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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. 5. september 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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Lørdag den 9. december kl. 13 - 15 
Hedensted Bibliotek 

EngleWorkshop 
 

Kom ind på biblioteket og lav fine juleengle af karteuld og sølvtråd. 
For aldersgruppen  8 - 14 år og max 12 deltagere. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller    
hos bibliotekets personale. 
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Lørdag den 2. december kl. 10 - 12 
Hedensted Bibliotek 

KreaLørdag for børn 
 

Kom og vær kreativ! Se hvilke overraskelser          
KreaVognen byder på denne lørdag. Det er gratis  
og kræver ingen tilmelding, bare mød op! 

 
Tirsdag den 5. december 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 5. december kl. 18.30 - 21.30 
Juelsminde Bibliotek 

BrætspilsCafé for voksne 
 

BrætspilsCafé for voksne fortsætter i efteråret. 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 er behjælpelige 
med reglerne. BrætspilsCaféerne er et samarbejde med boghandler Nikolaj Buch.                           
Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. Billetprisen er incl. pizza fra The Collector,    
Juelsminde. 

 
Lørdag den 9. december kl. 10 - 12 
Tørring Bibliotek 

EngleWorkshop 
 

Kom ind på biblioteket og lav fine juleengle af karteuld og sølvtråd. 
For aldersgruppen  8 - 14 år og max 12 deltagere. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 
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Læs i sommerferien 

Sommerbogen - for børn fra 7-14 år. 
 

Hver gang du læser en bog i sommerferien, laver du en anmeldelse, afleverer den på 
dit lokale bibliotek og får en MAOAM som tak. Husk at læse de bøger, der svarer til dit 
læseniveau.  
Efter sommerferien trækker vi lod blandt alle anmeldelserne, og der vil være præmier til 
børn i forskellige aldersgrupper. Få en anmeldelsesblanket på biblioteket. 
Husk at du også kan lægge dine anmeldelser ind på biblo.dk, hvor der er endnu flere 
præmier at vinde – fx bøger og iPads.  
Konkurrencen løber fra fredag den 16. juni til og med lørdag den 26. august. 

 
     Skriv i sommerferien 

    Novellekonkurrence - 10-18 år 
 

Hvis du er mellem 10 og 18 år, har du igen i år mulighed for at deltage i den  
store novellekonkurrence  i forbindelse med Fantasy Bogmesse på Herlufsholm  
Efterskole 20. og 21. oktober 2017. 
Konkurrencen er inddelt i tre kategorier: 10-12 år, 13-15 år og 16-18 år. 
De to bedste noveller i hver kategori vil blive offentliggjort på bogmessen og vinder-
novellerne udgives på www.frilæsning.dk. 
For at deltage skal du skrive en novelle i genren ”fantasy”, og kun fantasien sætter  
grænser. Du må fortolke genren, nøjagtigt som du vil, blot historien indeholder et  
element af magi, noget overnaturligt eller fabeldyr. 
Hvad er en god novelle? Den gode novelle er en fortælling med en enkelt hovedperson, men der må selvfølgelig gerne være andre 
personer med. Fortællingen skal tage udgangspunkt i noget uventet, altså skal hovedpersonen opleve noget, der forandrer hans 
eller hendes liv eller syn på verden.  

Novellen må højst fylde 12 A4 sider, halvanden i linjeafstand og bogstavstørrelse 12. 
Desuden skal sidehovedet indeholde: titel på novelle, dit navn, alder, adresse,          
mailadresse samt tlf. nr. Det er vigtigt, da novellen ellers ikke kan godtages. 
Alle noveller skal sendes pr. mail til: britta.poulsen@hedenstedbib.dk senest den        
1. september 2017. 
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Aarhus2017 

BorgerLyrik - slip din indre poet fri! 
 

I samarbejde med Kulturhus17 inviterer vi alle kommunens 
borgere, unge som gamle, til at give deres bud på et digt, der 
kommer fra hjertet. Skriv det hvor du vil, bag på et postkort 
eller en kassebon, der er (næsten) frit slag, bare det kan indleveres på ét af Hedensted 
Bibliotekerne senest fredag den 22. september kl. 17.  
Du er også velkommen til at sende pr. mail til britta.poulsen@hedenstedbib.dk. 
Alle digte bliver en del af Kulturhus17’s udstilling: BORGERLYRIK – HJERTE, SMERTE 
OG ANDRE DIGTE. Udstillingen åbner lørdag den 7. oktober 13 til 16 på Overholmvej 28 
i Hedensted. Efterfølgende vil digtene blive udstillet på hhv. Hedensted, Juelsminde og 
Tørring Bibliotek, hvor der også vil være lyrikoplæsninger. Se her i folderen. 

