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Praktiske oplysninger 
 

Alle arrangementer er gratis medmindre andet er angivet. 
 

Til de arrangementer der koster penge, tillægges et betalingskortgebyr på ca. 1 kr.  
ved køb via hjemmesiden. 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    
   
        
Hornsyld Bibliotek     Juelsminde Bibliotek 
Nørremarksvej 1B      Wedelsgade 1 
8783 Hornsyld      7130 Juelsminde 
Tlf. 79 74 13 88      Tlf. 79 74 13 60 
hornsyld@hedenstedbib.dk      juelsminde@hedenstedbib.dk 
 
 
Tørring Bibliotek      Uldum Bibliotek 
Kirkevej 10. 1.      Bakken 2 
7160 Tørring       7171 Uldum 
Tlf. 79 74 13 50      Tlf. 79 74 13 59 
toerring@hedenstedbib.dk    uldum@hedenstedbib.dk  
 

KONTAKT! 
www.hedenstedbib.dk 
- og find os på  
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På vores Instagram konto ’hedbib’ kan du  følge biblioteket fra en lidt skæv 
vinkel. Her er masser af billeder - også fra ’bag kulisserne’.  
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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) .  

Derudover har vi også en Facebook side for unge  
(af krop såvel som sind), her kan du følge med i, hvad  

der sker for denne målgruppe på biblioteket. Derudover  
er der jævnligt anbefalinger af gode bøger og opslag fra             

Hedensted BookEaters aktiviteter. Sidstnævnte har deres  
egen Facebook gruppe ”BookEaters i Hedensted.  
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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. 
 

IT-spørgetime 
Fra tirsdag d. 9. januar kan du komme til IT-spørgetime på bibliotekerne i  
Juelsminde og Hedensted. 
Det foregår den første tirsdag hver måned imellem kl. 10-11. 
Hvad enten du skal oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog,  
i kontakt med det offentlige via internettet eller noget helt andet, så er der hjælp  
at hente. Det koster ikke noget og der er ingen tilmelding. 
 

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                                                       

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 postkasse, e-Boks og Nem-ID                                                                           
Alle borgere fra 15 år skal have en digital postkasse fra det offentlige. Er du i tvivl om,  
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hvad en digital postkasse er, og hvordan den bruges? Eller hvad forskellen på e-Boks 
og Digital Postkasse er? 
  

Sociale medier                                                                                                               
Facebook, Instagram, Twitter – og så videre! Få hjælp til de mest basale ting om de  
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. 
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Vidste du at? 
 

 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 og                  
Stenderup. 
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Tirsdage kl. 19 - 21                                                                                   
Juelsminde Bibliotek 

Livestreaming fra Aarhus Universitet 
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. 
 

Uge 6: ti 06-02-2018: 'Design af biomolekyler og nanorobotter'                                             
Ved Ebbe Sloth Andersen, Aarhus Universitet. 
 
 

Uge 8: ti 20-02-2018: 'På rumsafari blandt Mælkevejens planeter'                                                            
Ved Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet. 
 

Uge 9: ti 27-02-2018: 'Relativitetsteori og gravitationsbølger'                                     
Ved Ulrik Uggerhøj, Aarhus Universitet.   
 

Uge 11: ti 13-03-2018: 'Menneskedyret homo sapiens’                                                          
Ved Peter Teglberg Madsen, Aarhus Universitet. 
 

Uge 12: ti 20-03-2018: 'Jordens og livets udvikling'                                                            
Ved Minik Rosing, Københavns Universitet. 
 

Uge 16: ti 17-04-2018: 'Myrer' Ved Jachim Offenberg, Aarhus Universitet. 
 

Uge 18: ti 01-05-2018: 'Reward, prediction and brain dopamine'                                              
By Ray Dolan, University College London, United Kingdom. 
 
Se mere om det enkelte arrangement inde i programmet. 

 
Onsdag den 3. januar 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 Ulla Skovgaard på telefon 7974 1378 eller mail:                                  
ulla.skovgaard@hedenstedbib.dk 
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Lørdag  6. januar kl. 10 
Tørring Bibliotek 

Højtlæsning - Hilma Ullum 
Hilma Ullum, der er pensioneret pædagog, læser gode historier for børn i alderen  
3-6 år. Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendigt.   

 
Tirsdag den 9. januar kl. 10 - 11 
Hedensted og Juelsminde Bibliotek 

IT-spørgetime 
 

Hvad enten du skal oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog, i kontakt med 
det offentlige via internettet eller noget helt andet, så er der hjælp at hente.  
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Tirsdag den 9. januar 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! 

