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Praktiske oplysninger

På vores Instagram konto ’hedbib’ kan du følge biblioteket fra en lidt
skæv vinkel. Her er masser af billeder - også fra ’bag kulisserne’.

Alle arrangementer er gratis medmindre andet er angivet.
Billetter kan udprintes eller fremvises på telefon/tablet.
Solgte billetter refunderes kun ved aflysning.
Til teaterforestillinger er det vigtigt, at aldersgrænsen overholdes.
Husk, at der er tilmelding til de fleste arrangementer - og
hvis man bliver forhindret, så vil vi meget gerne have besked om dette!

OBS! Nogle aktiviteter foregår på 1. sal uden adgang til elevator. Dette kan ikke
altid annonceres i forvejen, da det afhænger af antal deltagere på dagen. Du er
velkommen til at kontakte dit bibliotek for spørgsmål!

Hedensted Bibliotek
Østerbrogade 26
8722 Hedensted
Tlf. 79 74 13 70
hedensted@hedenstedbib.dk

KONTAKT!
www.hedenstedbib.dk
- og find os på

Hornsyld Bibliotek
Nørremarksvej 1B
8783 Hornsyld
Tlf. 79 74 13 88
hornsyld@hedenstedbib.dk

Juelsminde Bibliotek
Wedelsgade 1
7130 Juelsminde
Tlf. 79 74 13 60
juelsminde@hedenstedbib.dk

Tørring Bibliotek
Kirkevej 10. 1.
7160 Tørring
Tlf. 79 74 13 50
toerring@hedenstedbib.dk

Uldum Bibliotek
Bakken 2
7171 Uldum
Tlf. 79 74 13 59
uldum@hedenstedbib.dk
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IT-hjælp: ring til os, så aftaler vi et tidspunkt, hvor du kan få hjælp til det, du
gerne vil lære noget om.

Kurser: hvis du kan samle en gruppe på minimum 8 personer, tilbyder vi at komme ud til jer og afholde kursus – det kan være i læseklubben, på arbejdspladsen
eller et helt tredje sted. Vi lægger også gerne lokaler til. Nedenfor kan I se, hvad vi
f.eks. afholder kursus i. Vi tilpasser selvfølgelig indholdet til netop jeres ønsker og
behov:

iPad eller Android tablet
Vi kan hjælpe dig med at bruge din iPad eller Android tablet, uanset om du er
nybegynder eller har styr på de mest almindelige ting.

Billedbehandling på PC eller tablet
Hedensted Bibliotekerne er selvfølgelig på Facebook, hvor
vi først og fremmest orienterer omkring, hvad der sker på
kommunens fem biblioteker, både det sjove (arrangementer,
aktiviteter og spontane opslag fra dagligdagen på et bibliotek)
og det mindre sjove (lukkedage og systemnedbrud).

Du kan lære små fif, der gør dine billeder meget bedre. Billedbehandling på PC i
browseren Google Chrome eller på tablet via app’en Snapseed (findes gratis til
Android og iPad).

Bibliotekets nettjenester
Få mere glæde af bibliotekets tilbud og udnyt dine muligheder for at låne e-bøger,
lydbøger og film på din PC, tablet eller smartphone.

Digital Post, e-Boks og Nem-ID
Alle borgere fra 15 år skal have en digital postkasse fra det offentlige. Er du i tvivl
om, hvad en digital postkasse er, og hvordan den bruges? Eller hvad forskellen på
e-Boks og en digital postkasse er?
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Sociale medier
Facebook, Instagram, Twitter – og så videre! Få hjælp til de mest basale ting og
sociale medier, du har brug for at vide mere om.

