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På Hedensted Bibliotekerne er vi stolte af at kunne præsentere vores forårssæson 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 bredt 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. 
Praktiske oplysninger
Alle arrangementer er gratis medmindre 
andet er angivet.

Billetter købt på Place2book via vores 
hjemmeside kan udprintes eller fremvises 
på telefon/tablet. Solgte billetter refun-
deres kun ved aflysning.

Til teaterforestillinger er det vigtigt, at al-
dersgrænsen overholdes.

Husk, at der er tilmelding til de fleste ar-
rangementer – og hvis man bliver forhind-
ret, 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 af-
hænger af antal deltagere på dagen. Du er 
velkommen til at kontakte dit bibliotek for 
spørgsmål. 



TIDSPUNKT:

FREDAG D. 25. JANUAR KL. 17-18:30

STED:

HEDENSTED BIBLIOTEK

25. januar kl. 17-18:30
Hedensted Bibliotek

29. januar kl. 17-18:30
Tørring Bibliotek

25. februar kl. 16:30-18
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 Cap-
ture 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 4.-9. klasse. 

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

Lørdag d. 26. januar kl. 9:30-15
Tørring Bibliotek

TEMADAG FOR LÆSEKREDSE
Er du allerede medlem eller vil du gerne være med i en læsekreds, er dette dagen spe-
cielt for dig. Om formiddagen vil biblioteket fortælle om forskellige tilbud til læse-
kredsene, herunder vil vi selvfølgelig også gerne præsentere bøger som er egnede til 
læsekredsbrug.

Om eftermiddagen kommer forfatteren Signe Langtved Pallisgaard. Hun er en ny, ung og meget 
spændende forfatter, som vil holde et foredrag om bogen ”Alle de liv” fra 2018. Romanen er 
fortællingen om to veninders sidste rejse sammen, da den ene lider af den dødelige sygdom, ALS. 
I første kapitel spørger Solveig, der er syg, sin veninde, der er forfatter, om ikke hun vil skrive ned 
hvordan hendes liv var blevet, hvis ikke hun skulle dø. Således tager fiktionen over, hvor virke-
ligheden ikke slår til, og en stærk historie om kærlighed, livsvilje og venskab folder sig ud.

Se programmet for dagen på www.hedenstedbib.dk/arrangementer.
Billetter á 100 kr. som dækker al spisning og hele programmet, kan købes via www.hedenstedbib.
dk/arrangementer eller hos bibliotekets personale. 



Onsdag d. 6. februar kl. 19-21
Hedensted Bibliotek

Lørdag d. 23. februar kl. 10-ca. 11:30
Uldum Bibliotek

STRESS OG 
PERSONLIGHED
Oplev et inspirerende og tankevækkende fore-
drag, der handler om mennesker, om positiv 
psykologi, lykke og trivsel. Thomas Milsted 
giver med sit foredrag ny indsigt i livsglædens 
byggesten, og lærer os at være mere til stede, 
nærværende, engageret og glad. 

I løbet af aftenen vil han komme ind på emner som 
robusthed, hvordan personlighed og stress 
hænger sammen samt perfektionisme og lavt 
selvværd som risikozoner for stress.Foredraget 
varer 2 timer inkl. pause og spørgsmål fra del- 
tagere.

Billetter á 75 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 

SJOVT TRYLLESHOW
Helle Lyngholm fra Tryllestøv er kendt fra tv 
og blev i 2016 danmarksmester i børnetrylleri. 
Hun leverer et sjovt trylleshow, hvor publikum 
er med fra start til slut. 

Efter trylleshowet kan alle børn få gratis tryl-
lekoder, så man via små videoer kan lære at 
trylle derhjemme. Derudover kan du holde en 
levende slange eller hilse på den søde kanin. 
Selve trylleshowet tager ca. 30 minutter, og i 
den efterfølgende time er der ”hils på de magi- 
ske dyr” samt uddeling af tryllekoder. 

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. OBS! Både børn 
og voksne skal have billetter. Max 1 voksen pr. 
barn. 