 
Torsdag den 11. januar 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! 
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Sommerferien  

Sommerbogen 2018 
 

Husk at læse en masse gode bøger, så du kan              
skrive anmeldelser og deltage i Sommerbogen 
2018 - der vil også være bibliotekets egen  
lokale læsekonkurrence. Hør mere, når tiden 
nærmer sig. 
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Fredag den 18. maj kl. 16 - 17.30 
Tørring Bibliotek 

Tal Dansk Café 
 

Forårets sidste ”Tal Dansk Café” på Tørring Bibliotek. Her kan flygtninge,              
indvandrere og danskere mødes, tale dansk og hygge sig sammen. 
Alle er velkomne – både danske og nydanske; kvinder og mænd; unge og ældre.  
Man må gerne tage sine børn med. Der er frivillige, der gerne vil spille brætspil 
med børnene eller måske læse for dem. 
Hver café starter ud med et bestemt emne, som man enten snakker om sammen 
eller hører et lille oplæg om.  
Der er en frivillig, der har kage med og Tørring Bibliotek sørger for kaffe og te. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

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

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; børnebø-
ger, 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 udenfor 
i bibliotekets gårdhave, men flyttes indenfor, hvis vejret driller. Kom forbi og giv 
dine gode læseoplevelser videre.  

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

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; børnebø-
ger, 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 go-
de læseoplevelser videre.  

7 

 

Fredag den 12. januar kl. 14.30 - 16.30 (og herefter fredag i lige uger) 

Hedensted Bibliotek 

Strikkeklub 
 

Vi mødes hver anden fredag (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 19. januar kl. 16 - 17.30 
Tørring Bibliotek 

Tal Dansk Café 
Nu starter der en Tal Dansk Café på Tørring Bibliotek. Her kan flygtninge, indvandrere 
og danskere mødes, tale dansk og hygge sig sammen. 
Caféen har åbent:  
Fredag den 19. januar kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 23. februar kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 16. marts kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 20. april kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 18. maj kl. 16 - ca. 17.30  
Alle er velkomne – både danske og nydanske; kvinder og mænd; unge og ældre.  
Man må gerne tage sine børn med. Der er frivillige, der gerne vil spille brætspil med bør-
nene eller måske læse for dem. 
Hver café starter ud med et bestemt emne, som man enten snakker om sammen eller 
hører et lille oplæg om.  
Der er en frivillig, der har kage med og Tørring Bibliotek sørger for kaffe og te. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Lørdag den 20. januar kl. 10 - 13 
Hedensted Bibliotek 

Dyt dyt, ska’ vi byt’….fastelavnstøj? 
Kom på biblioteket og byt fastelavnstøj. Måske vil du hellere være Spiderman i år og har 
en prinsessekjole der er blevet lidt for stram. Så kom og byt. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 
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Mandag den 22. januar kl. 16.30 - 18.30 
Hornsyld Bibliotek 

Nerf Battle 
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, fx 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! For drenge og piger 8 - 15 år. Der er 
plads til max 30 deltagere og arrangementet afholdes kun ved min. 8 deltagere.                                               
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 

Tirsdag den 23. januar kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Historien om Horsens Privatbaner                
- Hardy Nikolajsen 
 

Forfatter og tidligere radiovært Hardy Nikolajsen viser billeder og fortæller historier om 
de fire gamle privatbaner, som udgik fra Horsens. Banerne forbandt oplandet med  
byen og   gjorde det muligt at få landbefolkningen ind til de mange forretninger, hvor et 
stort udbud af varer fristede i den store by. Samtidig var Horsens Privatbaner én af 
byens største arbejdspladser med masser af beskæftigelse på 50 stationer fra            
Juelsminde og Odder i øst til Tørring og Bryrup mod vest.                                                                    
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 

 
Onsdag den 24. januar kl. 16.30 - 18.30 
Tørring Bibliotek 

Nerf Battle 
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, fx 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! For drenge og piger 8 - 15 år! Der er 
plads til max 30 deltagere og arrangementet afholdes kun ved min. 8 deltagere.                                               
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 
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Mandag den 23. april kl. 19 - 21 
Hedensted Bibliotek 

Booktalk - lyt, snak og spis 
Kom til hyggeaften på biblioteket og få inspiration til din læsning. Dine lokale                 
bibliotekarer byder på en bogsnak og fortæller om nogle af deres gode læse-          
oplevelser. Der serveres en let anretning + drikkevarer.  
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. Billetprisen inkluderer mad + drikke. 

