00 - 15.00

Skjern Bibliotek
Engtoften 1, 6900 Skjern
Tlf.: 99 74 26 20
skjernbib@rksk.dk

Mød personalet:
mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00

Tarm Bibliotek
Engvej 2, 6880 Tarm
tarmbib@rksk.dk
Tlf.: 99 74 26 11 mellem kl. 8.00 - 11.00

Ringkøbing Bibliotek
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing  
Tlf.: 99 74 26 00
ringbib@rksk.dk

Mød personalet:
mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00

Videbæk Bibliotek 
Fischersvej 6, 6920 Videbæk
Tlf.: 99 74 26 30
videbib@rksk.dk

Mød personalet:
mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00