Torsdag d. 21. februar kl. 10:30-11:15
Albert Salen i Gudenåcenteret i Tørring

MEMORIES - TEATER FOR ÆLDRE
En sjov, rørende og musikalsk hyldest til livet. Se Kristian Dinesen fra Teatret Kriskat i rollen som 
dirigenten Jack. Han fylder 90 år, og vi er alle inviteret til fest. Med hjælp fra sit fotoalbum tager han 
os igennem sit liv, til de store begivenheder, de små vanskeligheder og de afgørende øjeblikke. Se 
Jack stykke brikkerne sammen og bliv forelsket i det menneske, der bor i os alle. 

Et næsten nonverbalt, fysisk show, fuld af musik, intimitet, interaktion, latter, menneskelighed og en 
håndfuld Old Spice. 

Arrangementet er et samarbejde mellem Hedensted Bibliotekerne og Den Sociale Dimension Vest. 
Billetter á 50 kr. til teatret kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos biblio- 
tekets personale. 

Efter teatret er der mulighed for at spise frokost i Gudenåcenteret tilberedt af Kirstens Køkken. 
Frokosten koster 50 kr. og betales kontant eller med dankort på dagen. Derudover kan man købe 
drikkevarer til maden i Gudenåcenteret. Tilmelding til frokosten skal ske til Tørring Bibliotek på tlf. 
79 74 13 50 senest fredag den 15. februar kl. 15 af hensyn til bestilling af mad.  

© 2015 Søren Kløfter 



TIDSPUNKT:

LØRDAG D. 26. JANUAR KL. 9:30-15:00

STED:

TØRRING BIBLIOTEK

Mandag d. 11. februar
på Hedensted Bibliotek: kl. 10-11:30
på Tørring Bibliotek: kl. 14-15:30

Onsdag den 13. februar 
på Hedensted Bibliotek: kl. 10-12
på Juelsminde Bibliotek: kl. 14-16

Lørdag den 9. februar -  16. februar
i bibliotekernes betjente åbningstid.

Hedensted, Tørring og Juelsminde 
Biblioteker.

DYT DYT SKA´ VI BYT´ 
...FASTELAVNSTØJ?

Er prinsessekjolen blevet for lille eller 
er det ikke længere sejt at være pirat? 
Tag børnenes gamle fastelavnstøj med 
og byt til noget andet.

Kom på biblioteket og byt fastelavnstøj.

BOBLEMALERI
Vi laver sæbebobler med frugtfarve, og 
tusser til at skabe finurlige figurerer. 

Du vil få sjove og unikke kunstværker med 
hjem - et af dem, kan du få sat på flot sort kar-
ton. Tag gerne et forklæde med eller tøj på, der 
må blive beskidt. 

Fra 5 år (børn under 7 år skal være i følge med 
en voksen). Det er gratis at deltage, men husk 
tilmelding via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. Der er begrænsede 
pladser. 

 

BYG EN 
KUNSTMASKINE 
Prøv om du kan bygge en maskine, der 
kan tegne cirkler med flere farver eller 
noget andet sejt. Kom og vær med, når 
vi sætter strøm til legoklodserne.

Fra 7 år og op. 

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

EMIL & TRÆMAND 
NR. 100
Glæd dig til en intim og nærværen-
de fortælle-forestilling om Emil fra 
Katholt i Lønneberg.

Oplev Emils far få storetåen i musefælden og 
hovedet smurt ind i pandekagedej. Det er også 
den dag, hvor Emil har jubilæum. Han snitter 
sin træmand nr. 100, men det bliver ikke helt 
fejret som han havde håbet. For de 4-8 årige.

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding 
via www.hedenstedbib.dk/arrangementer 
eller hos bibliotekets personale. OBS! Både 
børn og voksne skal have billetter. Max 1 vok-
sen pr. barn. 