Informationssøgning
Hvordan finder du de rette informationer og sorterer alt det unødvendige fra?
Vi hjælper dig uanset om det er informationssøgning til en skoleopgave, til dit arbejde eller bare af ren interesse.
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Donér bøger til ’Læs for livet’!
Hedensted Bibliotekerne er blevet officielt indsamlingssted for ’Læs for livet’.
’Læs for livet’ er en non-profit organisation, der samler bøger ind fra private, forlag og forfattere og skaber små skræddersyede biblioteker til hjem og
centre, der huser sårbare og socialt udsatte børn og unge. Det er helt gratis for institutionerne, og ’Læs for livet’ inddrager børnene og de unge,
hjælper med indretning, følger op og supplerer med viden og sparring.
Hvis du har nogle pæne børne- og/eller ungdomsbøger (eller andre bøger
der kan bruges af målgruppen), så kom ind og aflevér dem på et af vores
fem biblioteker i kommunen. Det giver god karma!
—————————————————————————————————

Vil du udstille på biblioteket?
Er du god til at male, tegne, lave håndværk mv.? Eller samler du på glansbilleder, kapsler, servietter…? Så har du mulighed for at få det udstillet på
biblioteket i en periode. Kontakt personalet, så kan vi lave en aftale - det
koster ikke noget. På nogle af bibliotekerne kan det udstillede placeres i
aflåste montrer.

Skriv en FANTASYnovelle!
Er du mellem 10 og 18 år, vild med fantasygenren og elsker at udfordre dig selv som
forfatterspire, så er det nu, at du har muligheden for at deltage i Herlufsholm
Fantasy Bogmesses store landsdækkende novellekonkurrence og vinde spændende
præmier. Konkurrencen er inddelt i tre kategorier: 10-12 år, 13-15 år og 16-18 år.
Der er flotte præmier at vinde.
Alle andenpladser vinder et gavekort til Bog & ide, sponsoreret af Langes Bog og idé
i Næstved, mens første præmien til hver kategori i år er en tur til Warner Bros Studio
i London incl. rejsegavekort til fly. Vinderne af første præmien får deres noveller
udgivet af Tellerup på bibzone.dk samt en illustration af grafiker Danielle Finnster.
De to bedste noveller i hver kategori vil blive offentliggjort på
Herlufsholm Fantasy Bogmesse den 20. oktober 2018.
Formelle krav til novellen:

For at deltage skal man skrive en novelle i genren "fantasy".


Man må fortolke genren som man vil, bare novellen indeholder et element af
magi, noget overnaturligt eller fabeldyr.



Novellen skal skrives på dansk. Novellen må højst fylde 10 A4 sider, med
linjeafstand 1½ og bogstavstørrelse 12.



Novellen skal have navn, alder, tlf. nr., mail, adresse og titlen i sidehovedet.



Gem novellen i et word-dokument, og gem novellen med samme navn, som
din fortælling har. Så har vi lettere ved at finde din novelle mellem hundredvis
af andre.

Send din novelle (vedhæftet word-dokument) pr. mail til:
britta.poulsen@hedenstedbib.dk senest 14. september 2018 kl. 23.59.
Vinderne får direkte besked senest den 12. oktober.
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De indsendte noveller, der ikke holder sig til formen, er ikke kvalificeret til at være
med i konkurrencen.
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Giv bøgerne nyt liv

Vidste du at?

Bogbyttedag
Konceptet er enkelt, medbring dine gamle læste bøger og byt til nye gamle læste
bøger - på den måde får gamle bøger nyt liv. Alle genrer er velkomne; børnebøger,
voksenbøger, tegneserier, selvhjælpsbøger, havebøger, jumbobøger, alle bøger!
Det sikrer nemlig, at der er noget for enhver smag. Alt er gratis og regler er der
ingen af, man tager blot hvad man lyster. Hele Bogbyttedagen foregår ude foran
biblioteket, men flyttes indenfor, hvis vejret driller. Kom forbi og giv dine gode
læseoplevelser videre.





