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Velkommen

På Hedensted Bibliotekerne er vi 
stolte af at kunne præsentere vores 
efterårssæson med et væld af nye 
spændende aktiviteter for både store 
og små.

Vi vil gerne mangfoldigheden på 
Hedensted Bibliotekerne og vil, 
at så mange som muligt kan få en 
oplevelse, kan blive inspireret, 
overrasket og måske få lyst til ny 
læsning. Derfor er der også lagt 
aktiviteter ud på alle biblioteker i 
Hedensted Kommune. 

Du kan på de næste sider tydeligt se, 
at programmet spænder vidt og der 
er noget for alle aldre - børn, unge, 
voksne, familier, ældre – så sæt nu 
kryds i kalenderen ved netop det, 
der fanger dig. 
 
Vi glæder os til at se dig.

Ulla Hoffer Henriksen - Bibliotekschef. 

Event: Halloween på biblioteket

Foredrag: Karsten Højer

Teater: Faster Lizzies jul

Workshop: Mal på sten

Teater: SpørgeJørgen



Mandag d. 9. september kl. 16
Tørring Bibliotek

Tirsdag d. 10. september kl. 16
Juelsminde Bibliotek

Onsdag d. 11. september kl. 16
Hedensted Bibliotek

Fredag den 6. september kl. 17-18.30 
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Tirsdag d. 10. september kl. 19-20.30
Hedensted Bibliotek

Foredrag om gaming og eSport

Find ud af hvorfor dit barn bruger så meget tid på Fortnite, Counter Strike 
eller andre spil. Hvorfor er det så fedt? Og hvad går spillene ud på?

Nikolaj Primdal, sportscollegeleder på Campus Vejle, vil bl.a. fortælle om, hvilke kompetencer 
e-sport kan give de unge mennesker. 

Oliver Enevoldsen vil fortælle lidt om, hvordan det er at spille professionelt for Singularity 
i Fortnite.

Foredraget varer ca. 1 time. Bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål.

Bestil gratis billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket.

Nerf Battle 

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 tager dit eget våben og sikkerhedsbriller 
med – vi sørger for noget at drikke og 
ammunition (standard Nerf-pile). 
Vi garanterer grin, spænding og sved på  
panden! For 3.-9. klasse. 

Bestil gratis billetter på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket. 

Biblioteket søger inspiration 
til foråret 2020’s arrangementer 
og workshops.

Vi inviterer derfor alle til at komme med
ideer og ønsker til foredrag, 
workshops og andre arrangementer. Både for 
børn, unge og voksne.

Biblioteket giver kaffe og kage for dine tanker!

Hvad savner du?



Vild med bøger

Kom og vær med i læsekredsen, hvor vi skal 
læse to gode bøger. 

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer  eller på 
biblioteket. Tilmelding gælder til begge aftener 
og skal ske senest mandag den 2. september. 

Hvis du har brug for et læseeksemplar af ”Ved 
vejen”, kan det hentes på Juelsminde Bibliotek 
fra mandag den 12. august.

Onsdag d. 11. september kl. 19-20.15
Herman Bang: Ved vejen 

Onsdag d. 23. oktober kl. 19-20.15
David Grossman: Kvinde på flugt fra 
meddelelse

Fra misbrug og kaos 
– til et nyt liv!
Levende og livsbekræftende foredrag af Frank 
Clifforth, der som tidligere misbruger og krimi-
nel kan fortælle om en barsk opvækst med vold, 
sprut og stoffer. Han kommer dog også med et  
budskab om, at man med tro, håb og vilje kan æn-
dre sit liv. Du får et bevægende indblik i, hvordan 
det føles at nå helt derud, hvor man må vælge,  
om man vil miste sig selv helt eller tage ansvar 
for sit liv. 

Frank Clifforth er kendt for sin deltagelse i 
musikprogrammet X-Factor i 2016 og vil på afte-
nen underholde publikum med sange, som han 
selv har lavet over sit eget liv.