Lørdag d. 16. februar kl. 13:30
Hedensted Bibliotek



TIDSPUNKT:

FREDAG D. 25. JANUAR KL. 17-18:30

STED:

HEDENSTED BIBLIOTEK

NATURVIDEN-
SKABELIGE FOREDRAG
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. Det er gratis og kræver ingen til-
melding. 

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

Tirsdag d. 5. februar kl. 19 - 21

Alzheimer, a complex disease is 
decrypted. 
Foredrag ved professor Christian Haass. 
Foredraget afholdes på engelsk.

Tirsdag d. 19. februar kl. 19 - 21

Vores nydelsesfulde hjerne. 
Foredrag ved professor Morten Kringel-
bach.

Tirsdag d. 26. februar kl. 19 - 21

Klimaændringer – den danske 
vinkel. Foredrag ved professor Jens 
Hesselbjerg Christensen.

Tirsdag d. 12. marts kl. 19 - 21

Ny teknik afslører hvalernes 
skjulte liv. Foredrag ved professor Peter 
Teglberg Madsen.

Tirsdag d. 19. marts kl. 19 - 21

Vores urolige klode. 
Foredrag ved lektor Bo Holm Jacobsen.

Tirsdag d. 2. april  kl. 19 - 21

Hunting exoplanets and life in the 
Universe. 
Foredrag ved professor Natalie Batalha. 
Foredraget afholdes på engelsk.

Tirsdag d. 9. april  kl. 19 - 21

Når fysikkens stråler helbreder.
 Foredrag ved professor Kari Tanderup.  



Torsdag den 28. februar 
Torsdag den 28. marts
Torsdag den 25. april

Hedensted Bibliotek
Lørdag d. 9. marts kl. 13 - 14
Hedensted Bibliotek

Mandag d. 4. marts kl. 19
Hedensted Bibliotek

BOGSNAK - 
INSPIRATION TIL 
LÆSNING FOR TWEENS
Kom på biblioteket og hør om fantastiske 
bøger for børn mellem 9 og 12 år. Børnebib-
liotekarerne, Stine og Ulla, præsenterer nye 
og gamle bøger om alt fra gys over fantasy 
til venskab og fodbold - samt andre emner. 
Bagefter hjælper de med at finde de gode 
bøger, der skal med jer hjem.

Bare mød op, det koster ikke noget og kræver 
ingen tilmelding!

SÆSONENS BØGER
Få inspiration til dejlige læseoplevelser når 
litteraturanmelder Liselotte Wiemer gæster 
Hedensted Bibliotek. Liselotte tager os med 
på en underholdende rejse gennem de se-
neste års vigtigste nordiske romaner - fra 
Merete Pryds Helle til Ida Jessen og Jonas 
Jonasson, der genopliver den hundrede årige 
i en luftballon over Stillehavet! Vi skal også 
høre om nye tendenser i litteraturen, hvor 
samtidsromanen i høj grad er blevet en fremtids-
roman. Det ser ret sort ud. Men der er håb 
forude...! Vi serverer kaffe/the og lidt sødt.

Billetter á 50 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 

Onsdag den 6. februar
Leonora Christina Ulfeldt: Jammers Minde

Onsdag den 6. marts
Selma Lagerlöf: En herregårdshistorie

Onsdag den 3. april
Virginia Woolf: Til fyret

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. 

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 onsdag 
den 30. januar. Hvis du har brug for et læseek-
semplar af Jammers Minde, kan det hentes på 
Juelsminde Bibliotek fra onsdag den 16. januar. 

FANTASY LÆSEKLUB
Læser du fantasy? Mangler du nogen at snakke 
med? Er du mellem 18 og 128? Vi læser tre 
bøger i løbet af foråret og mødes for at snakke 
om dem, og om hvad vi ellers læser. Vi serverer 
snacks og gode bøger. 

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 7. januar. Første bog kan 
hentes på Hedensted Bibliotek fra den 14. januar. I 
kan læse mere om læseklubben på 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer.

Liselotte Wiemer er cand. mag i dansk og har 
derudover læst filosofi og teologi



Lørdag d. 2. marts kl. 13 - 15
Hedensted, Juelsminde og Tørring 
Bibliotek.