Juelsminde Bibliotek tirsdag den 3. juli kl. 10 - 17



Hedensted Bibliotek onsdag den 4. juli kl. 10 - 17


Sansestationer på alle biblioteker

De små sanser
Børnenes sanser og sprog kommer i spil, når I sammen med de små poder
udforsker 10 forskellige sansestationer på biblioteket. Her har I mulighed for at
føle, dufte, høre, smage og se. For de 0-4 årige. Familier såvel som dagplejere/
institutioner er velkomne. Bare kom forbi, det koster ikke noget.
Sansestationerne flytter rundt mellem alle kommunens biblioteker:






Tørring Bibliotek mandag den 20. august - søndag den 2. september
Uldum Bibliotek mandag den 10. september - søndag den 23. september
Hedensted Bibliotek mandag den 1. oktober - lørdag den 13. oktober
Juelsminde Bibliotek mandag den 22. oktober - søndag den 4. november



det er gratis at blive oprettet som låner.
du kan komme ind på biblioteket alle dage kl. 7 - 21.

du kan låne andre materialer end bøger: eksempelvis lydbøger,
film, musik, blade og brætspil.
du kan bestille materialer fra alle landets biblioteker via
www.bibliotek.dk - til afhentning på dit eget bibliotek.
du som låner har adgang til online tjenester som Filmstriben, eReolen, Faktalink, PressReader mv.
du kan benytte bibliotekets hotspot ganske gratis.
dine reserverede materialer kan stilles i bero, når du holder ferie.
du kan få nyhedsbrev (pr. mail) fra Hedensted Bibliotekerne.
du kan få leveret materialer derhjemme én gang om måneden,
hvis du kan visiteres til det via kommunen. Ordningen hedder
Bogen Kommer.
du kan tilknyttes bibliotekets Selvhenter-ordning, hvor du kan hente/aflevere materialer ved Brugsen i hhv. Lindved, Stenderup og
Glud.

Hornsyld Bibliotek mandag den 12. november - søndag den 25. november
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Tirsdage kl. 18.30 - 22
Juelsminde Bibliotek

Musikskolen kommer på besøg

Brætspilscafé for voksne
Har du spillet før eller er du helt ny og mangler nogen at spille med? Så kom på
Juelsminde Bibliotek og vær med til en eller flere hyggelige aftener. Vi spiller forskellige brætspil og hjælper hinanden med reglerne. Det er gratis at deltage, bare
mød op! Kontaktperson er Uffe Vind - mail: uffe@jafnet.dk
Tirsdag den 28. august
Tirsdag den 18. september
Tirsdag den 16. oktober
Tirsdag den 13. november
Tirsdag den 11. december

Musik og Leg
Til Musik og Leg skal vi synge, lege, danse og spille for at udvikle
børnenes glæde ved musik og sang. Maria Hoffmann Roed fra
Hedensted Musikskole kommer og viser, hvad de kan og hvad de
laver på et af deres hold for de 3-5 årige. Far eller mor skal med til
- og tage del i undervisningen. Der er plads til max. 12 børn.
Hedensted Bibliotek lørdag den 25. august kl. 10.00-10.45
Tørring Bibliotek lørdag den 29. september kl. 10.00-10.45
Juelsminde Bibliotek lørdag den 13. oktober kl. 10.00-10.45

Onsdage kl. 18.30 - 20
Hedensted Bibliotek

Billetter á 25 kr. (pr. barn) kan købes via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale.

Brætspilscafé for voksne
Har du spillet før eller er du helt ny og mangler nogen at spille med? Så kom på
Hedensted Bibliotek og vær med til en eller flere hyggelige aftener. Vi spiller forskellige brætspil og hjælper hinanden med reglerne. Det er gratis at deltage, bare
mød op! Kontaktperson er Lisbeth Lindevang Ottesen - mobil: 2444 1187 (sms)
Onsdag den 5. september
Onsdag den 3. oktober
Onsdag den 7. november
Onsdag den 5. december

Mandag den 27. august kl. 19 - 21
Hedensted Bibliotek

Børn på de sociale medier

Torsdag den 6. september kl. 18.30 - 20.30 (og herefter hver torsdag)
Juelsminde Bibliotek