 
Tirsdag den 27. juni kl. 10 - 17 
Juelsminde Bibliotek - gårdhaven 

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. Nyd en hyggelig dag i bibliotekets gårdhave og giv dine gode læseoplevelser 
videre.  

 
Tirsdag den 8. 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! 
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Torsdag den 23. november kl. 19 - 20.30 
Tørring Bibliotek - Falentin Salen i Gudenåcenteret 

Merete Pryds Helle - Folkets skønhed 
 

I januar 2017 modtog Merete Pryds Helles bog ’Folkets Skønhed’ De               
Gyldne Laurbær af landets boghandlere efter flere ugers placering på                
bestsellerlisterne.  
I dette gribende, personlige og tankevækkende foredrag fortæller Merete         
Pryds Helle om arbejdet med at skrive romanen, der tager udgangspunkt i hendes 
mors historie, om at tage tilbage til daglejerhuset i Østerskov på det sydøstlige                 
Langeland, og om udfordringerne med at skrive romanen som jo henter inspirati-
on i Meretes egen opvækst. 
Billetter á 100 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale.  

 
Tirsdag den 28. november kl. 16 - 17 
Tørring Bibliotek 

BorgerLyrik - fernisering & fyraftensdigt v. Arthur Høiberg 
I forbindelse med udstillingen BORGERLYRIK – HJERTE, SMERTE OG ANDRE  
DIGTE, der består af borgernes egne digte, kan du opleve den lokale digter Arthur 
Høiberg recitere sine egne digte. Der vil også være lidt bobler og druer. 
Udstillingen kan ses på Tørring Bibliotek fra tirsdag den 28. november til torsdag 
den 7. december. 
Det er gratis - bare mød op! 

 
Lørdag den 2. december kl. 10  
Tørring Bibliotek 

Højtlæsning 
 

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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garnrester i mindst 2 farver som passer til pindetykkelsen. 
Lene medbringer lidt garn og pinde som kan købes, hvis nogen mangler. 
Se mere på www.lenep-katrinelund.dk  
Facebook og Instagram: @gaardbutikkenkatrinelund 
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 

 
Torsdag den 16. november kl. 20 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Politik og poesi v. Knud Brix 
Knud Brix er politisk journalist for TV 2 på Christiansborg. Han har i år 
udgivet sin første digtsamling, Natfolden, der kredser om mørket i 
politik og journalistik.  
Knud er vokset op i Juelsminde og tilbragte meget tid på biblioteket. 
Nu besøger Knud Brix igen Juelsminde Bibliotek – denne gang for at 
fortælle om politik og poesi og læse op af sine digte. Fotocredit: Peter Skov 

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

 
Lørdag den 18. november kl. 13 - 19 
Hedensted Bibliotek 

BrætspilsCafé - for unge fra 7. klasse+ 
 

Kom og hyg dig med brætspil og socialt samvær. Vi sørger for pizza og sodavand, 
du sørger for spillegejst og godt humør.  
Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 

 
Søndag den 19. november kl. 10 - 12 
Uldum Bibliotek 

Kreativ med gamle bøger - julespecial 
 

Vi giver gamle bøger nyt liv, når vi omdanner dem til fine juletræer og engle mv.  
Kom til nogle hyggelige timer på biblioteket, alle er velkomne, det er gratis og  
kræver ingen tilmelding. 
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Fredag den 11. august 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! 

 
Onsdag den 16. 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 Ulla Skovgaard på telefon 7974 1378 eller mail:                                  
ulla.skovgaard@hedenstedbib.dk 

 
Lørdag den 2. september kl. 10 - 12 
Hedensted Bibliotek 

KreaLørdag for børn 
 

Kom og vær kreativ! Se hvilke overraskelser  
KreaVognen byder på denne lørdag. 

Det er gratis og kræver ingen tilmelding, bare mød op! 

 
Tirsdag den 5. september 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! 

 
 

http://www.lenep-katrinelund.dk/
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Tirsdag den 5. september kl. 18.30 - 21.30 
Juelsminde Bibliotek 

BrætspilsCafé for voksne 
 

BrætspilsCafé for voksne fortsætter i efteråret. 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 er behjælpelige med reglerne. 
BrætspilsCaféerne er et samarbejde med boghandler Nikolaj Buch.                           
Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale. Billetprisen er incl. pizza fra The Collector, Juelsminde. 

 
Torsdag den 7. 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! 
 
Tirsdag den 12. september kl. 19 - 20.30 
Tørring Bibliotek - Falentin Salen i Gudenåcenteret 

Mød en flygtning! 
 

