
  

 

 
Ny biblioteksleder med stor erfaring og 
fokus på borgerkontakt og samarbejde 
I et bredt ansøgerfelt er Thomas Ry Andersen ansat som ny le-
der af Hedensted Bibliotekerne pr. 1. november 2019.  

44 årige Thomas Ry Andersen fra Vejle bliver ny leder af Hedensted 
Bibliotekerne pr. 1. november 2019. Han afløser Ulla Hoffer Henrik-
sen, der gik på pension med udgangen af august 2019. 35 ansøgere 
bød ind på det spændende job som leder for 20 medarbejdere og fem 
biblioteker i Hedensted Kommune.  

Og for Thomas Ry Andersen er bibliotekerne ikke en ukendt arena. 
Han kommer med erfaring fra bibliotekerne i Vejle, Vejen og Frederi-
cia og senest fra en stilling som leder af Haderslev Bibliotekerne og 
souschef i Kulturhuset Bispen. I tiden i Haderslev har Thomas også 
været involveret i at udvikle og afholde Trekantsområdets Festuge. 

Det passer godt med den udvikling, som bibliotekerne i Hedensted 
Kommune er i gang med. En væsentlig opgave for den kommende le-
der bliver at skabe synergi mellem såvel kommunale som private kul-
turaktører i bibliotekernes nærområder. Thomas får også til opgave at 
styrke samarbejdet med de andre fagområder i kommunen, men det 
handler også om at finde samarbejde uden for kommunegrænsen i 
både regionalt og nationalt regi.  

Thomas beskriver sig selv som et nysgerrigt og meget læsende men-
neske, der er særligt optaget af bibliotekernes samfundsmæssige rolle 
og betydning for mange menneskers liv.    

”Jeg glæder mig meget til at lære de mange engagerede medarbej-
dere på bibliotekerne at kende. Men også til at komme ud i lokalsam-
fundene og tale med borgerne og de forskellige aktører, så jeg kan 
blive klogere på, hvad de er optaget af på kulturområdet. Det er en 
utrolig spændende udfordring for mig, og jeg ser i den grad frem til at 
få arbejdshandskerne på”. 

Leder af Kultur og Fritid, Teresa Egballe, som den nye biblioteksleder 
refererer til, fremhæver bibliotekernes vigtige rolle i udviklingen af 
Hedensted Kommunes kulturliv. Bibliotekerne er en af de kulturaktø-
rer, som flest borgere har kontakt med, og derfor er hun også særde-
les glad for ansættelsen af den nye biblioteksleder.  

”Vi har et veldrevet biblioteksvæsen i Hedensted Kommune, der sam-
tidig rummer et potentiale, der kan være med til at udvikle hele kul-
turområdet. Thomas har både den rigtige uddannelses- og erfarings-
mæssige baggrund og er som person åben over for de nye ideer, der 
skal til for at udnytte potentialet. Jeg ser derfor meget frem til samar-
bejdet med Thomas”, siger Teresa Egballe.  

Thomas Ry Andersen er bl.a. uddannet Cand. Mag. i litteraturviden-
skab og er næsten færdig med en diplom i ledelse. Privat er Thomas 
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gift med Anne Birgitte, der er bibliotekar på Vejle Bibliotekerne. De 
bor med deres to børn i Vejle. Når den ikke står på læsning af bøger i 
fritiden, bliver der også tid til tennis, gåture og vinsmagning.   

 

For mere information:  

Thomas Ry Andersen, Kommende leder af Hedensted Bibliotekerne, 
Tlf.: 29 84 19 75 

Teresa Egballe, Leder af Kultur og Fritid, Tlf.: 23 44 36 96 

 

 

 

 

 

 