1. - 31. marts
Hedensted, Tørring, Juelsminde og 
Uldum Bibliotek. 

Torsdag d. 21. marts kl. 19 - 20
Hedensted Bibliotek

Tirsdag d. 5. marts kl. 14 - 16
Hedensted, Juelsminde og Tørring 
Bibliotek.

ARABISK LITTERATUR
via Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted 
Den arabiske litteratur rækker helt tilbage 
til 500-tallet og er dermed en gammel og 
mangfoldig litteraturtradition. Værkerne byder 
på masser af poesi, store fortællinger, religion, 
erotik og politiske kommentarer. Igennem et 
udvalg af repræsentative forfattere får publi-
kum et indblik i den rige arabiske litteratur. 

Ahmad Joumaa er palæstinenser, og flygtede 
til Danmark i 1990. Til dagligt arbejder han 
som projektleder på Tønder Bibliotek og er 
derudover iværksætter af foredragsvirksom-
heden Integration 360°. 

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding 
via Folkeuniversitetet: www.fuhh.dk 

HVIDE TIRSDAG
- PANDEKAGEDAGEN
Vi bager pandekager og læser pandekage-
historier. Kom og vær med!

Pandekagedagen falder altid tirsdagen efter 
fastelavnssøndag og bliver også kaldt “Hvide 
Tirsdag,” fordi de fleste af de “forbudte” 
råvarer netop er hvide.

Bare mød op, det koster ikke noget og kræver 
ingen tilmelding. 

BILLEDDAGE
De lokalhistoriske arkiver ligger inde med en 
del historiske billeder, som de mangler oplys-
ninger om. I hele marts måned kan du se disse 
billeder på bibliotekerne i Hedensted, Tørring, 
Juelsminde og Uldum.

Vi håber, at du vil komme forbi et af bibliotek-
erne og se disse mindevækkende og spæn-
dende billeder. Og hvem ved, måske kan du 
bidrage med viden om personer eller steder på 
billederne.

Billeddagene giver samtidig et spændende ind-
blik i de forskellige lokalsamfunds historie.

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. 

Kom og lav bannere, stemmesedler og andre 
fede ting til din aften. Så hvis stemningen til 
jeres MGP skal være helt i top, skal I sende 
jeres unger på biblioteket og varme op til af-
tenens fest. 

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



BØRNETEATER
- KONEN I 
MUDDERGRØFTEN
Fiskerens kone - Ilselill´ - ønsker sig et større 
hus og en støvsuger vil hun også have. Hun 
ønsker sig et slot med en god udsigt. Ilselill´s 
mand – Fiskeren - vil bare have ro til at fiske. 
Han vil også gerne have ro til at tænke på Ilse-
lill! Da fiskeren en dag fanger en talende fisk, får 
Ilselill det hun ønsker. Hun får så meget plads, 
at hun glemmer sin mand. Historien ender 
meget overraskende! For de 3-8 årige. Det er 
gratis at deltage, men husk tilmelding via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. OBS! Både børn 
og voksne skal have billetter. Max 1 voksen pr. 
barn.

Lørdag d. 23. marts kl. 10:30
Juelsminde Bibliotek. 

ERIK GUNDERSEN
Den tidligere speedwaykører og vinder af 17 
verdensmesterskaber Erik Gundersen kommer 
til Tørring. Som kun 18 årig flyttede Erik Gun-
dersen til England for at forfølge drømmen om 
en professionel karriere inden for speedway. 
Det blev til 12 år i overhalingsbanen i dansk 
speedways storhedstid i 1980’erne. En tragisk 
ulykke tvang Erik til at ændre sit liv. I foredraget 
fortæller han om sit liv med sporten og om sejre 
før og efter ulykken. Han fortæller desuden om 
det at leve med et handicap og om kampen til-
bage til et liv, hvor han stadigvæk er aktiv inden 
for sporten; i dag som ungdomstræner af det 
danske speedwaylandshold.

Billetter á 75 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. 