Via medierne hører og ser vi om flygtninge, der strømmer til  
Danmark. Vi kender dem kun som en stor masse og ikke som  
individer og kan derfor have svært ved at relatere til, hvorfor de  
kommer her og hvad de reelt er flygtet fra. Mød Mohammed, en ung 
syrer og advokat, der sammen med sin højgravide hustru flygtede fra 
krigen i Syrien og endte i Danmark, hvor de nu er ved at skabe sig 
en tilværelse. Han fortæller om, hvordan det er at opleve ens familie 
blive dræbt, og hvordan det er at forlade sit elskede fædreland.  
Det hele foregår på let forståeligt engelsk og der vil være mulighed 
for at stille spørgsmål til Mohammed. 

Det er gratis, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/arrangementer  
eller hos bibliotekets personale. 
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på  bagsædet på et jagerfly - for en fotograf. Foredraget ledsages af billeder taget     
fra bagsædet, men også billeder taget på landjorden - både som udsendt og her til 
lands. 
Der vil på aftenen blive lejlighed til at købe hans nye bog ”Merlin - oplevelser på      
danske vinger” (350 kr.) og få den personligt signeret. For alle hans bøger gælder, at 
honorarer og overskud går ubeskåret til Soldaterlegatet, som giver støtte til sårede 
danske soldater og deres familier. Kronprins Frederik er protektor for Soldaterlegatet 
og medvirker i bøgerne. 
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale.  

 
Onsdag den 15. november kl. 16 - 17 
Juelsminde Bibliotek  

BorgerLyrik - fernisering & fyraftensdigt v. Mads-Peder Winther Søby 

I forbindelse med udstillingen BORGERLYRIK – HJERTE, SMERTE OG ANDRE  
DIGTE, der består af borgernes egne digte, kan du opleve den lokale forfatter og     
digter Mads-Peder Winther Søby recitere sine egne digte. Der vil også være lidt bobler 
og druer. 
Udstillingen kan ses på Juelsminde Bibliotek fra tirsdag den 14. november til torsdag 
den 23. november. 
Det er gratis - bare mød op! 

 
Torsdag den 16. november kl. 18.30 - 21.30 
Tørring Bibliotek 

Tofarvet patentstrik/Brioche                   
- workshop v. Lene Petersen 

 

På denne workshop vil Lene Petersen, indehaver af 
gårdbutikken Katrinelund i Vinding, vise hvordan man 
strikker patentstrikning med 2 farver, når man strikker frem og tilbage på pinden, men 
også når man strikker rundt på en rundpind. 
Vi vil komme ind på, hvordan man laver ind- og udtagninger, samt snoninger.  
Det vil være en fordel hvis man har kendskab til ensfarvet patentstrikning, men det er 
ikke et must. Man skal dog kunne slå masker op, samt strikke ret- og vrang, for at  
deltage.Teknikark udleveres mod betaling af 20,- kr. 
Medbring selv strømpepinde og lille rundpind 40 cm. nr. 4-5 vil være en god idé, samt 
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Lørdag den 11. november kl. 7.30 - 21.30 

Tur til BogForum 2017 
 

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  for-
an 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. Billetprisen inkluderer adgang til BogForum, bustur samt 
forplejningen i bussen. 

 
Lørdag den 11. november kl. 10 - 11 
Tørring Bibliotek 

Scootersjov for de 1-2 årige 
 

Tag din scooter med på biblioteket, drej på gashåndtaget og tag en tur på vores scoo-
terbane blandt bøgerne. Vi byder på lidt frugt - og trænger du til et hvil, kan du stige af 
ræset og kigge i en bog. Det er gratis og kræver ingen tilmelding - bare mød op! 

 
Tirsdag den 14. november kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Historier om Redningshelikopteren Merlin                       
- Foto-Henning fortæller! 
 

Henning Kristensen, kaldet Foto-Henning, havde fra 1981-2012 
bagsædestatus som fotograf på Flyvevåbnets jagerfly, bl.a. F-104 
og F-16. Han fortæller om de helt specielle arbejdsforhold, der er 
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Søndag den 17. september kl. 10 - 11 
Hedensted Bibliotek 

2-års fest! v. Mia Broe Jakobsen 
 

Biblioteket fejrer alle børn, der fylder 2 år i 2017, og  
inviterer børn og forældre til en hyggelig formiddag på  
Hedensted Bibliotek. Der vil være underholdning og en  
lille gave. 

Det er gratis, men husk tilmelding på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale.  