 
 

Tirsdag den 1. maj kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Reward, Prediction and brain dopamine               
- livestreaming 
Lecture by professor of neuropsychiatry Ray Dolan, University College London, Unit-
ed Kingdom.                                                                                                                    
Evolution has hardwired the human brain to seek out rewards at all times. Be it food, 
sex or that next episode on Netflix, the human brain releases a chemical called dopa-
mine to promote recurrence of pleasing activities. This raises the question: How es-
sential is dopamine for mental function?  
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Torsdag den 3. maj kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Booktalk - lyt, snak og spis 
Kom til hyggeaften på biblioteket og få inspiration til din læsning. Dine lokale                               
bibliotekarer byder på en bogsnak og fortæller om nogle af deres gode læse-              
oplevelser. Der serveres en let anretning + drikkevarer.  
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. Billetprisen inkluderer mad + drikke. 

 

http://www.thebrainprize.org/flx/prize_winners/the_brain_prize_winners_2017/biography_ray_dolan/
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Torsdag den 19. april kl. 19 - 21 
Tørring Bibliotek 

Booktalk - lyt, snak og spis 
Kom til hyggeaften på biblioteket og få inspiration til din læsning. Dine lokale                
bibliotekarer byder på en bogsnak og fortæller om nogle af deres gode læse-                   
oplevelser. Der serveres en let anretning + drikkevarer.  
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. Billetprisen inkluderer mad + drikke. 

 
Fredag den 20. april kl. 16 - 17.30 
Tørring Bibliotek 

Tal Dansk Café 
Til ”Tal Dansk Café” kan flygtninge, indvandrere og danskere mødes, tale dansk og 
hygge sig sammen. Caféen har åbent:  
Fredag den 20. april kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 18. maj kl. 16 - ca. 17.30  
Alle er velkomne – både danske og nydanske; kvinder og mænd; unge og ældre.  
Man må gerne tage sine børn med. Der er frivillige, der gerne vil spille brætspil med 
børnene eller måske læse for dem. 
Hver café starter ud med et bestemt emne, som man enten snakker om sammen eller 
hører et lille oplæg om.  
Der er en frivillig, der har kage med og Tørring Bibliotek sørger for kaffe og te. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
   Lørdag den 21. april kl. 10.30 
   Hedensted Bibliotek 

   Royalt orienteringsløb - for hele familien 
Tag familien, stor eller lille, med på biblioteket og vær med til at løse royale opgaver 
rundt om i biblioteket. Familien stiller op som et hold, meget gerne stateligt (ud)klædt 
med eksempelvis diadem, kongekrone, elefantorden og/eller kappe. Der vil være fine 
præmier - blandt andet til bedst udklædte familie. 
Bare mød op (fra start kl. 10.30), det koster ikke noget og kræver ingen                  
tilmelding! 
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Mandag den 29. januar kl. 19 - 20.30    
(uden pause) 
Tørring Bibliotek                                          
- Albert Salen i Gudenåcenteret 

”Da amerikanerne gik hver til sit” - 
Johannes Langkilde 
 

Hvad var det der gjorde, at Donald Trump blev præsident i USA, når så mange    
troede, at han ikke havde en chance? 
Johannes Langkilde landede i USA som ny korrespondent for DR, da Barack Obama  
netop havde taget hul på sin anden periode som præsident. I løbet af sine år som 
USA-korrespondent rejste han i 42 af USA's stater og har beskrevet udviklingen i 
landet gennem personlige møder og oplevelser. Det har givet ham et unikt indblik i, 
hvorfor USA i 2016 i historisk grad brød med den politiske status quo. 
Nu har han forladt et forandret land med Donald Trump i Det Hvide Hus, og i dette 
foredrag tager han os med gennem de fire hæsblæsende år i USA's historie og      
fortæller om sine personlige erfaringer som også har dannet grundlag for bogen ”Da 
amerikanerne gik hver til sit”. Kom med til gadekampe i sydstaterne, fangelejren i   
Guantanamo-bugten, Alaskas smeltende permafrost og Hillary Clintons valgfest, der 
sluttede som en historisk fuser. Johannes Langkilde viser også videoklip. Og        
signerer gerne sin nye bog som man kan købe.  
Billetter á 100 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale. 

 
Onsdag den 31. januar kl. 19 - 20 
Hedensted Bibliotek 

Bliv din egen Detektor! 
Er du træt af Fake News? Får du ofte at vide at dine opslag på Facebook er forkerte 
– eller er du den der spotter det, når de andre falder for Fake News? 
Kunne du tænke dig at blive bedre til at fange fejlene og spotte fælderne?  
Hedensted Bibliotekerne kører i starten af året et forløb over fire onsdage, hvor du 
kan lære bibliotekarens bedste tricks til at se om en historie er sand eller falsk. 
Kom til alle undervisningsgangene, eller vælg dem du synes er vigtigst for dig. Hver 
undervisningsgang tager udgangspunkt i et bestemt tema indenfor ’Fake News’ - 
disse temaer offentliggøres senere, men datoerne er: 31. januar, 7. februar, 21. fe-
bruar samt 28. februar. Hold øje på hjemmesiden, facebook og/eller biblioteket. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 
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Torsdag den 1. februar kl. 19 - 20 
Uldum Bibliotek 