Billetpris: 50 kr. Køb billet via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
på biblioteket. 

Mandag d. 16. september kl. 19-21 
Juelsminde BibliotekFrank Clifforth

Julia Sofia

YouTube-stjernen Julia Sofia

Foredrag og Meet ’n Greet

Julia Sofia har lavet YouTube videoer i over 5 år, og det er langsomt gået fra en hobby, til et
arbejde hun elsker og lever af. Hun har lidt af en virtuel ‘storesøster’ rolle, og mange af hendes 
følgere kender hende rigtig godt.

Hun fortæller om at være ung på de sociale medier, om hvilken effekt de sociale medier har på os, 
og om hvordan vi lærer at bruge dem optimalt. 

Kom og mød hende på Tørring Bibliotek. 

Billetpris 75 kr. Køb billet på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket. 

Torsdag d. 19. september kl. 17-19
Tørring Bibliotek



Velkomstgave til de 2-årige

Hvis du fylder 2 år i 2019, kan du komme 
og hente en lille gave på enten Hedensted,  
Juelsminde eller Tørring Bibliotek. 

Vi glæder os til at byde en masse børn  
velkommen på biblioteket denne dag.

Bare mød op!

Antiinflammatorisk kost 
v/ Jerk W. Langer

Det er aldrig for sent at hanke op i sit helbred! Snarere tværtimod, siger læge og 
forfatter Jerk W. Langer.

Med udgangspunkt i sin bog ”21 nye helbredende dage med antiinflammatorisk kost” fortæller Jerk 
om den seneste forskning i mad, bevægelse, motion, søvn, kosttilskud, humør og levevis.

Billetpris: 100 kr. Køb billet via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 

Onsdag d. 25. september kl. 19-21
Hedensted Bibliotek

Lørdag d. 21. september kl. 10-13
Hedensted, Juelsminde og Tørring Bibliotek 

Jerk W. Langer 
Fotograf: John Bendtsen

Fyraftensmøde for forældre 
til ordblinde børn

Har I ordblindhed inde på livet, er her 
muligheden for at komme og få talt om 
problemer og muligheder med andre i samme 
situation.

Indholdet varierer fra gang til gang med 
oplæg, introduktioner og snak.

Program endnu ikke fastsat. Hold øje med 
pressen.

Mandag d. 23. september kl. 17-18.30
Hedensted Bibliotek 



Fantasy læseklub for voksne 
Læser du fantasy og vil du gerne udfordres til at læse noget nyt, og snakke om det du læser, så 
meld dig til! 

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på 
biblioteket. 

Husk at melde afbud til biblioteket eller på 
vores facebookside ”The Fantasy Fellowship:  
Hedensted”, hvis der er en aften, du ikke kan 
komme. 

Tilmelding gælder til alle tre aftener og skal ske 
senest 30. august. Første bog kan hentes på
 Hedensted Bibliotek fra den 30. august. 

I kan læse mere om læseklubben på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer

Torsdag d. 26. september kl. 18.30-20
Erin Morgenstern: Nattens cirkus

Torsdag d. 24. oktober kl. 18.30-20 
Naomi Novik: Temeraire

Torsdag d. 21. november kl. 18.30-20
Margaret Weis: De første tegn

Hedensted Bibliotek

Onsdag d. 25. september kl 19
Tørring Bibliotek

Sikkerhed i hjemmet 
og på nettet
Sydøstjyllands Politi giver gode råd om, hvad 
du skal være opmærksom på, så du ikke får 
besøg af tyven – hverken i hjemmet eller på 
nettet. Sydøstjyllands Politi giver dig deres 
bedste råd om, hvordan du holder tyvene 
væk, når du ikke er hjemme. Du kan også 
høre om, hvilke faldgruber du skal være 
opmærksom på, når du bevæger dig rundt på 
nettet. 

Bestil gratis billetter på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på 
biblioteket.

Ulvetime for børnefamilier
Slip for at lave aftensmad og få 
en ekstra godnathistorie.

