DET SKER

Ulvetime med
Sally´s far

Anja og
heksebørnene

FORÅR
2020

ARRANGEMENTER FORÅR 2020
DATO

ARRANGEMENT

TID

STED

JANUAR

17.01
Brætspil og pizza
16.30-18.30
TØ
24.01
Brætspil og pizza
16.30-18.30
HE
25.01
Ud med sproget, nu kører toget
10:00-10:40
JU
25.01
Ud med sproget, nu kører toget
13:30-14:10
HE
28.01
Bag Nordkoreas lukkede grænser
19.00-21.00
JU
29.01
Hvordan overlever man døden
19.00-21.00
HE
30.01
Spilleeftermiddag
15.00-17.00
TØ
31.01
Brætspil og pizza
16.30-18.30
JU
				

FEBRUAR

1 ÅR -12 BØGER

MANGE NYE OPLEVELSER

Få et bogmærke på biblioteket, udfyld bogmærket med titlerne på bøgerne du læser.
Aflever bogmærket på biblioteket senest d. 15. januar 2021, så deltager du i lodtrækningen.
Se mere om læseudfordringen på vores hjemmeside:
www.hedenstedbib.dk/hl2020.
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03.03
Ulvetime
17.30-19.00
UL
04.03
Anja og heksebørnene
19.00-21.00
Hornsyld Idrætscenter
05.03
Stemmer på Tour - Githa Lehrmann
19.00-20.30
HE
11.03
Ulvetime med Sally’s Far - Thomas Brunstrøm
17.00-18.30
JU
14.03
Børnenes rekorddag
10.00-12.00
HE
17.03
Kagemannen
19.00-21.00
TØ
18.03
Vild med bøger
19.00-20.15
JU
19.03
Ulvetime
17.00-18.30
HE
28.03
Sebastian Klein - Farlige, uhyggelige og vilde historier
13.30-14.30
HE
31.03
Lev stærkt - dø smukt
19.00-21.00
UL
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06.04
Klima-Krea
10.00-12.00
TØ
07.04
Klima-Krea
10.00-12.00
HE
08.04
Klima-Krea
13.00-15.00
JU
16.04
Dronningens fødselsdag
HE - JU - TØ - HO - UL
21.04
Bogcafé
18.30-21.00
HE
22.04
Vild med bøger
19.00-20.15
JU
27.04
Bogcafé
18.30-21.00
JU
28.04
Bogcafé
18.30-21.00
TØ
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05.05
14.05
14.05
28.05

26
27
27
27

APRIL 		

MAJ 		

Følg med og del dine oplevelser: #hl2020
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01.02
Størst, stærkest og farligst
10.30-12.00
TØ
06.02
Ane Riel fortæller om BÆST
19.00-21.00
HE
08.02
Dyt, dyt ska’ vi byt - fastalavnstøj
HE - JU - TØ
10 .02
Monsterjagt
HE - JU - TØ - HO - UL
11.02
Kreativ formiddag
10.00-12.00
HE
12.02
Lav dit eget bogmonster
13.00-15.00
JU
13.02
Pippi-dag
10.00-11.00
HE
13.02
Perleworkshop
10.00-13.00
TØ
14.02
Kreativ formiddag
10.00-12.00
HE
19.02
Vild med bøger
19.00-20.15
JU
23.02
B-bum
10.00-10.40
UL
24.02
En samtale - om at lave skulpturer og det at skrive
19.00-20.00
JU
25.02
Hvide tirsdag
14.00-16.00
HE - TØ
29.02
MGP
13.00-15.00
HE - JU - TØ
				

MARTS 		

Deltag i Hedensted Bibliotekernes læseudfordring
i 2020 og vind flotte bogpræmier. Du vælger selv,
hvor mange og hvilke bøger du vil læse.

SIDE

for børn

Aftensang - 75-året for Befrielsen
BookWalk - Gå en bog
Grilltips
BookWalk - Gå en bog
for voksne

17.30-18.15
19.00-20.30
17.00-19.00
19.00-20.30

HE
Gudenåens udspring
HE
Juelsminde Fisk

for både børn og voksne

HE: Hedensted Bibliotek TØ: Tørring Bibliotek JU: Juelsminde bibliotek HO: Hornsyld Bibliotek UL: Uldum Bibliotek
						

					

DATO

ARRANGEMENT

JUNI 		
22.06
30.06

Bogbyttedag
Bogbyttedag

TID

STED

10.00-16.30
10.00-16.30

TØ
JU

SIDE

FØLG OS PÅ DE
SOCIALE MEDIER

29
29

JULI 		

03.07
Bogbyttedag
10.00-15.30
HE
29
					

Følg Hedensted Bibliotekerne
på Facebook og Instagram for
nyheder og information omkring
vores mange arrangementer.