At være ung med handicap -  Adam Nybo 
Adam Nybo på 16 år fortæller om det at være ung med et     
handicap, dyrke skisport og have en drøm om at deltage i De 
Paralympiske Lege. Adam blev som 1-årig ramt af Transversel 
Myelitis, en nervesygdom i ryggen. Det medførte mindre førlig-
hed i benene, så han er nødt til at bruge krykker som hjælpe-
middel og kørestol på længere distancer. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 

 
Fredag den 2. februar kl. 15 
Juelsminde Bibliotek 

”Fremtid” - udstilling og fernisering                                                            
v. SFO Solstrålen, Juelsminde Skole 

Sfo'en Solstrålen har det sidste års tid arbejdet med genbrugsmaterialer, som de bl.a. 
har hentet på ReMida Centret i Hedensted. Børnene har brugt deres fantasi og har 
fabrikeret de mest fantasifulde og spændende ting. Der er fernisering på Juelsminde 
Bibliotek fredag den 2. februar kl. 15 og udstillingen kan ses til den 11. marts 

 
Lørdag den 3. februar kl. 10 
Tørring Bibliotek 

Højtlæsning - Hilma Ullum 
Hilma Ullum, der er pensioneret pædagog, læser gode historier for børn i alderen  
3-6 år. Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendigt.   

 
Mandag den 5. februar kl. 19 - 21 
Hedensted Bibliotek 

Summerbird - fortælling og smagning         
Elsker du lækker kvalitetschokolade, så kom til dette arrangement, hvor Sussie      
Jessen fra Summerbird i Aarhus fortæller om Summerbird og chokoladens oprindelse 
og fremstilling. Få en forståelse for vejen fra kakaobønne til chokoladebar og smag 
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Tirsdag den 10. april kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

SKYGGEMAND                                            
- flugthjælper i den kolde krigs Berlin 
 

Journalist og forfatter Jesper Clemmensen fortæller historien 
der ligger til grund for hans seneste roman ’Skyggemand’, der 
er en dokumentarisk fortælling om at kæmpe for sine med-
menneskers frihed, men også om prisen for kampen og      
skylden og fortrængningen, der følger. Det delte Berlin er         
centrum for den dramatiske historie om flugthjælperne, men 
også Danmark spiller en væsentlig rolle. Bogen afdækker, 
hvordan en række vidt forskellige danskere var aktive i det 
risikable og illegale arbejde med at organisere flugt fra det  
totalitære regime i vores naboland. 
Forfatteren har foruden ”Skyggemand” skrevet ”Flugtrute: 
Østersøen”, der i 2012 modtog prisen som Årets Historiske 
Bog.  
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 17. april kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Myrer - livestreaming 
Foredrag ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi Joachim Offenberg, Institut for 
Bioscience, Aarhus Universitet. 
Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket opstod. De organiserer sig som 
superorganismer og er på flere måder mere succesfulde end mennesket. Hør      
hvordan forskerne er begyndt at udnytte myrernes egenskaber til bl.a. biologisk     
bekæmpelse af skadedyr. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 
 
 
 

http://pure.au.dk/portal/da/joaf@bios.au.dk
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din vej gennem Summerbirds univers.  
Bagefter er der mulighed for at købe chokolade fra Summerbird.  
Billetter á 75 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 

 

Tirsdag den 6. februar kl. 10 - 11 
Hedensted og Juelsminde Bibliotek 

IT-spørgetime 
 

Hvad enten du skal oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog, i kontakt 
med det offentlige via internettet eller noget helt andet, så er der hjælp at hente.  
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Tirsdag den 6. februar kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Design af biomolekyler og nanorobotter     
- livestreaming 

Foredrag ved lektor i biomolekylær nanoteknologi Ebbe Sloth Andersen, Interdiscipli-
nært Nanoscience Center og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Univer-
sitet. 
Forskerne har nu afluret, hvordan vores celler bygger avancerede biomolekyler. Hør 
om hvordan forskerne udnytter det til at designe robotter i molekylestørrelse som kan 
bruges til at opdage og rapportere om sygdomme og til at finde og dræbe kræftceller.  
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Onsdag den 7. februar kl. 19 - 20 
Hedensted Bibliotek 