For familier med børn i alderen ca. 0-7 år. 
Pris: Voksne: 50 kr., børn 3-7 år: 30 kr.,
børn 0-2 år: gratis. 
Køb billetter senest dagen før via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket. Giv besked til personalet, hvis 
du/I har nogle allergier, vi skal tage hensyn til.     
                                               

Torsdag d. 26. september kl. 17.30 - 18.30
Hedensted Bibliotek

Onsdag d. 2. oktober kl. 17.30 – 18.30
Juelsminde Bibliotek 

Tirsdag d. 22. oktober kl. 17.30 - 18.30  
Tørring Bibliotek 



Mød din fordom!

Er du nysgerrig på andre mennesker og deres liv? Liv der muligvis leves noget anderledes end i 
din verden. Har du nogen fordomme? Måske uden at vide det.

Sæt kryds i kalenderen, når Menneskebiblioteket kigger forbi og stiller med et udvalg af deres 
’bøger’. Du får mulighed for at lytte og stille spørgsmål til mennesker med andre livsvilkår end dine 
egne. 

Se mere om Menneskebiblioteket her: www.menneskebiblioteket.dk og hold øje med Hedensted 
Bibliotekernes hjemmeside og Facebook samt Ungdomsskolens efterårsprogram for nærmere 
info. 

Bestil gratis billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket.

Læsedyst giver læselyst 

Læs for katten, læs på hovedet, læs under dynen og mens regnen siler  
ned udenfor. 

Det giver alt sammen point i oktober måneds læsedyst for børnefamilier, hvor vi sætter fokus på 
familiehygge og læseglæde.
 
I kan hente læseudfordringen på biblioteket i Hedensted, Tørring, Juelsminde, Hornsyld og Uldum 
eller printe en kopi fra vores hjemmeside (find arrangementet under Det sker). 
Som udgangspunkt skal I klare læsedystens udfordringer sammen som familie. 
Er der enkelte udfordringer, som I ikke kan klare sammen, er det ok, at børnene klarer dem på 
egen hånd.

HUSK at aflevere det udfyldte læsedyst-ark på dit lokale bibliotek senest tirsdag d. 5. november, 
så er I med i lodtrækningen om en biograftur. 
Vinderne får direkte besked.

Onsdag d. 2. oktober kl. 19 - 21
Hedensted Bibliotek 

Hele oktober måned
Hedensted, Hornsyld, Juelsminde, 
Tørring og Uldum Biblioteker



Lørdag d. 5. oktober kl. 10
Hedensted Bibliotek 

Torsdag d. 3. oktober kl. 18.30 – 20.30 
Hedensted Bibliotek

På trods: 
fra ordblind til millionær
”Er det dig, der er dum?” I skolen var den 
sætning lige så naturlig for IT-millionæren 
Karsten Højer som at spise sin madpakke og 
være til specialundervisning.
Nu kan Karsten fortælle historien om, at en 
ordblind ikke behøver at være god i skolen  
for at blive lykkelig. 

Alle har potentiale til at blive en succes -  
hemmeligheden ligger i at finde det,  
du er god til. 

Bestil gratis billetter på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket. 

Piratdag

Kom til piratdag og få en tatovering 
eller klap for øjet. 

Du kan også komme med på skattejagt og gå 
planken ud! Alle sørøverprinsesser og pirater 
er velkomne. 

Landkrabber hold jer væk!

Bare mød op, det er gratis og kræver 
ingen tilmelding.

Mandag d. 7. oktober kl. 19 - 21
Juelsminde Bibliotek

Empty Nest Syndrome 
- når børnene flytter hjemmefra 

I aftenens foredrag vil psykolog Heidi Agerkvist gøre os klogere på, hvad ”Empty Nest Syndrome” 
er, hvordan det kommer til udtryk, og hvad der kan lindre de svære og udmattende følelser un-
dervejs. 