Torsdag d. 7. marts kl. 19 - 21
Albert Salen i Gudenåcenteret, Tørring

Tirsdag d. 26. marts kl. 17 - 18:30
Tørring Bibliotek

FAMILIEAFTEN MED LASSE-LEIF OG 
METTE FINDERUP
Lasse-Leif er en kendt figur fra Mette Finderups billedbøger. Sammen med dukken Luske-Lise 
havner han i sjove situationer, som enhver børnefamilie vil genkende. I aften kan du møde forfatteren 
Mette Finderup, som læser højt af nogle helt nye Lasse-Leif-bøger. Vi skal også spille Lasse-Leif-
banko og spise pizza. I kan stille spørgsmål, få en autograf og der er selvfølgelig gode bankopræmi-
er på højkant. 

Mette Finderup har også en stak Lasse-Leif bogtilbud med, så man kan købe en bog og få signeret, 
hvis man har lyst. Der er gratis Lasse Leif-plakater til alle børn. 

For de 4-8 årige. 

Billetter á 25 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets person-
ale. OBS! Både børn og voksne skal have billet. Med i prisen følger pizza.



Tirsdag d. 9. april kl. 19 - 21
Hedensted Bibliotek

FORFATTERAFTEN MED THOMAS KORSGAARD
Thomas Korsgaard tog læsere og anmeldere med storm med sin debutroman ”Hvis der skulle 
komme et menneske forbi”. I dette foredrag tager han udgangspunkt i sin seneste udgivelse ”En 
dag vil vi grine af det”, som fortsætter den stærke og sørgmuntre fortælling om Tue, der vokser op i 
et hjem, hvor børn overlades til sig selv, og hvor voksne ikke rigtig magter at være forældre.

Det er en fortælling om ensomhed og fysisk og psykisk vold som en del af hverdagen. Men det er 
samtidig en lun og ikke-fordømmende karakteristik af livet i en hårdt prøvet familie, hvor realiteterne 
sjældent lever op til intentionerne. 

Thomas Korsgaard vil på aftenen også komme omkring debutromanen og sit forfatterskab. 
 
Billetter á 100 kr. kan købes via www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos bibliotekets per-
sonale. 

Lørdag den 6. april
Juelsminde Bibliotek

Torsdag den 4. april kl. 17.30 - 18.30 
Hedensted Bibliotek.

Onsdag den 8. maj kl. 17.00 - 18.00 
Juelsminde Bibliotek.

ULVETIME FOR 
BØRNEFAMILIER
Slip for at lave aftensmad og få en ekstra god-
nathistorie. Café Cozy i Hedensted og Juels-
minde Fisk leverer maden og børnebibliotekar-
erne sørger for gode godnathistorier.

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

BAMSEHOSPITAL
Er din yndlingsbamse blevet syg eller trænger 
den bare til en undersøgelse? Så tag den under 
armen og slå et smut forbi Juelsminde Bibliotek. 

Bamsehospitalet er en landsdækkende organi-
sation bestående af frivillige medicin- og sund-
hedsstuderende, som ønsker at præsentere 
sundhedsvæsenet på en sjov, lærerig og tryg 
måde. 

Se mere på http://bamsehospitalet.dk/ 

Bare mød op, det koster ikke noget og kræver 
ingen tilmelding! Bamse-konsultationen har 
åben fra 10-12.30.



TIDSPUNKT:

LØRDAG D. 26. JANUAR KL. 9:30-15:00

STED:

TØRRING BIBLIOTEK

PÅSKEPERLER
Vi har stillet perlerne og perlepladerne frem. 
Kom og lav påskekyllinger, påskeæg og andet 
flot påskepynt af perler sammen med dit barn. 
Vi stryger perlerne. 

Bare mød op, det koster ikke noget og kræver 
ingen tilmelding.