Bliv din egen Detektor! 
Er du træt af Fake News? Får du ofte at vide at dine opslag på Facebook er forkerte 
– eller er du den der spotter det, når de andre falder for Fake News? 
Kunne du tænke dig at blive bedre til at fange fejlene og spotte fælderne?  
Hedensted Bibliotekerne kører i starten af året et forløb over fire onsdage, hvor du 
kan lære bibliotekarens bedste tricks til at se om en historie er sand eller falsk. 
Kom til alle undervisningsgangene, eller vælg dem du synes er vigtigst for dig. Hver 
undervisningsgang tager udgangspunkt i et bestemt tema indenfor ’Fake News’ - 
disse temaer offentliggøres senere, men datoerne er: 31. januar, 7. februar,           
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21. februar samt 28. februar. Hold øje på hjemmesiden, facebook og/eller biblioteket. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Fredag den 9. februar - søndag den 18. februar 
Uldum Bibliotek 

Pandekageskattejagt 
I anledning af pandekagedagen tirsdag den 13. februar, kan du fra fredag i uge 6 til 
søndag i uge 7 komme ind på Uldum Bibliotek, og se om du kan finde og tælle alle de 
pandekagestakke, der er gemt rundt omkring i biblioteket. Er du en af dem, der gætter 
det rigtige antal, er du med i konkurrencen om et pandekagekit.   
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Lørdag den 10. februar kl. 10 - lørdag den 17. februar  
Hedensted, Juelsminde og Tørring Bibliotek 

Detektivmysteriet - en familieskattejagt 
Hjælp biblioteket med at finde seks værdifulde bøger, der er forsvundet. Skurken 
”Skyggen” har gemt bøgerne rundt omkring i byen Småkøbing, og for at finde dem, 
skal børnene løse gåder og klare udfordringer på vejen. 
Mysteriet henvender sig til børn i alderen ca. 5-10 år. Det er nødvendigt med voksen-
hjælp for at gennemføre skattejagten. 
Fra lørdag den 10. februar kl. 10 til lørdag den 17. februar kl. 13 kan man komme ind i 
den betjente tid, henvende sig til bibliotekaren Bella Bladrerup for at hjælpe hende 
med at løse mysteriet. Som tak for hjælpen får man et diplom + en overraskelse.  
Mød op i den betjente tid, det er gratis og kræver ingen tilmelding. 

 
Hvide Tirsdag den 13. februar kl. 13 - 15 
Hedensted, Juelsminde og Tørring Bibliotek 

Pandekagehygge 
”Pandekagedagen er en gammel, kristen tradition. I gamle 
dage skulle de kristne nemlig faste i 40 dage op til påsken.     
I den periode måtte man hverken spise søde sager, æg, hvidt mel eller mælk. Derfor 
skulle disse råvarer spises op - og så lavede man pandekager i lange baner.           
Pandekagedagen falder altid tirsdagen efter fastelavnssøndag og bliver også kaldt 
"Hvide Tirsdag," fordi de fleste af de "forbudte" råvarer netop er hvide.” 
Personalet bager pandekager og læser pandekagehistorier. Du kan også være med i 
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Tirsdag den 27. marts kl. 10 - 12 
Tørring Bibliotek 

Foam Clay workshop                 
- for børn og voksne 
Kom ind på biblioteket og lav påskeæg eller   
andre finurlige ting i Foam Clay.  
Hvis man vil lave mere end 2 ting koster det 20 kr. pr.            
efterfølgende ting  
Alle er velkomne, men børn under 6 år skal have hjælp af en voksen. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 3. april kl. 10 - 11 
Hedensted og Juelsminde Bibliotek 

IT-spørgetime 
 

Hvad enten du skal oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog, i kontakt 
med det offentlige via internettet eller noget helt andet, så er der hjælp at hente. Ba-
re mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Tirsdag den  3. april kl. 19 - 21 
Hedensted Bibliotek 

Når livet går i stå                                        
- Irene Simonsen via Folkeuniversitetet    
Sorg skal håndteres og gennemleves. Det er slet ikke lige-
gyldigt hvordan vi håndterer sorg, og hvordan os der er ramt 
af sorgen, mødes af andre. Vi har alle et ansvar for sorgen. 

I et indlevende og professionelt foredrag, der bygger både på erfaring og viden,   
sætter Irene fokus på det ansvar vi alle har for sorg. 
Under foredraget finder du gode råd og hjælp. Både til dig som arbejder professionelt 
med at møde mennesker i sorg. Dig som selv er ramt. Og dig der er pårørende, ven, 
kollega eller bekendt til en sorgramt. 
Irene Simonsen er forfatter, psykoterapeut og tidligere folketingsmedlem for Venstre 
- og for 16 år mistede hun sin 12-årige søn Jakob i en trafikulykke. Hun har skrevet 
bogen ’Når livet går i stå - sådan bryder du sorgcirklen’. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via Folkeuniversitetet: 
www.fuhh.dk 
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Tirsdag den 20. marts kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Jordens og livets udvikling - livestreaming 
Foredrag ved professor i geologi Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns   
Universitet. 
Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer 
har også påvirket Jordens geologiske udvikling ved at udnytte energien i Solens lys 
og overtage kontrollen med atmosfærens og oceanernes sammensætning og                     
reguleret klimaet. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 
 