Samme aften vil Gunhild Zacho Maarup, som er mor til to, nu voksne døtre, dele sin fortælling om 
en udfordrende tid op til, under og efter, at hendes døtre forlod reden og fløj ud i livet.

Billetpris: 50 kr.
Køb billet på www.hedenstedbib.dk eller på biblioteket 

Heidi Agerkvist



Naturvidenskabelige 
foredrag

Livestreaming fra Aarhus Universitet

Kom og find en stol på Hedensted eller Juels-
minde Bibliotek og få hjernen tanket op med 
spændende viden, når vi transmitterer direkte 
fra foredrag på Aarhus Universitet. 
Det er gratis og kræver ingen tilmelding.

Se mere om de enkelte foredrag på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19-21
Foredrag ved professor 
Hans Kjeldsen: På krydstogt ud i Sol-
systemet.

Tirsdag d. 22. oktober kl. 19-21
Foredrag ved lektor 
Rikke Louise Meyer: Snedige bakterier

Tirsdag d. 29. oktober kl. 19-21
Foredrag ved professor 
Søren Rud Keiding: Viden om vand

Tirsdag d. 5. november kl. 19-21
Foredrag ved professor 
Sebastian H. Mernild: Mennesker i  
klimaets brændpunkter

Tirsdag d. 12. november kl. 19-21
Foredrag ved professor 
David Lundbek Egholm: Hvordan is og 
vand dannede Danmark

Tirsdag d. 19. november kl. 19-21
Foredrag ved professor 
Tobias Wang: Forædling af mennesket – 
før og nu

Tirsdag d. 26. november kl. 19-21
Foredrag ved professor 
Torben Sigsgaard: Luften vi indånder  

Hedensted og Juelsminde Biblioteker. 

NU OGSÅ 

PÅ HEDENSTED 

BIBLIOTEK



Onsdag d. 9. oktober kl. 19-21 
Juelsminde Bibliotek

Læsekreds for mænd

Har du lyst til at dele dine læseoplevelser 
med andre? Så kom til opstartsmøde i 
”Læsekreds for mænd”. 

Idémanden bag læsekredsen er Ole Dalgaard 
(alias forfatter Oscar K). 

I læsekredsen er der bl.a. mulighed for at læse 
bøger, som har betydet noget for én selv – og 
dele denne læseoplevelse med andre. 
Og på denne måde få indblik i andres gode 
læseoplevelser.

Til opstartsmødet vil en bibliotekar give tips til 
læsekredsarbejdet.

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket.

Lørdag d. 12. oktober kl. 13.30-14.15 
Tørring Bibliotek 

Kalles Store Trommeshow

Musikeren Kalle tager på Danmarkstour for at høre, hvordan Danmark lyder. 
Han finder sjove lyde overalt - for der er musik i alt og alt er musik! 

Kalle er kendt fra DR Ramasjang - og nu kan du opleve ham live i Tørring! 
Kalle spiller og slår på alt. Han vil prøve at slå rekorden for verdens hurtigste trommeslager, 
spille sange fra Ramasjang udsendelserne - og til sidst kan publikum være med til at lave en 
hyldest sang til Tørring.

Alt kan og vil ske, når Kalle lander i din by! 

Bestil gratis billetter til børnene på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 

 

”Vi skal læse lidt af hvert eller i 
det mindste så meget, 

vi kan overkomme, og mere 
kan der vist ikke forlanges i 

betragtning af, at livet er kort og 
tilværelsen mangfoldig.

Oscar K.
Det siges, at der er bøger, der 

maner til eftertanke, får én til at 
forstå eller i det mindste lyst til 
at forstå, bøger, der trøster, og 

bøger, der får betydning for ens 
liv. Og nogle har det hele.” 

Oscar K.

Oscar K.



Mandag d. 14. oktober kl. 10-14
Uldum Bibliotek

Mandag d. 14. oktober kl. 10-15
Hornsyld Bibliotek 

Tirsdag d. 15. oktober kl. 10-17
Tørring Bibliotek. 