 
   Mandag den 18. september kl. 9.30-10.30  
   Juelsminde og Uldum Bibliotek 

   Lån et træ  
 

Bibliotekets træer kommer aldrig på biblioteket. De står bare og kigger misundeligt ind 
ad vinduerne på bøger og mennesker, men nu skal det være slut! Nu kommer  
biblioteket ud til træerne. Træerne skal pyntes af dig og dine børnehavevenner/
skolekammerater med alle de ord, I kan på ting i biblioteket.  
Til sidst sætter vi os under træerne, får læst en historie højt og biblioteket serverer lidt 
frugtsnack og saftevand.  
For førskolebørn i børnehaven og 0. klasse. 
Det er gratis, men husk tilmelding på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 
P.S. Vi opretter gerne flere datoer, hvis der er behov for det. Vi kan have ca. 20-25 
børn ad gangen.  

 
Mandag den 18. september kl. 15.15 - 16.30  
(og herefter mandag i lige uger) 
Tørring Bibliotek 

BogGnaskerne  
 

Klubben for dig der går i 3.-5. klasse og ELSKER bøger. Vi læser, hygger, får læst 
højt og snakker om de bøger, vi synes er gode – eller ikke så gode. Kom og vær med!  
Det er gratis og alle er velkomne, drenge som piger. Bare mød op!  
Hør evt. mere hos Lene Juul på toerring@hedenstedbib.dk eller telefon 7974 1353 
eller 7974 1350.  

 

http://www.bogforum.dk
http://www.hedenstedbib.dk
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Torsdag den 21. september kl. 19 - 21 
Hedensted Bibliotek 

Danmarks Teglværker  
- Hedensted Kommune 
 

Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen,  
de to forfattere bag bogserien ’Danmarks  

Teglværker’ kommer og fortæller om historierne bag bøgerne. Indledningsvis vil de 
fortælle generelt om de gamle teglværker i Danmark, dernæst går de over til at  
fortælle om de lokale nedlagte teglværker omkring Hedensted deriblandt Ølsted og 
Stobberup.  
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale.  

 
Tirsdag den 26. september kl. 19 - 20.15 
Juelsminde Bibliotek 

Læsekreds: Vild med klassikerne 
 

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. 
 

Tirsdag den 26. september: Henrik Ibsen - Et dukkehjem 
Tirsdag den 24. oktober: Martin A. Hansen - Løgneren 
Tirsdag den 21. november: En overraskelse! 
 

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 25. september. Hvis man har behov for et  
læseeksemplar af ’Et dukkehjem’, kan det hentes på Juelsminde Bibliotek fra fredag 
den 1. september. 
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holder styr på sine aner, hvordan man bruger kirkebøger og folketællinger - og  
hvilke internetsider, der kan være nyttige. 
Det er gratis, men husk tilmelding via www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller hos bibliotekets personale. 

 
Mandag den 6. november kl. 19 - 20.30 
Hedensted Bibliotek 

Hvordan støtter du bedst dit barns læseudvikling?  
v. læsevejleder Kristina Kristensen, Læsekarrusellen. 
 

Har du nogensinde tænkt over, hvad det vil sige at læse? Mange bliver opmærksom-
me på at læsning kan være en svær nød at knække, når de sidder og skal hjælpe 
deres børn med at lære at læse. Så griber vi til det, vi selv kan huske, at vi gjorde i 
skolen. Men var det det at stave ord, som gjorde os til læsere? Var det at læse Søren 
og Mette, der gjorde udfaldet? Mange forældre kender ikke svaret og gør alligevel 
deres bedste for at støtte børnene. Til foredraget fortæller jeg om, at læsning langt fra 
kun er at sætte bogstaver sammen til ord, hvordan man som forældre bedst støtter sit 
barns læseudvikling, samt om hvordan vi skaber gode rammer for den daglige læse-
træning.  
Målgruppe: Forældre til børn i 0. -3. klasse. 
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller  
hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 7. november 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! 
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Lørdag den 4. november kl. 10  
Tørring Bibliotek 

Højtlæsning 
 

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

 
Lørdag den 4. november kl. 10 - 12 
Hedensted Bibliotek 

KreaLørdag for børn 
Kom og vær kreativ! Se hvilke overraskelser KreaVognen    
byder på denne lørdag. 

Det er gratis og kræver ingen tilmelding, bare mød op! 