Lørdag den 24. marts kl. 11 - 12 
Hedensted Bibliotek 

Insekter - et fødevarealternativ 
Frisk på en udfordring? Vi får besøg af madaktivist 
Charlotte Bay fra BUG AMOK til et foredrag om    
fremtidens mad. Hun svarer på spørgsmål som: 
”Hvordan kommer jeg i gang med at lave mad 
med insekter? Hvor kan jeg få fat i insekter? Kan jeg selv producere insekter og 
dermed protein?” Arrangementet er krydret med sæsonbestemte klimasnacks med 
spiselige insekter.  
Charlotte Bay driver firmaet BUG AMOK, som er sat i verden for at gøre                         
tilvænnigen nemmere og vise, hvordan insekter er et velsmagende, sundt og grønt 
fødevarealternativ, der på sigt har potentiale til at skabe en mærkbar løsning for 
den grønne omstilling. Se evt. mere på www.bugamok.dk   
Arrangementet er både for store og små.  
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 

 
Mandag den 26. marts kl. 10 - 12 
Hedensted Bibliotek 

PåskeKrea 
Vi har påskeworkshop på biblioteket. Her kan du lave påskekyllinger, æg og andet 
flot påskepynt. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 
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en konkurrence undervejs. Kom og vær med! Det er gratis og tilmelding er ikke 
nødvendigt. 
 

Lørdag den 17. februar kl. 13 - 15 
Hedensted, Juelsminde og Tørring Bibliotek 

MGP - årets store børnefest! 
 

Vi varmer op til børnenes MGP! For at kunne holde en rigtig                                                      
MGP-fest skal der selvfølgelig være masser af festligt lir til at                                                               
gøre stemningen hjemme i stuerne ekstra god. Alt det laver vi                                                       
på biblioteket, samtidig med at vi selvfølgelig hører MGP-sange -                                                   
og måske danser lidt? Så hvis stemningen til jeres MGP skal være                                                      
helt i top, skal I sende jeres unger på biblioteket og varme op til                                            
aftenens fest.  
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 20. februar kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

På rumsafari blandt Mælkevejens planeter   
- livestreaming 
Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, 
Aarhus Universitet. 
Tag med på en svimlende opdagelsesrejse ud i Universet og hør om nogle af de  
fascinerende og helt anderledes verdener, som findes milliarder af kilometer borte. 
Aarhus-astronomerne deltager i NASA’s mission, TESS, hvor et nyt rumteleskop  
opsendes i 2018. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Onsdag den 21. februar kl. 19 - 20 
Hedensted Bibliotek 

Bliv din egen Detektor! 
Er du træt af Fake News? Får du ofte at vide at dine opslag på Facebook er forkerte 
– eller er du den der spotter det, når de andre falder for Fake News? 
Kunne du tænke dig at blive bedre til at fange fejlene og spotte fælderne?  
Hedensted Bibliotekerne kører i starten af året et forløb over fire onsdage, hvor du 

http://research.ku.dk/search/?pure=dk/persons/6643
http://www.bugamok.dk
http://pure.au.dk/portal/da/hans@phys.au.dk
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kan lære bibliotekarens bedste tricks til at se om en historie er sand eller falsk. 
Kom til alle undervisningsgangene, eller vælg dem du synes er vigtigst for dig. Hver 
undervisningsgang tager udgangspunkt i et bestemt tema indenfor ’Fake News’ - 
disse temaer offentliggøres senere, men datoerne er: 31. januar, 7. februar, 21. fe-
bruar samt 28. februar. Hold øje på hjemmesiden, facebook og/eller biblioteket. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Onsdag den 21. februar 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 21. februar: Karen Blixen - Babettes gæstebud 
Onsdag den 21. marts: Ernest Hemingway - Den gamle mand og havet 
Onsdag den 25. april: John Steinbeck - Vredens druer 
 

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 mandag den 19. februar. Hvis man har behov for et  
læseeksemplar af ’Babettes gæstebud’, kan det hentes på Juelsminde Bibliotek fra 
fredag den 23. januar. 