Onsdag d. 16. oktober kl. 13-18
Juelsminde Bibliotek.  

Torsdag d. 17. oktober kl. 10-12
Hedensted Bibliotek.

Tirsdag d. 15. oktober kl. 9 – 21
Hedensted Bibliotek  

Mandag d. 14. oktober 
Hedensted bibliotek
 Hold 1 kl.: 10-11
 Hold 2 kl.: 11.15-12.15

Mandag d. 14. oktober kl. 14-15
Juelsminde Bibliotek

Readathon

Vi skal læse en masse, når vi holder Readathon på biblioteket

- Deltag alene, med vennerne, familien eller hele fodboldholdet
- Du kan være med i en halv time, to timer, alle 12 timer - eller hvad der passer dig bedst
- Bare kom – du behøver ikke tilmelde dig på forhånd
- Du kan dog melde dig til at deltage ALLE 12 timer via vores hjemmeside, 
 så sørger biblioteket for mad til dig.
- Præmier undervejs!

Det er gratis at deltage. Husk tilmelding, hvis du deltager i ALLE 12 timer. Det koster 50 kr. for 
maden. Tilmeld dig på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 

Pynt fantasifulde cupcakes 
– workshop for børn
Karin Gjødsbøl fra Karins Køkken kommer 
med lækre nybagte cupcakes. Karin viser, 
hvordan man pynter med frosting, ising, 
fondant og andet pynt. Derefter er det op til 
din fantasi, hvor flotte og fantasifulde dine 
cupcakes bliver! Hver deltager i 
workshoppen får 4 cupcakes og en fin 
kageæske til de færdigpyntede kager. 
For de 8-13 årige. 

Billetpris: 25 kr. Køb billet på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 

Tormod Tegners Tegneskole 
Tormod Tegner lærer dig, hvordan man laver spændende 
og skæve billeder af kombidyr. Et kombidyr er et væsen, 
som er sat sammen af dele af et eller flere dyr.

Hold øje med folderen fra Aktiv Ferie i Hedensted Kommune 
for efterårsferien, hvor du kan tilmelde dig workshoppen. 

 

Rullinger
Du kender sikkert Rullinger fra Ramasjang. 

Kunne du tænke dig at lave din helt egen rulling - måske 
en superhelt eller en skør professor? Du bestemmer helt 
selv. Vi har toiletruller, og alt det du skal bruge. 

Bare mød op, det er gratis og kræver ingen tilmelding.

Bogfoldning – fra bog til kunstværk 
Winnie Frederiksen, der er forfatter til 3 kreative bøger, vil 
lære os kunsten at folde bøger. 

Med foldningsteknikken bliver kasserede bøger til svaner, 
mus, juleengle, paddehatte, huse, blomster, katte osv. 
Workshoppen er for alle – både voksne og børn fra 6 år.

Bestil gratis billetter på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på 
biblioteket. 

DET SKER 

Efterårsferien

Fredag d. 18 oktober kl. 10-12 
Tørring Bibliotek

 

Onsdag d. 16. oktober kl. 10-12
Hedensted Bibliotek.  



Når ånderne banker på

Foredrag med clairvoyant Marzcia Techau – kendt 
fra tv-programmet ”Ånderne vender tilbage”.

Marzcia vil i sit foredrag komme ind på personlige oplevelser og erfaringer med engle og ånder, 
og hvad hun selv har gjort, når ånderne har banket på. 

Desuden taler hun om, hvorfor nogle mennesker er mere påvirkede end andre, og hvordan man 
selv kan bruge sin spiritualitet til at hjælpe med at styrke intuitionen og støtte én i hverdagen. 

Der er mulighed for at stille spørgsmål. Marzcias bog “Når ånderne banker på” kan købes signer-
et for 100 kr. på aftenen. 