 
Søndag den 5. november kl. 14 - 14.45 
Hornsyld Bibliotek - p-pladsen ved Nørremarksvej 

Chappers rumrejse v. Teater Vestvolden & Chapper 
 

Tag på en fantasifuld rejse ud i rummet, når     
Chapper stiger om bord i Teaterbussens rumraket 
og rejser op mellem stjerner og planeter mod det 
uendelige univers. 
For aldersgruppen 5 - 9 år.  
NB.! Der er fortrinsvis plads til børn i Teater-
bussen, men for de yngste er det ok med en 

voksen pr. gruppe børn. Det er gratis, men husk tilmelding (børn og eventuelle 
voksne) på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets            
personale. 

 
Mandag den 6. november kl. 16 - 17.30 
Juelsminde Bibliotek 

Slægtsforskning v. Christine Josiasen 
 

Christine Josiasen fra Horsens Bibliotek kommer og giver en introduktion til  
slægtsforskning. Hun fortæller om, hvordan man kommer godt i gang og bedst  
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Onsdag den 27. september kl. 19 - 21 
Juelsminde Bibliotek 

Julie Hastrup - opflasket med drab! 
 

Kriminalforfatteren Julie Hastrup er aktuel med 
’Mirakelmanden’, der er sjette  selvstændige bind i serien  
om drabsefterforskeren Rebekka Holm. Dette foredrag  
tager afsæt i netop Rebekka Holm-serien, herunder  
inspiration, samarbejdspartnere og selve skriveprocessen. 
Derudover fortæller hun også sin personlige historie, om  
fascinationen af drabets psykologi og om barndommen som 
blandt andet foregik i Bispebjerg Hospitals underjordiske 
gange, hvor Julie Hastrup i seksårs fødselsdagsgave fik et 
ægte skalpelsæt. 
Billetter á 100 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale.  

 
Fredag den 29. september kl. 17 - 19.30 
Hedensted Bibliotek 

SpilAmok - for dig der går i  4. - 6. klasse 
 

Kom og hyg dig med brætspil og socialt samvær. 
Vi sørger for pizza og sodavand, du sørger for  
spillegejst og godt humør.                   

Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk eller hos bibliotekets  
personale. 

 
Lørdag den 30. september kl. 14 - 14.45 
Hedensted Bibliotek 

Prop & Berta - de forheksede blommer  

v. Det Ny Dukketeater 
 

Underholdende dukketeater i 3D for børn og voksne.  
Heksen Fullatrix har brygget en ond heksebryg som er lavet af megaomvendt-pulver 
med modsat-alting-økologisk trylle-drikkesaft. Den onde heksebryg hælder heksen 
på Prop og Bertas blommer, så de to venner begynder at gøre alting modsat og på 
den måde bliver uvenner med alle i byen og skoven. Men heldigvis kommer Tytte-
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bøvserne Prop og Berta til undsætning og får ophævet fortryllelsen så Prop og Berta 
bliver sig selv og gode venner med alle igen. 
For aldersgruppen 4-9 år. 
Det er gratis, men husk tilmelding (både børn og voksne) på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Lørdag den 30. september kl. 14 - 14.40 
Tørring Bibliotek - Falentin Salen  
i Gudenåcenteret 

Peddersen & Findus - Rævejagten  

v. Knudsen & Nørby 
 

Det er vigtigt at have hinanden. At synge, spille og 
lege sammen. Det er sjovt, spændende og dejligt! 
Livsnødvendigt simpelthen. Peddersen & Findus 

hjælpes ad og ændrer verden! Sammen med publikum udtænkes, udvikles og udføres 
et festfyrværkeri af en snedig plan for at få ræven til at holde sig fra Peddersen &  
Findus’ skræmte høns.  
For aldersgruppen 4 - 9 år. 
Det er gratis, men husk tilmelding (både børn og voksne) på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
 
Uge 40 - Fokus på ordblinde og læsesvage 
Hedensted Bibliotek 

Ordblindedag 
 

I forbindelse med den officielle ordblindeuge vil der i løbet af uge 40 (2. - 6. oktober) 
være et arrangement for ordblinde og dem der har speciel interesse i ordblindhed.  
Programmet er endnu ikke fastlagt, men der vil komme nærmere info efter  
sommerferien, så forhør dig på biblioteket til den tid. 
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Torsdag den 2. november kl. 19 - 21 
Tørring Bibliotek 

Ølsmagning v. Jelling Bryghus 
Max Jensen fra Jelling Bryghus vil fortælle om bryghusets historie og brygge- 
metode. Derefter starter selve smagningen, hvor man smager på 6 af Jelling 
Bryghus’ håndbryggede special-øl, hvor der for hver øl fortælles om øllet og dets 
karakter, men også fortælles om den historie, der ligger gemt bag de spændende 
navne på øllet. Disse historier er, gennem et samarbejde med museet Kongernes 
Jelling, hentet fra den vikingetid, hvor Jelling har så dybe rødder.  
Imellem hver øl serveres der saltsnacks. Der vil til slut være mulighed for at købe 
de forskellige øl samt ølglas og gaveæsker fra Jelling Bryghus. 
Billetter á 100 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 