Strikkeklub
Vi mødes hver torsdag, hvor vi strikker og hækler på livet løs. Men der er også tid
til snak og kaffe! Alle er velkomne uanset strikkeevner, her kan man altid få
hjælp!
Det er gratis og kræver ingen tilmelding, bare mød op!
Du er velkommen til at melde dig ind i strikkeklubbens facebook-side ’Strik og hyg
i Juelsminde’
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Har du et barn i skolealderen, som er aktiv på
sociale medier? Gør du dig tanker om, hvad der foregår
på de sociale medier og hvordan dit barn passer på sig selv?
Så er dette foredrag lige noget for dig.
Få overblik over fordele og faldgruber ved sociale medier, det lokkende ved SoMe,
børns måde at gebærde sig på i chats, og hvordan du støtter dit barn i at danne
venskaber, udvikle sit selvværd og håndtere mobning og krænkere på nettet.
Psykolog Signe Haltou Kristensen deler ud af sin viden og råd til forældre til børn i
folkeskolealderen. Det bliver en aktiv aften med fakta, viden og debat. Du går
herfra med indsigt i børns psykologi og konkrete redskaber til at støtte dit barns
færden på sociale medier.
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos
bibliotekets personale.
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Onsdag den 5. september kl. 19 - 21.30
Juelsminde Bibliotek

Den ny Lillebæltsbro - og lidt om den gamle
Godt gammeldags populærteknisk
foredrag, med lysbilleder og overheadplancher fra en tid, hvor regnestokken stadig
var ingeniørens fornemste værktøj. Ingeniør og
tidligere lektor på Ingeniørskolen i Århus, Arne Rosenkvist fra Daugaard, fortæller
om sommeren 1968, da han var med til opførelsen af ’Den Ny Lillebæltsbro’. Vi
præsenteres for et tidsbillede fra dengang, hvor nye broer og motorveje ændrede
samfærdselssystemet fra sejlads og bane og hvor et af de sidste damplokomotiver
kørte over den gamle Lillebæltsbro. Vi skal høre om, hvordan Danmarks bedste
beton blev blandet af granitskærver fra Bornholm og sand fra Ørum Grusgrav - og
om hvad betydning det har, at den gamle bro stadig sætter sig, og man alligevel
turde binde an med at bygge verdens første hængebro på ler.
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos
bibliotekets personale.

Mandag den 10. september kl. 18.30 - 21.30
Hedensted Bibliotek
Vævestrik - en workshop
Aslaug Mørk deler ud af sin viden om vævestrik på denne
workshop, hvor det er en forudsætning, at du kan strikke,
men du ikke behøver at være en ”superstrikker”. Du skal
medbringe garn i to farver samt pinde, der passer til garnet.
Aslaug har lavet et lille kompendie med mønstre, som du kan
købe for 10 kr. på selve aftenen.
Der er plads til 12 personer på workshoppen efter først-tilmølle-princippet. Der vil undervejs blive serveret kaffe og the.
På www.strikkefaaret.dk kan du se, hvad Aslaug beskæftiger
sig med og interesserer sig for.
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos
8
bibliotekets personale.

Det sker også på biblioteket….
Tirsdag den 7. august kl. 14 - 17 (og herefter tirsdag i lige uger)
Tørring Bibliotek

Strikkeklub
Vi mødes hver anden tirsdag (lige uger), hvor vi strikker og hækler på livet løs.
Men der er selvfølgelig også tid til snak og kaffe!
Alle er velkomne uanset strikkeevner, her kan man altid få hjælp!
Det er gratis og kræver ingen tilmelding, bare mød op!

Fredag den 10. august kl. 14.30 - 16.30 (og herefter fredag i lige uger)
Hedensted Bibliotek

Strikkeklub
Vi mødes hver anden fredag, hvor vi strikker og hækler på livet løs. Men der er
selvfølgelig også tid til snak og kaffe! Vi holder sjældent fri fra strikkeklubben, så
der er næsten altid nogen tilstede, også i ferierne.
Alle er velkomne uanset strikkeevner, her kan man altid få hjælp!
Det er gratis og kræver ingen tilmelding, bare mød op!