 
Fredag den 23. februar kl. 16 - 17.30 
Tørring Bibliotek 

Tal Dansk Café 
Til ”Tal Dansk Café” kan flygtninge, indvandrere og danskere mødes, tale dansk og 
hygge sig sammen. Caféen har åbent:  
Fredag den 23. februar kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 16. marts kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 20. april kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 18. maj kl. 16 - ca. 17.30  
Alle er velkomne – både danske og nydanske; kvinder og mænd; unge og ældre.  
Man må gerne tage sine børn med. Der er frivillige, der gerne vil spille brætspil med 
børnene eller måske læse for dem. 
Hver café starter ud med et bestemt emne, som man enten snakker om sammen 
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ler hører et lille oplæg om.  
Der er en frivillig, der har kage med og Tørring Bibliotek sørger for kaffe og te. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
   Lørdag den 17. marts kl. 13.30 - 14.20 
   Hedensted Bibliotek 

   Lille Frø - Teater Fantast & Thy Teater 
Gal eller genial? Uartigt barn eller succesfuld kunstner?  
Jakob Martin Strids “Lille Frø” er en blanding af den klassiske dannelsesroman og en 
dramatisk roadmovie i form af en populær børnebog med de typiske skønne tegnin-
ger. Teater Fantast, der står bag den succesfulde dramatisering af Strids “Mustafas 
Kiosk”, sætter nu “Lille Frø” i scene, med alle de frække og skøre påfund fra den lille 
forældreløse frø fra rummet. Udover en masse festlige narrestreger handler fortællin-
gen om at rejse langt væk hjemmefra, men mest af alt om, at man er god nok som 
man er og i virkeligheden er elsket, på trods af, at man er en SLEM lille frø. 
For de 4 - 8 årige. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 20. marts kl. 9.30 - 10.15 
Juelsminde Bibliotek 

RytmeRæs - for de 0 - 3 årige 
 

v. Charlotte Høj Mortensen 
Sanser og motorik er i fokus, når vi mødes til en lille times hyggeligt musikalsk sam-
vær med sang, dans og spil. Vi skal både sidde stille og fokusere og hoppe rundt og 
slå os løs. Vi skal synge, spille, danse og lave fagter, og vi skal lege med rasleæg, 
trommer, tørklæder og bruge vores kroppe. Ind imellem de faste lege skal vi bruge 
vores fantasi til improvisation og kreativitet, hvor vi udforsker sang- og rytmelege i det 
musikalske fællesskab. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 
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Tirsdag den 13. marts kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Menneskedyret Homo Sapiens - livestreaming 
Foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, 
Aarhus Universitet. 
Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en           
anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i 
høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Onsdag den 14. marts kl. 9.30 - 10.15 
Hedensted Bibliotek 

RytmeRæs - for de 0 - 3 årige 
 

v. Charlotte Høj Mortensen 
Sanser og motorik er i fokus, når vi mødes til en lille times hyggeligt musikalsk sam-
vær med sang, dans og spil. Vi skal både sidde stille og fokusere og hoppe rundt og 
slå os løs. Vi skal synge, spille, danse og lave fagter, og vi skal lege med rasleæg, 
trommer, tørklæder og bruge vores kroppe. Ind imellem de faste lege skal vi bruge 
vores fantasi til improvisation og kreativitet, hvor vi udforsker sang- og rytmelege i det 
musikalske fællesskab. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Fredag den 16. marts kl. 16 - 17.30 
Tørring Bibliotek 

Tal Dansk Café 
Til ”Tal Dansk Café” kan flygtninge, indvandrere og danskere mødes, tale dansk og 
hygge sig sammen. Caféen har åbent:  
Fredag den 16. marts kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 20. april kl. 16 - ca. 17.30  
Fredag den 18. maj kl. 16 - ca. 17.30  
Alle er velkomne – både danske og nydanske; kvinder og mænd; unge og ældre.  
Man må gerne tage sine børn med. Der er frivillige, der gerne vil spille brætspil med 
børnene eller måske læse for dem. 
Hver café starter ud med et bestemt emne, som man enten snakker om sammen el-
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eller hører et lille oplæg om.  
Der er en frivillig, der har kage med og Tørring Bibliotek sørger for kaffe og te. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 

Lørdag den 24. februar kl. 10.30 - 11.15 
Juelsminde Bibliotek 

Halfdan Rasmussen - sange, rim og remser 
ABC Teatret spiller, synger og laver spilopper over et udvalg af Haldans sange, 
rim og remser - samt selvfølgelig hans fantastiske ABC. Syng med på          
Mariehønen Evigglad, Rapanden Rasmus, Den lille frække Frederik,                   
Blæksprutten Olsen og mange flere. For de 5 - 10 årige. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 
 

 