Billetpris: 75 kr. Køb billet på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 

Flemming Toft – meget mere end hutlihut…

Flemming Toft er særlig kendt som kommentator ved store sportsbegivenheder. Han er ophavs-
manden til det legendariske udbrud ”Hutlihut” og har været stemmen bag mere end 300 fodbold-
landsholdskampe. 

I dette foredrag fortæller Flemming Toft om sit liv i sporten, på- og bag tv-skærmen; hvordan man 
laver tv, og hvordan det går for sig på en redaktion. 

Flemming fortæller på underholdende vis om TV2 Sportens baggrund, hvor publikum lukkes med 
ind i TV2 Sportens studie. Alt sammen krydret med masser af gode anekdoter – en hel del fra EM 
92, men også mange flere. 

Billetpris: 150 kr. Køb billet på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 

Marzcia Techau

Flemming Toft

Onsdag d. 30. oktober kl. 19-21
Hedensted Bibliotek

Torsdag den 24. oktober kl. 19-21
Hedensted Bibliotek



Torsdag d. 31. oktober kl. 19-21
Tørring Bibliotek

One Dollar Man 
– en amerikansk drøm!

Kom og hør den utrolige historie om danske William S. Knudsen, der var med til at afgøre 2. 
Verdenskrig.
 
ONE DOLLAR MAN er den glemte historie om cykelsmeden, der udvandrede fra København i 
1900 med 30 dollars på lommen. Han kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske samfund 
og blev en af USA’s største og bedst betalte erhvervsfolk, inden han blev hentet til Washington 
DC. Præsident Franklin D. Roosevelt havde nemlig brug for en mand, der kunne stille sig i spidsen 
for den amerikanske produktion af krigsudstyr.
 
William S. Knudsens produktionstalent var ganske enkelt med til at afgøre 2. Verdenskrig, siger 
historikerne – og den medrivende historie om den amerikanske drøm fortæller Ole Sønnichsen i 
ord og billeder.

Billetpris: 50 kr. 
Køb billet på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket.

Knudsen Month under krigen. National Automotive History Collection, Detroit Public Library

Halloween

Er du bange for mørke og uhygge, 
skal du blive 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? 

Kun adgang for børn, der går i 2.-5. klasse.
Det koster kun en sjæl og kræver ikke tilmelding.

Fredag d. 1. november kl. 19 – 20
Hedensted Bibliotek 

ADVARSEL!



Lørdag d.  9. november kl. 10 – 12
Tørring Bibliotek

Mal på sten  – for hele familien

Kom og slip fantasien løs med sten og tuscher. Du må gerne selv medbringe strandsten til 
workshoppen (ikke større end 15 x 15 cm)

Bestil gratis billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 

For børn fra 6 år og alle andre. 
Både børn og voksne skal have billetter. 

Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne

Hvad er hemmeligheden bag at huske navne og… HVORFOR glemmer vi? 

Disse spørgsmål vil du få svar på i Ole Larsens humoristiske foredrag, hvor du også vil få tips til 
enkle husketeknikker, som du med det samme kan anvende. 

I dette lærerige og underholdende foredrag lærer du kunsten at huske navne, ansigter, vigtige 
pointer m.m. 

Billetpris: 50 kr. Køb billet på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 

Onsdag d. 6. november kl. 19-21
Juelsminde Bibliotek



Lørdag d. 9. november kl. 10-10.40
Hornsyld Bibliotek 

Spørge Jørgen

Team Teatret står bag en up to date version af den velkendte historie om den 
meget spørgende Jørgen og de svar-trætte forældre. 

Forestillingen har sit udgangspunkt i Kamma Laurents klassiske historie om Jørgen,  
der spørger og spørger og spørger. Teaterstykket kredser om de mange finurlige spørgsmål, børn 
kan stille deres forældre, men også om de mindst lige så finurlige spørgsmål vi voksne kan stille  
til vores børn.

Med musik, hurtige replikker, sjove sætninger, spørgsmål og svar  
omfavner forestillingen børnenes verden. 

For de 3 – 8 årige. 