Onsdag den 15. august kl. 17 - 19 (og herefter onsdag i ulige uger)
Hedensted Bibliotek
BookEaters - 7. klasse+
Selvstyrende litteraturklub for unge fra 7. klasse. Kom forbi, alle unge er velkomne!
Hør evt. nærmere hos Stine Bo Nørgaard på telefon 7974 1383 eller mail:
stine.norgaard@hedenstedbib.dk
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Søndag den 25. november kl. 10.30 - 11.15
Tørring Bibliotek
Nissen der ville være berømt - juleteater

Lørdag den 15. september kl. 13.30 - 14.15

Hedensted Bibliotek

Beat & BrøL i Dinosaurland
Mød dukkerne Beat og BrøL der sammen med vildmanden
Morten besøger de kendte og berygtede dinosaurer:
Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops, Pterodactyl og
verdens største dino, Titanosaurus.
Hvert dyr får en historie, samt en sang med på vejen og lytter
man godt efter, kan man faktisk lære lidt om de store dyr.
Så tag din yndlingsdino under armen og mød op til en
musikalsk oplevelse i dinosaurland (måske laver vi en sang
med netop din dino?).
Alle der elsker dinosaurer og festlig musik er velkomne det er gratis, men husk tilmelding via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller
hos bibliotekets personale.

En fortælling om Nissen, der drager ud i verden for at blive berømt. Han drømmer
om, at folk vil råbe hurra og putte ham i fjernsynet. Men bagsiden af berømmelsen
viser sig at være en hel anden historie. Frit efter Kim Fupz Aakesons billedbog.
For de 4 - 9 årige.
Det er gratis, men husk tilmelding (både børn og voksne) via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale.
OBS! Max én voksen pr. barn.
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Søndag den 16. september kl. 14 - 15
Hedensted Bibliotek

2-års fest!
Biblioteket fejrer alle børn, der fylder 2 år i 2018,
og inviterer børn og forældre til en hyggelig eftermiddag
på Hedensted Bibliotek. Der vil være underholdning ved
kulturagent Mia Broe Jakobsen - og en lille gave til de små.
Det er gratis, men husk tilmelding via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.
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Let the game begin
NERF Battle - 4. - 9. klasse
Vi gentager succesen fra foråret! Er du den bedste Nerf-gunner, eller kan du bare
lide at blive udfordret? Efter lukketid forvandler vi biblioteket til en arena, hvor
I kan dyste med og mod hinanden. Der bliver forskellige udfordringer, f.eks.
Deathmatch og Capture the flag.
Du medbringer dit eget våben og sikkerhedsbriller - vi leverer drikkelse og
ammunition (standard Nerf-pile).
Vi garanterer grin, spænding og sved på panden!
Gennemføres ved minimum 8 tilmeldte. Der er begrænsede pladser.

Mandag den 19. november kl. 19 - 21
Juelsminde Bibliotek

Tørring Bibliotek tirsdag den 18. september kl. 17 - 18.30

Mit liv som retsmediciner

Hornsyld Bibliotek mandag den 24. september kl. 16.30 - 18

Tilbring en aften i hyggeligt selskab med drabsmænd, torturbødler og pyromaner!
Retsmediciner Peter Mygind Leth fortæller om det retsmedicinske arbejde og
hvordan det har ændret sig over tid, og blandt andet har bevæget sig væk fra de
døde – og over mod de levende. Antallet af obduktioner er faldet, men til gengæld
er der stadig flere undersøgelser af voldsofre og sigtede. Derudover spiller
retsmedicinere en stor rolle i forhold til menneskerettighedsspørgsmål, tortur og
drab på civile. Peter vil fortælle om sit arbejde som retsmediciner i Danmark (inklusiv
sager fra Grønland og Færøerne) og som udsendt i Kosovo, Thailand, Jamaica, Israel
og mange andre steder.
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.

Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos
bibliotekets personale.
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Onsdag den 14. november kl. 19 - 21
Hedensted Bibliotek
Den, der lever stille - forfatteraften med
Leonora Christina Skov
Efter sin mors død giver Leonora Christina Skov los og
skriver sig ud af sin traumatiske barndom og ungdom,
hvor hendes forældres svigt bliver totalt, da hun
forelsker sig i en anden kvinde. Hør hende fortælle
om den voldsomme skriveproces det er at skrive sin
personlige historie, hvad det har kostet at genfinde
sig selv og hvordan det er at hige efter sin mors
kærlighed langt ind i døden.
Et levende foredrag krydret med oplæsning og med mulighed for spørgsmål.

Torsdag den 20. september kl. 19 - 20.30
Hedensted Bibliotek

Pas på dig selv online!
Kan du spotte falske mails eller SMS’er der lokker med pakker? Vi kigger på de mest
almindelige former for phishing, hvordan de virker og hvad man kan gøre for at
beskytte sig selv. Vi slutter af med en kort snak om, hvilke andre ting man kan gøre,
for at blive mere sikker online.
Aftenen er primært målrettet de ældre borgere, men alle er velkomne!
Arrangementet foregår på 1. sal uden adgang til elevator. Ret gerne henvendelse til
biblioteket, hvis du ønsker at deltage, men har vanskeligheder ved trapper.
Det er gratis, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.

Billetter á 75 kr. kan købes via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller
hos bibliotekets personale. Der er rift om
billetterne, så vent ikke for længe.
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Livestreaming fra Aarhus Universitet
Juelsminde Bibliotek tirsdage kl. 19 - 21

Naturvidenskabelige foredrag
Kom og find en stol på Juelsminde Bibliotek og få hjernen tanket op med
spændende viden, når vi transmitterer direkte fra foredrag på Aarhus Universitet.
Det er gratis og kræver ingen tilmelding (dog undtaget foredraget 25. september)
Tirsdag den 25. september: ’Smagen af øl’ med ølsmagning.
Ved brygmester Zoran Gojkovic og brygmester Erik Lund, Carlsberg Laboratorium.
NB. Foredraget slutter 21.30 og der skal købes billetter á 30 kr. via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale.
Tirsdag den 9. oktober: ’Kvantefysikken - atomernes vilde verden’
Ved professor Klaus Mølmer, Aarhus Universitet.

Blind tillid

Tirsdag den 6. november kl. 19 - 21
Tørring Bibliotek
- Jens Veggerbys møde med Stein Bagger
I 2007 mødte den tidligere cykelrytter
Jens Veggerby én af danmarkshistoriens
største svindlere, Stein Bagger. Og dermed
blev Veggerbys tilværelse forandret for altid.
Oplev den personlige og gribende beretning
om et tæt venskab der endte voldsomt med
brudt tillid og mange ar på sjælen!
Billetter á 75 kr. kan købes via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.

Tirsdag den 23. oktober: ’Dit indre liv med billioner af bakterier’
Ved professor Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.
Tirsdag den 30. oktober: ’Naturens nyttige dræbermolekyler’
Ved lektor Thomas Bjørnskov Poulsen, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 6. november: ’Hvorfor ældes vi’?
Ved lektor Tinna V. Stevnsner og lektor Suresh Rattan, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 13. november: ’Vulkaner og samfund gennem tiderne’
Ved professor Christian Tegner og professor Felix Riede, Aarhus Universitet.
Tirsdag den 20. november: ‘Antistof’
Ved professor Jeffrey S. Hangst, Aarhus Universitet.
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Onsdag den 26. september kl. 19 - 20.15
Juelsminde Bibliotek
Vild med klassikerne - en læsekreds
Har du lyst til at dykke ned i dansk litteratur sammen med andre? Så kom og vær
med i læsekredsen, hvor vi skal læse tre hovedværker.
Tovholder og ordstyrer er bibliotekar Hanne Laumand.
Onsdag den 26. september: Tove Ditlevsen - Det tidlige forår
Onsdag den 24. oktober: Thomas Mann - Huset Buddenbrooks
Onsdag den 21. november: Siegfried Lenz - Tysktime
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. Tilmelding gælder til alle tre
aftener og skal ske senest torsdag den 20. september. Hvis du har brug for et
læseeksemplar af ’Det tidlige forår’, kan det hentes på Juelsminde Bibliotek fra
fredag den 31. august.