ROYALT 
ORIENTERINGSLØB
Tag familien med på biblioteket og vær med 
til at løse royale opgaver rundt i biblioteket. 
Familien stiller op som et hold, gerne state-
ligt (ud)klædt med eksempelvis diadem, 
kongekrone, elefantorden og/eller kappe. Der 
vil være fine præmier - blandt andet til bedst 
udklædte familie.

Bare mød op, det koster ikke noget og kræver 
ingen tilmelding!

Tirsdag d. 16. april i tidsrummet 10:30-16
Hedensted, Tørring og Juelsminde 
Biblioteker.

15. april kl. 10-14 
Uldum Bibliotek 

15. april kl. 13-18 
Hedensted Bibliotek 

16. april kl. 10-17
Juelsminde Bibliotek 

16. april kl. 10-17
Tørring Bibliotek 

 



ANNE HJERNØE
Vil du gerne have inspiration til en sundere og stærkere hverdag?

Vil du blive bedre til at få smagen ind i dit måltid, så du bliver ordentlig mæt?

Vil du have tips, tricks og idéer til at komme af med de overskydende flæskepuder?

Begynder slidgigten at gnave lidt i knæene?

I dette meget personlige og underholdende foredrag fortæller Anne Hjernøe om, hvordan hun selv 
slap af med de overflødige kilo, der havde sneget sig på efter nogle travle år, i madens tjeneste. 
Her er ingen løftede pegefingre, men plads til alle, der drømmer om et sundere og lettere liv. Anne 
vil bl.a. komme ind på, hvordan man får balance i sin hverdag uden at sige nej til alt det sjove samt 
motivationsfaktorer. Der er mulighed for at stille spørgsmål.  

Mandag d. 1. april kl. 19 - 21
Hornsyld Bibliotek

Foredraget er i samarbejde med Buchs Boghan-
del i Juelsminde og Dagli’ Brugsen Glud-Nørby. 
Buchs Boghandel vil sælge Anne Hjernøes 
bøger. Goodiebag fra Dagli’ Brugsen Glud-Nør-
by.

Billetter á 150 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller hos 
bibliotekets personale. 

Torsdag d. 25. april kl. 19 - 21
Juelsminde Bibliotek

MIN FARMOR OG DE ANDRE FALDNE KVINDER
– foredrag om kvindeskæbner i Danmark v. Henning Frandsen, historiker og journalist 
via Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted.

Den 8. maj 1904 føder Henning Frandsens farmor, Ane Marie Kristine Jacobine Sørensen, 23 år 
gammel, en sund og velskabt datter, som får navnet Lise. Det var en stor skam, for Ane er ikke gift 
med barnets far og bliver det heller ikke. Hun overlader derfor datteren til sin mor og flytter langt væk 
fra Dronninglund, hvor hun er vokset op. 

I Aarhus møder Ane murersvend Søren Frandsen, som hun gifter sig med i 1909. På intet tidspunkt 
fortæller hun sin mand om datteren, som når hun besøger dem går for at være en niece. Hun tier 
også over for de fem fællesbørn, som først får sandheden at vide, da deres far, som den længstlev-
ende dør i 1956. Ikke desto mindre må man sige, at Henning Frandsens farmor får et godt og langt 
liv. Sådan gik det langt fra alle kvinder, som dengang fik børn uden for ægteskabet. 
Foredraget tager med udgangspunkt i Henning Frandsens farmor fat om ”de faldne kvinder”, og 
hvad der gjorde, at forholdene ændrede sig for dem. 

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via Folkeuniversitetet: www.fuhh.dk



Lørdag d. 11. maj kl. 10 - 11
Hedensted Bibliotek

SLANGETÆMMER 
FOR 1 DAG
Den professionelle slangetæmmer og slange-
opdrætter, Peter Løve Mark fra Års, kommer 
forbi biblioteket med slanger i flere størrelser 
og fortæller om – og viser – nogle af de for-
skellige snoge og kvælerslanger, han har der-
hjemme.

Publikum vil få muligheden for at få taget et 
billede sammen med en slange, samt at få et 
slangetæmmerbevis for 25 kr. Billederne vil 
blive printet med det samme.