Bestil gratis billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. 
Både børn og voksne skal have billetter. Max 1 voksen pr. barn.
 

Tirsdag d. 12. november kl. 19-21 
Hedensted Bibliotek

Vejen til toptunet 
privatøkonomi 

De to erfarne konsulenter, Lars og Pia,  
fra Budget112, vil med aktuelle cases 
og humor guide dig frem til en bedre 
økonomi og overblik over dit forbrug.

Hvordan hænger grå og orange søjlediagrammer 
sammen med våde hundeøjne, og kan budget- 
lægning være sexet?

Kurset vil give dig masser af redskaber og 
inspiration til at få mere luft i din økonomi, og er 
måske den bedste investering for dig selv.  
Vi kommer ganske kort ind på en meget kedelig 
statistik, så husk at lade mobilen op, så du kan 
spille Candy Crush imens.

Kom og få svarene på den med hundeøjnene 
og andre overraskende pointer, som vil få dig til 
at spærre øjnene op.

Billetpris: 50 kr. Køb billet på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket. 



Torsdag d. 21. november kl. 19-21 
Tørring Bibliotek

Onsdag d. 13. november kl. 19-21
Juelsminde Bibliotek

Uden fortid - ingen fremtid!

Kom til en spændende lokalhistorisk aften. 

Ole Pedersen og Olaf Bach fra Juelsminde 
Lokalarkiv vil bl.a. fortælle om Kysthospitalet 
og Juelsmindebanen. De kommer også ind på 
arbejdet på et moderne arkiv, hvor den digitale 
registrering er en klar nødvendighed.

Det bliver et “ping pong”-foredrag, hvor humor 
og billeder er vigtige ingredienser.

Billetpris: 50 kr. Køb billet på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket.

Mit liv som retsmediciner

Tilbring en aften i hyggeligt selskab med 
drabsmænd, torturbødler og pyromaner!

Statsobducent Peter Mygind Leth fortæller 
om sine 25 år som retsmediciner. Han vil bl.a. 
fortælle om, hvordan retsmedicinen i Danmark 
er organiseret og om, hvad retsmedicin i det 
hele taget er for en størrelse. 

Han kommer desuden ind på identifikations-
arbejdet efter tsunamien i Thailand og efter 
ulykken på Storebæltsbroen. Endvidere kan 
du høre om kendte drabssager i Danmark og 
arbejdet for Amnesty International i udlandet. 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Billetpris: 50 kr. Køb billet på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket.  

Peter Mygind Leth Lørdag d. 16. november kl. 7-22

Tur til BogForum 2019

Tag med biblioteket til BogForum. Her kan du møde en bred vifte af danske og udenlandske forfat-
tere. Der er foredrag, interviews, debatter, bogsigneringer og masser af stande. Se mere her: www.
bogforum.dk eller på facebook (bogforum). 

Vi har opsamling i både Juelsminde og Hedensted. Bussen kører fra p-pladsen foran Juelsminde 
Bibliotek kl. 7.30. Herefter er der opsamling på p-pladsen foran Hedensted Bibliotek kl. 8.00. Det er 
vigtigt, at I er her til tiden!

På turen til København serverer vi et rundstykke og kaffe/the – samt en sandwich + en vand på 
hjemturen. Du har godt 5 timer for dig selv på BogForum. Der er mulighed for at købe mad og 
drikke i Bella Center, men du kan også selv have madpakke med.

Bussen kører retur kl. 17.30 og er i Hedensted ca. kl. 21 og i Juelsminde ca. kl. 21.30. 

Billetter: 100 kr. Køb billet via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket senest torsdag den 14. 
november. Billetprisen inkluderer adgang til BogForum, bustur samt forplejningen i bussen. 



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

Strikkeklub Tørring
 
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!