Lørdag den 27. oktober kl. 7.30 - 21.30

Tur til BogForum 2018
Tag med biblioteket til BogForum. Her kan du møde en bred vifte af danske og
udenlandske forfattere. Der er foredrag, interviews, debatter, bogsigneringer og
masser af stande. Se mere her: www.bogforum.dk eller på facebook (bogforum).
Vi har opsamling i både Juelsminde og Hedensted. Bussen kører fra p-pladsen foran
Juelsminde Bibliotek kl. 7.30. Herefter er der opsamling på p-pladsen foran
Hedensted Bibliotek kl. 8.00. Det er vigtigt, at I er her til tiden!
På turen til København serverer vi et rundstykke og kaffe/the - samt en sandwich +
en vand på hjemturen. Du har godt 5 timer for dig selv på BogForum.
Der er mulighed for at købe mad og drikke i Bella Center, men du kan også selv have
madpakke med.
Bussen kører retur kl. 17.30 og er i Hedensted ca. kl. 21 og i Juelsminde ca. kl. 21.30.
Billetter á 400 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller
hos bibliotekets personale senest torsdag den 25. oktober. Billetprisen
inkluderer adgang til BogForum, bustur samt forplejningen i bussen.
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Torsdag den 27. september kl. 17.30 - 18.30
Hedensted Bibliotek

Ulvetime for børnefamilier
Slip for at lave aftensmad og få en ekstra
godnathistorie.
Café Cozy i Hedensted leverer maden og
børnebibliotekarerne sørger for gode godnathistorier.
For børnefamilier med børn i alderen ca. 0-7 år. Der er plads til max. 30 personer!
Pris: Voksne: 50 kr. Børn 3-10 år: 30 kr. Børn 0-2 år: gratis.
Køb billetter senest dagen før via www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.

Torsdag den 27. september kl. 19 - 21
Tørring Bibliotek - Albert-salen i Gudenåcenteret

For børn og barnlige sjæle

Jesper Theilgaard om klimaændringer

Lav dine egne bolcher

Hvad sker der med vejret - både her i Danmark og
i udlandet? Hvad er politik og hvad er realiteter?
Meteorolog og tv-vært Jesper Theilgaard er
opvokset i Tørring og vender nu tilbage til byen
med sit populære og højaktuelle foredrag, hvor
han går bagom de videnskabelige rapporter og
i let forståeligt sprog forklarer, hvad det hele
drejer sig om.
Det er nemlig gået op for de fleste, at vejret
også i Danmark har ændret sig. Den lange række
af vejrrekorder fra sommeren 2006 til sommeren
2007 fortalte om både varme og nedbør i store og
anderledes mængder. Fra udlandet ser vi tørke,
oversvømmelser og en natur under pres. Men hvad er
det, der ligger bag disse forandringer, og ikke mindst hvad
er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?
Jesper er en meget passioneret sanger, så vi starter aftenen med en fællessang!
Billetter á 75 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.