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale. OBS! Både børn og 
voksne skal have billetter. 

Onsdag d. 10. april kl. 19 - 21
Juelsminde Bibliotek.

PÅ OPDAGELSESREJSE 
TIL DANMARKS 
UBEBOEDE ØER
Du kender Bornholm og Læsø, men hvad med 
Jordsand, Nordre Rønner og Elleore? Det er 
blot 3 ud af mere end 300 ubeboede øer i Dan-
mark. 

Tag med Christina Vorre på opdagelsesrejse 
til nogle af de øer, som engang har været be-
boede, og få fortalt de eventyrlige og til tider 
sælsomme historier fra et afsondret ø-liv, der 
ikke eksisterer længere.

Billetter á 75 kr. kan købes via 
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller 
hos bibliotekets personale.

BOGBYTTEDAG 
- GIV BØGERNE NYT LIV
Konceptet er enkelt, medbring dine gamle læste 
bøger og byt til nye gamle læste bøger - på den 
måde får gamle bøger nyt liv. 

Alt er gratis og regler er der ingen af, man tag-
er blot, hvad man lyster. Hele Bogbyttedagen 
foregår ude foran biblioteket, men flyttes indenfor, 
hvis vejret driller. Kom forbi og giv dine gode læse- 
oplevelser videre. 

TUR TIL BOGFORUM 2019
Lørdag den 16. november kl. 7.00 - 22.00
Tag med biblioteket til BogForum. Her kan du  
møde en bred vifte af danske og udenlandske  
forfattere. 

For yderligere info se bibliotekets hjemme-
side. Pris 400 kr. 
Du kan allerede nu tilmelde dig turen.

Tirsdag d. 25. juni kl. 10 - 17
Tørring Bibliotek

Tirsdag d. 2. juli kl. 10 - 17
Juelsminde Bibliotek

Onsdag d. 3. juli kl. 10 - 18
Hedensted Bibliotek



BOOKEATERS - 6.-9. klasse
Onsdag d. 9. januar kl. 17 - 19
og herefter onsdag i lige uger
Hedensted Bibliotek

BOOKEATERS SENIOR - 10. klasse +
Onsdag d. 16. januar kl. 17 - 19
og herefter onsdag i ulige uger
Hedensted Bibliotek

Tirsdag den 8. januar 
ved langbordet i biblioteket     
                                                                                      
Tirsdag den 5. februar 
på 1. sal            
                                                                         
Tirsdag den 5. marts 
ved langbordet i biblioteket        
                                                                                  
Tirsdag den 2. april 
på 1. sal    
                                                                                                
Tirsdag den 30. april 
ved langbordet i biblioteket

Tirsdag den 28. maj 
ved langbordet i biblioteket

Tirsdag den 25. juni 
ved langbordet i biblioteket

STRIKKEKLUB
Vi mødes hver anden tirsdag, onsdag eller 
torsdag (alt efter bibliotek), 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. 

BOOKEATERS
+ BOOKEATERS SENIOR
Selvstyrende litteraturklub for unge 
i 6.-9. klasse, samt 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

Tirsdag den 8. januar kl. 14 - 17 
- og herefter tirsdag i lige uger
Tørring Bibliotek.

Torsdag den 10. januar kl. 18.30 - 20.30
og herefter hver torsdag.
Julesminde Bibliotek

Fredag den 11. januar kl. 14.30 - 16.30 
og herefter fredag i lige uger
Hedensted Bibliotek

BRÆTSPIL JUELSMINDE
Har du spillet før eller er du helt ny og mangler 
nogen at spille med? 

Så kom på Juelsminde Bibliotek og vær med til en 
eller flere hyggelige aftener. 

Vi spiller forskellige brætspil og hjælper hinanden 
med reglerne. Det er gratis at deltage, bare mød op! 
Kontaktperson er Uffe Vind - mail: uffe@jafnet.dk

DET SKER

 i paskeferien



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
https://www.instagram.com/hedenstedbibliotekernewww.facebook.com/Hedenstedbibliotekerne