 
Fredag den 3. november kl. 16 - lørdag den 4. november kl. 10 
Tørring Bibliotek 

LæseMarathon - for børn og unge 10-14 år 
Tilbring natten på biblioteket og læs alle de bøger du kan. 
Vi skal læse i 18 timer non-stop (så vidt muligt).              
Du bestemmer selv, hvad og hvordan du vil læse – man 
behøver hverken være læsehest  eller bogorm for at    
deltage. Det er valgfrit om du læser en ”rigtig” bog, en      
e-bog eller bruger ørerne til en lydbog.  

Bibliotekarerne Lene og Dorthe hygger om jer og serverer aftensmad, natmad og 
morgenmad. Ind imellem er der også nogle små aktiviteter/konkurrencer, så vi 
alle får rørt kroppen og ikke falder i søvn. 
Medbring gerne slik/snacks, pude, tæppe og lommelygte. Og spørg lige dine  
bedste læsevenner, om de ikke skal være med! Har du spørgsmål, så kontakt 
Dorthe på telefon 7974 1351 eller mail: dorthe.kristensen@hedenstedbib.dk 
Billetter á 100 kr. kan købes (senest 1. nov.) via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. Husk at angive alder.       
Billetprisen er incl. aftensmad, natmad, morgenmad og drikkevarer. 
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Tirsdag den 31. oktober kl. 18.30 - 21.30 
Juelsminde Bibliotek 

BrætspilsCafé for voksne 
 

BrætspilsCafé for voksne fortsætter i efteråret. 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 er behjælpelige med  
reglerne. BrætspilsCaféerne er et samarbejde med boghandler Nikolaj Buch.                           
Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. Billetprisen er incl. pizza fra The Collector, Juelsminde. 

 
Tirsdag den 31. oktober kl. 19 - 21 
Juelsminde Skole - Himmelrummet 

Palsgaards ældre historie  
- før familien Schou 
 

Vi gentager succesen, hvor Bente Klinke  
fortæller om Palsgaards historie, nu primært 
fra den ældre tid, før familien Schou  
huserede. Desuden inddrages selve      
parkens historie, som Bente også kender 

en del til, da hendes far var gartner på Palsgaard. 
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale. 

 
Onsdag den 1. november kl. 16 - 17 
Hedensted Bibliotek 

BorgerLyrik - fernisering & fyraftensdigt v. Søren Ulrik Thomsen 
I forbindelse med udstillingen BORGERLYRIK – HJERTE, SMERTE OG ANDRE   
DIGTE, der består af borgernes egne digte, kan du opleve digteren Søren Ulrik    
Thomsen recitere sine egne digte. Der vil også være lidt bobler og druer. 
Udstillingen kan ses på Hedensted Bibliotek fra tirsdag den 31. oktober til torsdag    
den 9. november. 
Det er gratis - bare mød op! 
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Tirsdag den 3. oktober 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 3. oktober kl. 18.30 - 21.30 
Juelsminde Bibliotek 

BrætspilsCafé for voksne 
 

BrætspilsCafé for voksne fortsætter i efteråret. 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 er behjælpelige med  
reglerne. BrætspilsCaféerne er et samarbejde med boghandler Nikolaj Buch.                           
Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. Billetprisen er incl. pizza fra The Collector, Juelsminde. 

 
Lørdag den 7. oktober kl. 10  
Tørring Bibliotek 

Højtlæsning 
 

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

 
Lørdag den 7. oktober kl. 10 - 12 
Juelsminde Bibliotek 

DoodleWorkshop - for børn og voksne 
 

Kom på biblioteket og tegn kruseduller! Det er ikke bare en hyggelig stund, men også 
totalt afstressende. Vi øver os i forskellige mønstre, der kan sammensættes på kryds 
og tværs, så vi skaber de vildeste mesterværker. Om du er erfaren krusedulletegner 
eller ikke mener du har særlige kunstneriske evner, så er du velkommen. Du bliver 
måske overrasket over resultatet! Fra 8 år.  
Det er gratis, men husk tilmelding på www.hedenstedbib.dk/arrangementer  
eller hos bibliotekets personale. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIvuqg6eHQAhXGECwKHfDVBjkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FFil%3APalsg%25C3%25A5rd.jpg&bvm=bv.140496471,d.bGg&psig=AFQjCNFvAvCtQlV8YhNYpgVL6a2iZA
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Lørdag den 7. oktober kl. 13 - 15 
Hedensted Bibliotek 

Foam Clay workshop - for børn 
 

Kom ind på biblioteket og lav finurlige ting i Foam Clay. 
For aldersgruppen 6 - 8 år og max 12 deltagere. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 10. oktober kl. 16.30 - 18.30 
Juelsminde Bibliotek 

SpilAmok - for dig der går i  4. - 6. klasse   
 

Kom og hyg dig med brætspil og socialt samvær.  
Vi sørger for chips og sodavand, du sørger for  
spillegejst og godt humør.                   

Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale. 

 
Onsdag den 11. oktober kl. 19 - 20.30 
Uldum Bibliotek 

Historien om Horsens Privatbaner 
- v. Hardy Nikolajsen 
 

Forfatter og 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 byens største arbejdsplads 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. 
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Fredag den 27. oktober kl. 19 - 20 
Hedensted Bibliotek 

GYS på biblioteket! 
 

ADVARSEL! Er du bange for mørke og  
uhygge, skal du holde dig langt væk fra  
biblioteket, når vi vækker dine værste mareridt 
til live. Vi læser gyserhistorier og tager på  

spøgelsesjagt i de skjulte og fjerneste afkroge af biblioteket. Tør du?  
Men husk - der tillades kun adgang for børn mellem 9 og 12 år…. 
Det koster ikke andet end en sjæl og kræver ingen tilmelding. 

 
Lørdag den 28. oktober kl. 10 - 12 
Juelsminde Bibliotek 

Kreativ med gamle bøger 
 

Vi giver gamle bøger nyt liv, når vi omdanner dem til fine ting til 
dit hjem. Kom til nogle hyggelige timer på biblioteket, alle er 
velkomne, det er gratis og kræver ingen tilmelding. 

 
Mandag den 30. oktober kl. 15.15 - 16.30  
(og herefter hver mandag i lige uger) 

Hedensted Bibliotek 

BogGnaskerne 
 

Klubben for dig der går i 3.-5. klasse og ELSKER bøger. Vi læser, hygger, får læst 
højt og snakker om de bøger, vi synes er gode – eller ikke så gode. Kom og vær 
med!  
Det er gratis og alle er velkomne, drenge som piger. Bare mød op! Hør evt.  
mere hos Ulla Skovgaard på ulla.skovgaard@hedensted.dk eller telefon 7974 1378. 
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Tirsdag den 24. oktober kl. 15.30 - 17  
(og herefter tirsdag i ulige uger) 
Juelsminde Bibliotek 

BogGnaskerne 
 

Klubben for dig der går i 3.-5. klasse og ELSKER bøger. 
Vi læser, hygger, får læst højt og snakker om de bøger, vi synes er gode – eller ikke 
så gode. Kom og vær med!  
Det er gratis og alle er velkomne, drenge som piger. Bare mød op! Hør evt. mere 
hos Anette Due på anette.due@hedenstedbib.dk  eller telefon 7974 1360 & 7974 
1364. 

 
Torsdag den 26. oktober kl. 15.30 - 17  
(og herefter torsdag i ulige uger) 
Hornsyld Bibliotek 

BogGnaskerne 
 

Klubben for dig der går i 3.-5. klasse og ELSKER bøger. Vi læser, hygger, får læst 
højt og snakker om de bøger, vi synes er gode – eller ikke så gode. Kom og vær 
med!  
Det er gratis og alle er velkomne, drenge som piger. Bare mød op! Hør evt. mere 
hos Anette Due på hornsyld@hedenstedbib.dk eller telefon 7974 1388 & 7974 1364. 

 
Torsdag den 26. oktober kl. 18.30 - 20 
Uldum Bibliotek 

SpilAmok - for dig der går i  4. - 6. klasse 
 

Kom og hyg dig med brætspil og socialt samvær.  
Vi sørger for chips og sodavand, du sørger for  
spillegejst og godt humør.                   

Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale. 
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Torsdag den 12. oktober kl. 15.15 - 17.15 
Hornsyld Bibliotek 

SpilAmok - for dig der går i  7. - 9. klasse 
 

Kom og hyg dig med brætspil og socialt samvær. Vi 
sørger for chips og sodavand, du sørger for spillegejst 
og godt humør.                   

Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 

 
Torsdag den 12. oktober kl. 19 - 21.30 
Juelsminde Bibliotek 

Håbet bag hegnet - film og foredrag v. Thomas Ubbesen 
 

Se den prisbelønnede dokumentarfilm 'Håbet bag hegnet' (82 min.) og hør                 
efterfølgende journalist og forfatter, Thomas Ubbesen holde foredrag med fokus på   
migranters liv og drømme. Filmen tager publikum med på en rejse, der viser tilværelsen 
for de tusinder af migranter, der årligt risikerer livet på turen fra Afrika mod Europa. 
Spørgsmålene rejser sig: Hvad får flygtninge og migranter til at forlade deres hjem? 
Hvad er motiverne for migration, og hvordan møder de hegnet omkring Europa?  
Thomas Ubbesen har de seneste år fulgt flygtningestrømmen fra Mellemøsten til      
Europa gennem rejser for DR. Derudover har han bl.a. rapporteret fra konflikter,  
naturkatastrofer og krige i Irak, Libyen, Afghanistan, Balkan, Haiti, Burma og Ukraine.  
Billetter á 50 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 

 
Fredag den 13. oktober kl. 15 - 16.30 
Tørring Bibliotek 

SpilAmok - for dig der går i  4. - 6. klasse 
 

Kom og hyg dig med brætspil og socialt samvær. Vi sørger for chips og sodavand, du 
sørger for spillegejst og godt humør.                   
Billetter á 40 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 
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Lørdag den 14. oktober kl. 10 - 12 
Tørring Bibliotek 

Foam Clay workshop - for børn 
 

Kom ind på biblioteket og lav finurlige ting i foam clay. 
For aldersgruppen 6 - 8 år og max 12 deltagere. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller hos bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 17. oktober kl. 10 - 12.30 
Hornsyld Bibliotek 

Kunsten at male på sten v. Marianne Kirkegaard 
At tegne og male på sten med specielle sorte tuscher er rigtig spændende og du kan 
give stenene dit helt eget design og udtryk. På kurset ”leger” vi med forskellige  
teknikker, mønstre og skrifttegn og du vil få sjove og unikke sten med hjem, som kan 
pynte både ude og inde, da de som afslutning lakeres. 
Medbring dine egne sten + eventuel madpakke. Alle er velkomne! 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 

 
Tirsdag den 17. oktober kl. 13.30 - 16.30 
Juelsminde Bibliotek 

Strik for begyndere - fra 9 år                          
v. Marianne Kirkegaard 
Vi starter helt fra bunden, hvor du lærer at slå masker 
op, strikke ret og vrang frem og tilbage og til sidst 

afslutte arbejdet med at lukke af. 
At mestre disse teknikker, er en god start til mange spændende projekter, så som  
din første vaskeklud, grydelap, hårbånd eller tørklæde. Ligeledes vil det give jer  
hyggelige stunder sammen i sofaen. 
Medbring strikkepinde str. 3,5 eller 4 og garn der svarer til. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 
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Torsdag den 19. oktober kl. 10 - 12.30 
Tørring Bibliotek 

Kunsten at male på sten v. Marianne Kirkegaard 
At tegne og male på sten med specielle sorte tuscher er rigtig spændende og du kan 
give stenene dit helt eget design og udtryk. På kurset ”leger” vi med forskellige  
teknikker, mønstre og skrifttegn og du vil få sjove og unikke sten med hjem, som kan 
pynte både ude og inde, da de som afslutning lakeres. 
Medbring dine egne sten + eventuel madpakke. Alle er velkomne. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 

 
Torsdag den 19. oktober kl. 10.30 - 11.30 
Hedensted Bibliotek 

Nomerne workshop v. Jan Kjær 
 

Nomerworkshoppen er en blanding af aktiviteter, undervisning og 
underholdning. Jan starter med en Nomer-quiz for, at alle lærer Nomerne at kende. 
Derefter er der farvelægning og tegning, hvor børnene lærer at tegne en Nom helt 
selv.  
Der trækkes lod om 3 gratis Nomerbøger – og til sidst hjælper alle med at finde på et 
uhyggeligt monster til den næste Nomerbog.  
Alle børn får en gratis plakat med hjem som tak for hjælpen. 
For aldersgruppen 4 - 8 år. Max 1 voksen pr. gruppe børn. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 

 
Torsdag den 19. oktober kl. 13.30 - 16 
Uldum Bibliotek 

Kunsten at male på sten v. Marianne Kirkegaard 
At tegne og male på sten med specielle sorte tuscher er rigtig spændende og du kan 
give stenene dit helt eget design og udtryk. På kurset ”leger” vi med forskellige  
teknikker, mønstre og skrifttegn og du vil få sjove og unikke sten med hjem, som kan 
pynte både ude og inde, da de som afslutning lakeres. 
Medbring dine egne sten + eventuel madpakke. Alle er velkomne. 
Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos  
bibliotekets personale. 