Smøg ærmerne op og deltag i denne sjove bolcheworkshop, hvor du skal lave
bolcher i alverdens farver og former. Du får selvfølgelig bolcherne med dig hjem.
Børn under 12 år skal være ifølge en voksen. Alle er velkomne!
Bolchefremstillingen foregår i små grupper på 2-4 personer og varer 1-2 timer.
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Hedensted Bibliotek torsdag den 18. oktober kl. 10 - ca. 12
Tørring Bibliotek torsdag den 18. oktober kl. 14 - ca. 16
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.
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Onsdag den 17. oktober kl. 10 - 12
Juelsminde Bibliotek
NERF Battle - 1. - 3. klasse

Tirsdag den 2. oktober kl. 19 - 20.30
Hedensted Bibliotek
Regan Vest - hemmelig koldkrigsbunker

Vi gentager succesen fra foråret og byder nu
også de yngre børn op til kamp (der skal være en voksen tilstede pr. tilmeldt barn/
gruppe børn, men voksne skal ikke betale/tilmeldes).
Er du den bedste Nerf-gunner, eller kan du bare lide at blive udfordret?
Vi forvandler biblioteket til en arena, hvor I kan dyste med og mod hinanden.
Der bliver forskellige udfordringer, f.eks. Deathmatch og Capture the flag.
Du medbringer dit eget våben og sikkerhedsbriller - vi leverer drikkelse og
ammunition (standard Nerf-pile).
Vi garanterer grin, spænding og sved på panden!
Gennemføres ved minimum 8 tilmeldte. Der er begrænsede pladser.
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.

60 meter under en kridtbakke i Rold Skov ligger 5.500 m2 helt unik danmarkshistorie. Et bunkeranlæg opført i dybeste hemmelighed fra 1963-68 til Regeringen
og Kongehuset. REGAN Vest var den sidste bastion i forsvaret af det danske
demokrati. Faldt REGAN Vest, faldt Danmark. Hemmeligholdelsen af anlægget
og dens opbygning og størrelse vidner om
periodens trusselsbillede.
I foredraget vil museumsinspektør Ulla Varnke
Egeskov fortælle om det helt unikke
underjordiske anlæg og det arbejde
Nordjyllands Historiske Museum udfører for
at REGAN Vest bliver klar til en åbning for
offentligheden i 2020.
Billetter á 50 kr. kan købes via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller hos bibliotekets personale.

Lørdag den 6. oktober kl. 9.30 - 10
Uldum Bibliotek
Suttog - teater for de mindste
Smid sutten og gå med mor og far i teatret
Suttog er en ”stumforestilling” for de mindste. Den
handler om de vigtige ting i livet, nemlig at blive holdt af, holde af, holde om og
holde ved. En forestilling om de nære ting. Spise, sove, lege og at bruge eller ikke
bruge sut. En forestilling som børn og voksne kan nyde og dele sammen.
For de 1½ - 4 årige.
Det er gratis, men husk tilmelding (både børn og voksne) via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale.
OBS! Max én voksen pr. barn.
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Onsdag den 10. oktober kl. 19 - 21
Hedensted Bibliotek

Weyse viser vejen - til Badehotellet
Badehotellet er en af Danmarks absolut største seriesuccesser og har til tider haft
rekordhøje seertal på 1.6 millioner seere. Glæd jer til et hyggeligt arrangement i
selskab med skuespiller Jens Jacob Tychsen og hør historien om tilblivelsen af TV2’s
monstersucces ”Badehotellet”. Hør om arbejdet med rollen som Edward Weyse, om
sange fra dengang, og se film, fotos og fraklip. Sidst men ikke mindst afsluttes der
med den store Badehotellet Quiz.
Billetter á 150 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller
hos bibliotekets personale.

Søndag den 14. oktober kl. 11 - 11.45
Hedensted Bibliotek

Mis med de blå øjne
Egon Mathisens børnebogsklassiker fra 40′erne i Comedievognens humoristiske og
stemningsfyldte dramatisering. Dristigt iscenesat, til akkompagnement af Django
Reinhardts jazzede musik.
For de 3 - 9 årige
Det er gratis, men husk tilmelding (både børn og voksne) via
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale.
OBS! Max én voksen pr. barn.
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