Tirsdag den 27. februar kl. 19 - 21 
Hedensted Bibliotek 

Fra kriminalreporter til                  
kriminalforfatter - Jesper Stein 
Foredraget tager afsæt i Jesper Stein Larsens 
forfatterskab, der blandt andet tæller serien om 
kriminalkommissæren Axel Steen - de fire bind 
er rå københavnerkrimier om en mand, der blot 
ønsker retfærdighed for ofrene – koste, hvad det vil.                                                                          
Romanerne er blevet rost af anmelderne, det tredje bind, Aisha, vandt De Gyldne 
Laubær i 2015, og alle foregår de i et nutidigt storbymiljø. Jesper Stein Larsen fortæller 
om at gå fra at arbejde som kriminalreporter til at skrive fiktive romaner med inspiration 
fra miljøet. Opklaringsarbejdet, Axel Steens jagt på forbryderne og det kaotiske privatliv 
som fraskilt og far til en datter fortælles i romanerne af Jesper Stein Larsen i en                      
realistisk, rå og til tider poetisk tone, som forfatteren selv kalder ’2200 Noir’.                                 
Oplev et spændingsfyldt og tankevækkende foredrag om litteratur med en engageret og 
populær forfatter. 
Billetter á 100 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 
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Tirsdag den 27. februar kl. 19 - 21                                                                
Juelsminde Bibliotek 

Relativitetsteori og gravitationsbølger                 
- livestreaming 
Foredrag ved professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astro-
nomi, Aarhus Universitet.                                                                                                                 
Hør om de gravitationsbølger som Einstein forudsagde med sin relativitetsteori for 
100 år siden, som for første gang blev målt i 2015 og som blev hædret med               
Nobelprisen i fysik i 2017. Hør også eksempler på, hvor eksotisk vores Univers i               
virkeligheden er. 
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Onsdag den 28. februar kl. 19 - 20 
Hedensted Bibliotek 

Bliv din egen Detektor! 
Er du træt af Fake News? Får du ofte at vide at dine opslag på Facebook er forkerte 
– eller er du den der spotter det, når de andre falder for Fake News? 
Kunne du tænke dig at blive bedre til at fange fejlene og spotte fælderne?  
Hedensted Bibliotekerne kører i starten af året et forløb over fire onsdage, hvor du 
kan lære bibliotekarens bedste tricks til at se om en historie er sand eller falsk. 
Kom til alle undervisningsgangene, eller vælg dem du synes er vigtigst for dig. De 
tager udgangspunkt i forskellige temaer indenfor ’Fake News’ - disse temaer offent-
liggøres senere, men datoerne er: 31. januar, 7. februar, 21. februar samt 28. febru-
ar. Hold øje på hjemmesiden, facebook og/eller biblioteket. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Lørdag den 3. marts kl. 10 
Tørring Bibliotek 

Højtlæsning - Hilma Ullum 
Hilma Ullum, der er pensioneret pædagog, læser gode historier for børn i alderen  
3-6 år. Bare mød op - tilmelding er ikke nødvendigt.   
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Tirsdag den 6. marts kl. 10 - 11 
Hedensted og Juelsminde Bibliotek 

IT-spørgetime 
 

Hvad enten du skal oprette en mail-konto, scanne et billede, låne en e-bog, i kontakt 
med det offentlige via internettet eller noget helt andet, så er der hjælp at hente.  
Bare mød op, det koster ikke noget og kræver ingen tilmelding! 

 
Tirsdag den 13. marts kl. 9.30 - 10.15 
Tørring Bibliotek 

RytmeRæs - for de 0 - 3 årige 
 

v. Charlotte Høj Mortensen 
Sanser og motorik er i fokus, når vi mødes til en lille times hyggeligt musikalsk sam-
vær med sang, dans og spil. Vi skal både sidde stille og fokusere og hoppe rundt og 
slå os løs. Vi skal synge, spille, danse og lave fagter, og vi skal lege med rasleæg, 
trommer, tørklæder og bruge vores kroppe. Ind imellem de faste lege skal vi bruge 
vores fantasi til improvisation og kreativitet, hvor vi udforsker sang- og rytmelege i det 
musikalske fællesskab. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 13. marts kl. 19 - 21 
Hedensted Bibliotek 

Opgøret med Scientology - Robert Dam 
Robert Dam fortæller om den kæmpe overvindelse det 
var at bryde med Scientology. Som dreng lærte han, at 
man skal se sin værste frygt i øjnene. Derfor besluttede 
han sig for at gennemføre projektet. Robert Dam ville  
ikke længere finde sig i at ligge under for den paranoia, 
der var opbygget gennem tyve år i sekten og det efter-  
følgende afhop. Det kom der, i 2014, tre dokumentarprogrammer ud af under titlen 
”Opgøret med Scientology”. Før det udkom også bogen ’Afhopperen, mine tyve år i 
Scientology’ fra 2011. 
Billetter á 75 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos     
bibliotekets personale. 
 