Tirsdag den 6. august kl. 14-17 
(og herefter tirsdag i lige uger)

Fredag den 23. august kl. 14.30-16.30 
(og herefter fredag i lige uger)

Strikkeklub Juelsminde
 
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 strik-
keevner, her kan man altid få hjælp! 
Det er gratis og kræver ingen tilmelding, 
bare mød op!
Du er velkommen til at melde dig ind i strik-
keklubbens facebook-side ’Strik og hyg i 
Juelsminde’

Torsdag den 5. september kl. 18.30-20.30 
(og herefter hver torsdag)

DET SKER 

også på biblio
teket!

Lørdag d. 14. december kl. 14-14.40
Hedensted Bibliotek 

Faster Lizzies Jul

I Faster Lizzies køkken står alt stille. 
Vejrudsigten melder om sne juleaften, 
men julehumøret vil ikke indfinde sig, for 
Misser er væk.
 
Overalt er der skuffer og låger, som lokker 
og gemmer på alle mulige spændende sager:
dufte, lyde, musik, hemmeligheder, Lizzies 
julehjerte og julemagi.
Langsomt sniger julen sig ind på Faster
Lizzie, og der breder sig en duft af jul.
Alt kan ske i Faster Lizzies køkken.....
....så glæd jer! 

For de 3-8 årige. Bestil gratis billetter på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller på biblioteket. 

Både børn og voksne skal have billetter. 
Max 1 voksen pr. barn.

Julekrea

Kom og lav fin julepynt af
HAMA-perler.

Bare mød op, det er gratis og 
kræver ingen tilmelding.

Lørdag d. 30. november kl. 10 – 12
Hedensted og Tørring Biblioteker 

Lørdag d. 7. december kl. 10 – 12
Juelsminde Bibliotek



Praktiske oplysninger

Alle arrangementer er gratis medmindre andet er angivet.

Billetter købt på Place2book via vores hjemmeside kan du udprinte eller fremvise på 
telefon/tablet. Solgte billetter refunderer vi kun ved aflysning.

Til teaterforestillinger er det vigtigt, at du overholder aldersgrænsen.

Husk, at vi har 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 med 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. 

BookEaters Senior - 10. 
klasse+
 
Selvstyrende litteraturklub for unge fra 10. klasse. 
Kom forbi, alle unge er velkomne! Vi serverer 
chips og saftevand. 
Hør evt. nærmere hos Stine Bo Nørgaard 
på telefon 7974 1383 eller mail: 
stine.norgaard@hedenstedbib.dk

Onsdag den 14. august kl. 17-19 
(og herefter onsdag i ulige uger)
Hedensted Bibliotek

BookEaters - 6.-9. klasse
 
Selvstyrende litteraturklub for unge i 6.-9. 
klasse. Kom forbi, alle unge er velkomne! 
Vi serverer chips og saftevand. 

Hør evt. nærmere hos Stine Bo Nørgaard 
på telefon 7974 1383 eller mail: 
stine.norgaard@hedenstedbib.dk

Onsdag den 21. august kl. 17-19 
(og herefter onsdag i lige uger)
Hedensted Bibliotek

Brætspil for voksne
 
Har du spillet før eller er du helt ny og mangler 
nogen at spille med? Så kom på Juelsminde 
Bibliotek og vær med til en eller flere hygge-
lige aftener. Vi spiller forskellige brætspil og 
hjælper hinanden med reglerne. Det er gratis 
at deltage, bare mød op! Kontaktperson er 
Uffe Vind - mail: uffe@jafnet.dk

Tirsdag den 20. august kl. 18.30-22                                                                                     
Tirsdag den 17. september kl. 18.30-22                                                                           
Tirsdag den 15. oktober kl. 18.30-22                                                                                      
Tirsdag den 12. november kl. 18.30-22                                                                            
Tirsdag den 10. december kl. 18.30-22
Juelsminde Bibliotek

DET SKER 

også på biblio
teket!



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

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

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

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

Uldum Bibliotek
Bakken 2
7171 Uldum 
tlf. 79 74 13 59 
uldum@hedenstedbib.dk

www.hedenstedbib.dk
www.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne