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET
STRIKKEKLUB
07.01
09.01
10.01

herefter tirsdag i lige uger
herefter hver torsdag
herefter fredag i lige uger

BRÆTSPIL FOR VOKSNE
07.01

herefter tirsdag i lige uger

BOOKEATERS 6.-9. KLASSE
08.01

herefter onsdag i lige uger

herefter onsdage i ulige uger

THE FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED
30.01
27.02
26.03
23.04

J.R.R. Tolkien: Hobbitten
Peter Madsen: Valhalla
Terry Pratchett: Dødens Lærling
Garth Nix: Hr. Mandag

30
30
30

18.30-22.00

JU

30

17.00-19.00

LIVESTREAMING FRA AARHUS UNIVERSITET

04.02
Einsteins relativitetsteori
18.02
Kvantecomputeren
03.03
Det er bare en virus
10.03
Fremtidens natur
31.03
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
14.04
First laugh, then think
21.04
Rask og glad – tak dine unikke mikrober
		

TØ
JU
HE

17.00-19.00

BOOKEATERS SENIOR
15.01

14.00-17.00
16.30-18.30
14.30-16.30

HE

HE

31

Vi spiller både kendte og nye brætspil - og
hygger med pizza.

31

Spil sammen med dine venner - eller kom
alene og spil med nye venner.
For børn fra 8 år.

19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00

HE - JU
HE - JU
HE - JU
HE - JU
HE - JU
HE - JU
HE - JU

28
28
28
28
28
28
28

18.30-20
18.30-20
18.30-20
18.30-20

HE
HE
HE
HE

32
32
32
32		

					
						
					
for børn
for voksne
for både børn og voksne
HE: Hedensted Bibliotek TØ: Tørring Bibliotek JU: Juelsminde bibliotek

BRÆTSPIL OG PIZZA FOR BØRN OG UNGE

HO: Hornsyld Bibliotek

UL: Uldum Bibliotek

BILLETPRIS: 50 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

DATO

TID

STED

Fredag d. 17. januar 16.30-18:30 Tørring
Fredag d. 24. januar 16.30-18:30 Hedensted
Fredag d. 31. januar 16.30-18:30 Juelsminde
5

UD MED SPROGET - NU KOMMER TOGET
ANNE O. KONCERT

BAG NORDKOREAS LUKKEDE GRÆNSER
Kom og hør forfatter, entertainer og medlem af ”Eventyrernes Klub” Jesper Grønkjær give sin
unikke førstehåndsberetning fra Nordkorea.

En aktiv familiekoncert med Anne O duo for børn fra 3-6 år og deres voksne.
Vi vil synge om, hvordan man siger hej på forskellige sprog. Vi skal møde flamingoen
Flemming, der har gået til yoga.

Som den første danske forfatter, er det lykkedes Jesper Grønkjær at opspore og lave interviews
med nordkoreanske afhoppere. De fortæller om det samfund, som Jesper blev nægtet at se.
Hør personlige beretninger om drab, tortur, flugt, menneskehandel og fangelejre.

Vi tager en tur til månen. Vi skal køre i biler i mange forskellige farver…

Jespers force er, at han balancerer mellem det humoristiske og det seriøse. Som tilhører både
griner og gruer man. Det hele krydres med fotos og tv-klip.

Vi skal også møde frøen Ib og synge om den lille badeand, der selv bader videre, når man har
forladt badeværelset.

BILLETPRIS: 25 KR.

Gratis billetter bestilles på
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller
biblioteket. Både børn og voksne skal
eller
på på
biblioteket.

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
BILLETPRIS: 75 KR.
eller på biblioteket.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

have billetter. Max 1 voksen pr. barn.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

DATO

TID

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Fredag
6. september kl. 17-18.30
eller den
på biblioteket.

STED

DATO den 16. september
TIDkl. 16-17.30STED
Mandag
januar Bibliotek
19-21
Juelsminde
3.-9.Tirsdag
klasse d.
på28.
Hornsyld

Lørdagden
d. 25.
10.00-10.40
Mandag
16.januar
september
kl. 16-17.30Juelsminde
Lørdag
25.Hornsyld
januar Bibliotek
13.30-14.10 Hedensted
3.-9.
klassed.på
6

6

7

7

HVORDAN OVERLEVER MAN DØDEN?
ESBEN KJÆR
Sorg er måske den mest brutale menneskelige oplevelse. Men sorg er også dybt naturlig, og
ingen slipper for den. Så hvordan overlever man turen gennem sorgen? Hvordan navigerer man
i den? Og hvor meget kan man selv gøre for at mildne rejsen?
Esben Kjær svarer på disse og andre spørgsmål i foredraget, der er baseret på hans nye bog
”Døden – En overlevelsesguide. En eksistentiel håndbog for efterladte”. Bogen følger hans
bestseller ”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet”, der udforsker
sorgen med udgangspunkt i sønnens død.

SPILLEEFTERMIDDAG
Udfordr din nabo, veninde, ægtefælle eller
andre til en dyst på viden i forskellige
brætspil f.eks. Bezzerwizzer, Trivial Pursuit,
Ludo Quiz eller andre.
For voksne.

Man kan ikke få sorg til at gå væk, men Esben præsenterer masser af konkret viden og
værktøjer, der kan bruges af nuværende og kommende efterladte til at få et bedre sorgforløb.
Esben Kjær er også kendt som radiovært på programmet “Bagklog på P1”.
Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

BILLETPRIS: 75 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

DATO

DATO

Herefter den sidste torsdag i måneden frem til
og med torsdag den 23. april.

TID

Onsdag d. 29. januar 19-21
8

8

STED
Hedensted

TID

Torsdag d. 30. januar 15-17

STED
Tørring

9

Foto: Alex Nyborg Madsen

STØRST, STÆRKEST OG FARLIGST

ANE RIEL FORTÆLLER OM BÆST

Hør Nadia Schilling fra Givskud Zoo, Zootopia, fortælle om de største, stærkeste og farligste
dyr i verden.

Ane Riel debuterede som romanforfatter i 2013 med den prisbelønnede “Slagteren i Liseleje”.
Det store gennembrud kom med “Harpiks”, som har vundet flere danske og internationale
priser, er solgt til mange lande og filmatiseret med bl.a. Sofie Gråbøl og Ghita Nørby.

Historierne krydres med masser af billeder, videoer og effekter fra nogle af dyrene.
I kan blandt andet røre ved en varm ulvepels, og se hvor skarpe tænder løven har.
Foredraget er mest for børn.

Foredraget vil især handle om Riels nyeste roman “Bæst”. “Bæst” er en stor og dramatisk
fortælling, der kredser om temaer som skyld og uskyld, tro og tvivl, kærlighed, begær, svigt,
venskab og den menneskelige natur. Ane Riel vil fortælle om sine tanker med bogen og om
de udfordringer, hun mødte under dens tilblivelse.
Det var en tysk dreng med uhyrlige kræfter, som oprindeligt gav Ane Riel idéen til “Bæst”,
men også John Steinbeck var en væsentlig inspiration. Derudover har Storm P. inspireret til
en bestemt scene i bogen, ligesom Ole Lund Kirkegaard har haft en finger med i spillet, da
en karakter skulle finde sit udseende.
Og bæstet? Bæster er der mange af i romanen, men det er ikke til at sige, hvem der er det
største.

BILLETPRIS: 25 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket. Både børn og voksne skal
have billetter.

DATO

TID

Lørdag d. 1. februar

10.30-12.30 Tørring

10
10

STED

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller
på biblioteket.
BILLETPRIS:
50 KR.

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Fredag den 6. september kl. 17-18.30
eller
på biblioteket.
3.-6.
klasse
på Hedensted Bibliotek
Mandag
DATO den 16. september
TIDkl. 16-17.30STED
3.-9.
klasse
på
Hornsyld
Bibliotek
Torsdag d. 6. februar 19-21
Hedensted
11
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DYT DYT, SKA’ VI BYT’...FASTELAVNSTØJ?

KREATIVE FORMIDDAGE

LAV DIT EGET BOGMONSTER

Hjælp!

Er prinsessekjolen blevet for lille, eller er det
ikke længere sejt at være pirat?

Vær kreativ på biblioteket i vinterferien.

Lær at lave et bogmonster. Måske et fagbogsspisende ”Fagulaurus-monster” eller
et sødt lille ”Billedbogs-monster” med bløde
ører.

Der er sluppet en masse små monstre løs
på biblioteket. De spiser ord og gnaver i
bøger og reoler – vi er virkelig i problemer.
Derfor har vi brug for en masse børn, som
kan hjælp os med at finde dem.

Tag børnenes gamle fastelavnstøj med og byt
til noget andet.

Tirsdag kan du lave dit eget badge og fredag
kan du lave smukke hjerter af HAMA-perler
til valentinsdag.

Vores egen Monsterbogsspecialist Ida vil
stå klar med bøger og andet til monsterbogsfremstilling.

Få et afkrydsningsskema og gå på jagt i
hele biblioteket. Hvis du skriver dit tlf. nr.
på skemaet, kommer du med i lodtrækningen
om en monstergod præmie.

For børn fra 9-14 år.

Vinderen trækkes mandag i uge 8.
For børn fra ca. 4-10 år.
Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO/STED		
Hele uge 7 i den betjente tid. Hedensted,
Hornsyld, Juelsminde, Tørring, Uldum
12

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO/STED

DATO

Lørdag d. 8. februar - lørdag d. 22. februar
i bibliotekernes betjente åbningstid.
Hedensted + Juelsminde + Tørring

Tirsdag den 11. februar 10-12

Hedensted

Fredag den 14. februar 10-12

Hedensted

TID

STED

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

DATO

TID

Onsdag d. 12. februar 13-15

STED
Juelsminde
13

DET SKER I VINTERFERIEN

DET SKER I VINTERFERIEN

MONSTERJAGT

DET SKER I VINTERFERIEN

PERLEWORKSHOP

PIPPIDAG

VILD MED BØGER

B-BUM

Kom og lav perler med Mie Møller Bie,
der står bag perlebøgerne ‘Nordiske
dyrevenner’, ‘Fantasyvenner’ og
‘Puslevenner’.

Er du stærk og snu som Pippi?

Har du lyst til at dykke ned i litteraturen
sammen med andre? Så kom og vær med
i læsekredsen, hvor vi skal læse tre gode
bøger.

Teatret Kriskat står bag en fabulerende teaterforestilling om vores utrolige hjerte. I hjerterummet høres lyden af en rolig puls.
Et landskab af hæklede blomster i gyldne,
rødlige farver. Hvem vil ikke gerne høre til
her? Det vil børnene!

Der vil blive mulighed for en lille snak om
perler og strygning, hjælp til mønstre og
perlesortering og salg af perlebøger med
signering og hilsen.

Kom på biblioteket og prøv kræfter med
forskellige udfordringer, der kan få en rigtig
Pippi frem i de fleste.

Tovholder og ordstyrer er bibliotekar Hanne
Laumand. Du kan låne den første bog
”Dræb ikke en sangfugl” på Juelsminde
Bibliotek fra den 15. januar.

For børn fra ca. 4-6 år.

Mie tager perler og plader med. Hvis I selv
har firkantede plader, er I velkomne til at
tage dem med.

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding
senest den 12. februar på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer

For børn fra ½-3 år.

For børn fra 6 år.
DATO
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket. OBS! Kun børn skal have
billetter.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO

STED

DATO

Tørring

Torsdag d. 13. februar 10-11

TID

Torsdag d. 13. februar 10-13

TID

STED

Onsdag d. 19. februar 19-20.15
Juelsminde
Harper Lee: Dræb ikke en sangfugl

BILLETPRIS: 25 KR.

14

Fra anmeldelse i teateravisen: ”Lige fra
begyndelsen fylder en dejlig musikalsk rytme
rummet med hjertelyd, og når den holder op,
kommer nye til. Det bliver rigtig sjovt, når
lydene styrer personernes bevægelser i de
vildeste retninger.”

TID

STED
Hedensted

BILLETPRIS: 25 KR.

Onsdag d. 18. marts 19-20.15
Tara Westover: Oplyst

Juelsminde

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

Onsdag d. 22. april
En overraskelse!

Juelsminde

DATO

19-20.15

TID

Søndag d. 23. februar 10-10.40

STED
Uldum
15

EN SAMTALE – OM AT LAVE
SKULPTURER OG DET AT SKRIVE

HVIDE TIRSDAG
– PANDEKAGEDAGEN

MGP 2020
– ÅRETS STORE BØRNEFEST

Forfatter Oscar K. fra Juelsminde og
keramiker Jake Bærentsen fra Hjarnø taler
om ligheder og forskelle i arbejdet med
skrivekunsten og skulpturkunsten fra
råmateriale til værk.

Vi bager pandekager og læser pandekagehistorier.

Vi varmer op til børnenes MGP!

Jake fortæller om og fremviser sine værker,
der er udført i brændt og glaseret ler, og
Oscar K. fortæller bl.a. om sit arbejde med
oversættelsen af en ridderroman fra 1400tallet, Tirant lo Blanc.

Kom og vær med!

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.

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

Kom og lav bannere, stemmesedler og andre
fede ting til din aften.

TID

Mandag d. 24. februar 19-20
16

STED
Juelsminde

For familier med børn i alderen ca. 0-7 år.

VOKSNE: 50 KR. BØRN 3-7 ÅR: 30 KR. BØRN
0-2 ÅR: GRATIS.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO
DATO

Slip for at lave aftensmad og få en ekstra
godnathistorie.

BILLETPRIS:

Jake udstiller keramik på Juelsminde
Bibliotek fra 24. februar og i hele marts.

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

ULVETIME FOR BØRNEFAMILIER

TID

STED

Tirsdag d. 25. februar 14-16
Hedensted
		Tørring

Bestil gratis billetter på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller
på biblioteket. Både børn og voksne skal have
billetter.

Købes senest dagen før på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på
biblioteket. Giv besked til personalet, hvis du/I
har nogle allergier, vi skal tage hensyn til.

DATO

DATO

TID		STED

Tirsdag d. 3. marts

17.30–19.00 Uldum

TID

STED

Lørdag d. 29. februar 13-15
Hedensted
		Juelsminde
		Tørring

Torsdag d. 19. marts 17.00-18.30

Hedensted
17

E-bøger og lydbøger fra bibliotekerne

ANJA OG HEKSEBØRNENE
Anja Ringgren Lovén holder et tankevækkende og inspirerende foredrag om sit
nødhjælpsarbejde i Nigeria, hvor hun hjælper de udsatte “heksebørn”.
Anja er kendt fra DR’s dokumentarprogrammer ”Anja og heksebørnene” og ”Anjas børnehjem”.
Her kunne man følge hendes arbejde i Nigeria og opbygningen af en nyt børne-hjem, til de børn
hun hjælper.
Det var under tv-optagelserne, at Anja på en redningsaktion fandt Hope, og billederne af den lille
dreng gik verden rundt og gjorde Anja og hendes mission verdensberømt.
Anja fortæller engageret om det at satse alt for en sag og følge sit hjerte. En beslutning som har
givet mange efterladte børn et hjem og trygge rammer at vokse op i.
De penge Anja Lovén får ind ved at holde foredraget, går til børnehjemmet.

STEMMER PÅ TOUR
- GITHA LEHRMANN
Den prisvindende lydbogsindlæser Githa
Lehrmann har i løbet af de sidste 40 år
indlæst mere end 600 bøger. Heldigvis finder
hun stadig arbejdet sjovt og givende.
I foredraget deler den erfarne lydbogsindlæser ud af sine oplevelser, erfaringer og
personlige teknikker. Hun vil bl.a. komme ind
på, hvor mange timer man kan indlæse uden
at blive hæs. Og hvad gør man, hvis man
skal indlæse en bog, man ikke er specielt
begejstret for?
Arrangementet vil desuden byde på
højtlæsning og en diskussion med publikum
om den gode lydbogsindlæsning.

eReolen er bibliotekets e-bøger og lydbøger,
som du kan læse/lytte til på din tablet, smartphone eller PC og Mac – lige når det passer dig.

Sådan gør du:
1. Du skal være oprettet som bruger på dit
lokale bibliotek. Så kontakt dit lokale biblio-

BILLETPRIS: 100 KR.

BILLETPRIS: 50 KR.

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

tek, hvis du ikke allerede er oprettet som
bruger.
2. Gå ind på eReolen.dk eller hent app’en

DATO

TID

STED

Onsdag d. 4. marts 19-21 Hornsyld Idrætscenter
18

DATO

TID

STED

Torsdag d. 5. marts

19-20.30

Hedensted

’eReolen’ i App Store eller Google Play.

3. Log dig ind og lån.
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HAR DU STYR PÅ
DIT BLODTRYK?
På Hedensted Bibliotekerne
kan du låne en blodtryksmåler
- helt kvit og frit.

ULVETIME MED SALLYS FAR

BØRNENES REKORDDAG

Mød Sallys far, få en godnathistorie og slip for at lave aftensmad.

Kom og hjælp os med at lave en masse fede
rekorder, som forhåbentlig kan komme med i
Børnenes Rekordbog 2021.

Forfatter Thomas Brunstrøm besøger Juelsminde Bibliotek og læser højt. Hør hvordan ”Sallys far”
bøgerne er blevet til, og hvor meget af det, der sker i bøgerne, der egentlig er foregået i
virkeligheden. I kan være med i Sallys far-quizzen, hvor I kan vinde en bog.
Alle børn får en plakat med Sallys fars autograf.
For familier med børn i alderen ca. 0-7 år.

Vi omdanner børnebiblioteket til ét stort
rekordområde, hvor der kan sjippes, stables
bøger og mange andre ting – kun fantasien
sætter grænser.
Kl. 11 skal der være SÅ MANGE SOM
MULIGT til stede, når vi forsøger at sætte
rekorden ”flest børn med en bog på hovedet
samtidig”.

BILLETPRIS:
VOKSNE: 50 KR. BØRN 3-7 ÅR: 30 KR. BØRN
0-2 ÅR: GRATIS.
Købes senest dagen før på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på
biblioteket.

DATO

TID

STED

Onsdag d. 11. marts 17.00–18.30 Juelsminde
20
20

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO

TID

STED

Lørdag d. 14. marts

10-12

Hedensted
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KAGEMANNEN – UDEN OPSKRIFT

FARLIGE, UHYGGELIGE OG VILDE HISTORIER, DER OVERGÅR GYSERHISTORIER

Tobias Hamanns ærlige fortælling om rejser, kager og karriere.

Verden er fuld af farlige dyr.

Tobias Hamann blev landskendt i 2014, da han med stor dygtighed og opfindsomhed vandt
“Den Store Bagedyst”.
I dette humoristiske foredrag sætter Tobias bl.a. fokus på uddannelsesforventningerne og de
faste rammer, vi lever med i dagens Danmark – og fortæller om hvordan han har brudt med
dem. I en tid, hvor mange stræber efter høje karakterer og gode jobs, taler Tobias varmt om det
at være iværksætter og udleve drømme.
Der vil også være gode historier om Bagedysten, om censurerede kager og TV-programmerne
”Bag Verden” og ”Bag Danmark”. Tobias vil desuden fortælle, hvordan det er at sniffe en bane
chokolade…

Hvad mange ikke er klar over er, at Sebastian faktisk er temmelig bange for dyr. Og at netop
frygten er noget af forklaringen på hans interesse for dyr. For når du ved, hvordan dyr tænker,
så ved du også, hvordan du skal opføre dig over for dem.
Sebastian Klein fortæller historier om de 100 dyr, han mener, er de absolut farligste i hele
verden. Tunge giganter, små kryb, giftige snigere og hurtige dræbermaskiner. Du vil opleve foto
og facts, så du kan se og sammenligne alle dyr - og gode råd, hvis nu, du skulle møde dem….
Arrangementet er for både store og små.

Tobias tager chokolade og bøger med, der kan købes efter foredraget.

BILLETPRIS: 75 KR.

BILLETPRIS: 50 KR.

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

DATO

TID

STED

DATO

TID

Tirsdag d. 17. marts

19-21

Tørring

Lørdag d. 28. marts

13.30-14.30 Hedensted

22
22

STED
23
23

DRONNINGENS FØDSELSDAG

KLIMA KREA

I maj 2019 døde Thomas. Han blev 45 år. Knoglemarvskræft nedbrød langsomt hans krop.
I månederne op til og i ugerne efter hans død skrev hans hustru Mette Nybo bogen
“Lev stærkt – dø smukt”.

Hip hip hurra! Hendes Majestæt Dronningen
fylder 80 år og det skal fejres.

Kreativ workshop for hele familien.

I dette foredrag vil Mette læse højt fra bogen og uddybe udvalgte scener og refleksioner. Hun vil
ligeledes fortælle om skriveprocessens helende kraft og samarbejdet med Gads Forlag op til
udgivelsen.
Hør om et helt særligt menneskes sidste år på jorden. Om hvordan han greb de særlige stunder
med sine tre sønner. Om som familie at tage sorgen på forskud. Om at sørge og leve sammen
som en helende proces. Om troen på det gode og på kærlighedens frisættende kraft. Og om,
hvordan man sammen kan tage styring over et liv i kaos, så man både før, under og efter døden
kan finde mening og livslykke.

BILLETPRIS: 50 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

DATO

TID

STED

Tirsdag d. 31. marts

19-21

Uldum

24

Vær med til at sende fødselsdagshilsner til
dronningen. Biblioteket sørger for, at alle
hilsenerne bliver sendt afsted til Amalienborg.
Deltag i den Royale workshop, hvor du bl.a.
kan lave prinsessekroner.

Vi vil arbejde med genbrugsmaterialer og
fremtrylle skulpturer og andre spændende
ting.
Kan du lide at bruge fantasien, og er du
ikke bange for at bruge en saks og få
limstift på fingrene er dette noget for dig.

Der er gratis prinsessekys til alle.
For alle – både børn og voksne.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO

STED

DATO

TID

STED

Hedensted

Mandag d. 6. april

10-12

Tørring

Tirsdag d. 7. april

10-12

Hedensted

Onsdag d. 8. april

13-15

Juelsminde

TID

Torsdag den 16. april 9.30-17

Torsdag den 16. april 13-17
Hornsyld
		Tørring
		Uldum
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DET SKER I PÅSKEFERIEN

LEV STÆRKT - DØ SMUKT. OM AT TURDE SIGE FARVEL.

BOGCAFEER – DANSKE FORFATTERE

AFTENSANG

BOOKWALK – GÅ EN BOG

GRILLTIPS

Kom til hyggeaften på biblioteket og få
inspiration til din læsning. Denne gang vil
dine lokale bibliotekarer fortælle om bøger
af danske forfattere.

Syng sammen i anledning af 75 året for
Danmarks Befrielse.

Tag med på en gåtur rundt i vores dejlige
natur, mens to bibliotekarer vil lede vejen
og samtidig byde på en bogsnak om gode
læseoplevelser. Vi tager en hyggelig og
uformel snak om bøger vi har læst, og alle er
velkomne til at byde ind med inspirerende
læsetips. Vi serverer en kop kaffe undervejs.

Man kan lave alt på grill – undtagen is.

Der serveres dansk smørrebrød og
drikkevarer.

Denne aften markerer afslutningen på
Hedensted Kirkes Befrielsesfestival.
Nærmere information følger.

Tag med på gåtur ved Gudenåens udspring
eller langs vandet ved Juelsminde.

BILLETPRIS: 75 KR. ALT INKLUSIV
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket. OBS! Køb billet til arrangementet i Hedensted senest d. 19. april. Køb
billet til arrangementet i Juelsminde senest d.
23. april. Køb billet til arrangementet i Tørring
senest d. 26. april.
Det er af hensyn til madbestillingen.

DATO

STED

Tirsdag d. 21. april

18.30-21

Hedensted

Mandag d. 27. april

18.30-21

Juelsminde

Tirsdag d. 28. april
26

TID

18.30-21

Bestil gratis billetter på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller
på biblioteket. Ved meget dårligt vejr aflyses
gåturene.

Tørring

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO

TID

STED

Tirsdag d. 5. maj

17.30-18.15 Hedensted

DATO

STED

Torsdag d.14. maj
19-20.30

Gudenåens udspring
Vi mødes på P-pladsen,
Vandskellet.

Torsdag d. 28. maj
19-20.30

Vi mødes ved Juelsminde
Fisk.

Kom og få inspiration til sommerens
grillsæson.
Sammen med Jens Janniche griller vi
spændende forslag til forretter, hovedretter,
desserter og snacks.
Du deltager også selv i tilberedningen og de
grillede retter serveres som smagsprøver.
Erfaring med at grille er ikke et must
– tværtimod.

BILLETPRIS: 100 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

DATO

TID

STED

Torsdag d. 14. maj

17-19

Hedensted
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NATURVIDENSKABELIGE FORDRAG

Donér bøger til

LIVESTREAMING FRA AARHUS UNIVERSITET

BOGBYTTEDAG
– GIV BØGERNE NYT LIV

Kom og find en stol på Hedensted eller Juelsminde Bibliotek og få hjernen tanket op med
spændende viden, når vi transmitterer direkte fra foredrag på Aarhus Universitet.
Tirsdage kl. 19-21 på Hedensted og Juelsminde Biblioteker. Se mere om de enkelte foredrag
på www.hedenstedbib.dk/arrangementer.

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
tager blot, hvad man lyster.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding - bare mød op.

DATO

FOREDRAGSHOLDER

TEMA		

Tirsdag d. 4. februar

Professor Ulrik Uggerhøj

Einsteins relativitetsteori

Tirsdag d. 18. februar

Professor Klaus Mølmer

Kvantecomputeren

Tirsdag d. 3. marts

Overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard Det er bare en virus

Tirsdag d. 10. marts

Professor Jens-Christian Svenning

Hele Bogbyttedagen foregår ude foran
biblioteket, men flyttes indenfor, hvis vejret
driller.
Kom forbi og giv dine gode læseoplevelser
videre.

Fremtidens natur

Gratis billetter bestilles på
Tirsdag d. 31. marts
Professor Ronnie N. Glud og professor
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Bo Barker Jørgensen
eller på biblioteket.

Dybhavet – nyt fra en ukendt
verden				

Tirsdag
14. april kl. 17-18.30
Lektor Marc Abrahams: Ig Nobel Prize
Fredag
den 6.d.september
3.-6. 		
klasse på Hedensted Bibliotek

First laugh, then think.
Afholdes på engelsk

Mandag
den d.
16.21.september
kl.
16-17.30
Tirsdag
april
Professor
Oluf Borbye Pedersen
3.-9. klasse
på
Hornsyld
Bibliotek
		

Rask og glad – tak dine unikke 		
mikrober

28
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DATO

TID

STED

Mandag d. 22. juni

10-16.30

Tørring

Tirsdag d. 30. juni

10-16.30

Juelsminde

Fredag d. 3. juli

10-15.30

Hedensted

Læs for Livet indsamler gode bøger
til at bygge skræddersyede
biblioteker til steder, hvor udsatte
børn og unge opholder sig.
Når du donerer bøger til Læs for Livet,
er du med til at ændre liv.
Du kan donere dine bøger ved at
aflevere dem hos et af vores fem
biblioteker i kommunen.

29

BRÆTSPIL FOR VOKSNE

BOOKEATERS - 6.-9. KLASSE

Vi strikker og hækler på livet løs, men der
er også tid snak og kaffe!

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

Selvstyrende litteraturklub for unge i 6.-9.
klasse.

Alle er velkomne, her kan man altid få
hjælp!

Så kom på Juelsminde Bibliotek og vær med
til en eller flere hyggelige aftener. Vi spiller
forskellige brætspil og hjælper hinanden med
reglerne.

Kom forbi, alle unge er velkomne!
Vi serverer chips og saftevand.

Hør evt. nærmere hos Uffe Vind på mail:
uffe@jafnet.dk

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@hedensted.dk

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

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO

30

TID

STED

07.01
14.00-17.00
herefter tirsdag i lige uger

Tørring

09.01
16.30-18.30
herefter hver torsdag
		
10.01
14.30-16.30
herefter fredag i lige uger

Juelsminde

Hedensted

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO

STED

DATO

STED

DATO

Juelsminde

08.01
17.00-19.00
herefter onsdage i lige uger

Hedensted

15.01
17.00-19.00
herefter onsdage i ulige uger

TID

07.01
18.30-22.00
herefter tirsdag i lige uger

TID

TID

STED
Hedensted
31

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET

STRIKKEKLUB

SOMMER

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET

LÆSNING

THE FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED

2020

Voksne læser mere fantasy i 2020. Kom og vær med til hyggeligt samvær og bogsnak.
I foråret mødes vi hele fire gange, og vi kommer vidt omkring.
Først lægger vi arm med klassikeren ”Hobitten”, som kan hentes i ugen op til jul. Derefter
læser vi hele tegneserien “Valhalla”. Så fortsætter vi med en bog fra “Discworld”-universet,
og så slutter vi af med børnebogen “Hr. Mandag”.
Følg os på Facebook under “The Fantasy Fellowship Hedensted”, hvor du også kan tilmelde
dig de forskellige events – men husk også at tilmelde dig på bibliotekets hjemmeside
www.hedenstedbib.dk/arrangementer.
Første bog kan hentes på Hedensted Bibliotek fra den 19. december.

DATO

TID

STED

Torsdag den 30. januar 18.30-20 Hedensted
J.R.R. Tolkien: Hobbitten

Læs 3 bøger
Skriv 3 anmeldelser
Få 3 chokolader
Læs mere på
www.hedenstedbib.dk

Torsdag den 27. februar 18.30-20 Hedensted
Peter Madsen: Valhalla
Torsdag den 26. marts 18.30-20 Hedensted
Terry Pratchett: Dødens Lærling
32
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du kan booke billetter til arrangementerne via vores hjemmeside, eller du kan gå på biblioteket
i den betjente åbningstid og booke billetter hos personalet.
Hvis arrangementet koster penge, kan du betale med betalingskort på vores hjemmeside. På
biblioteket kan du kun betale med kontanter. Billetter skal fremvises ved døren, når du møder
til et arrangement. Billetter booket via vores hjemmeside kan du printe og fremvise ved døren,
eller du kan fremvise billetten på din telefon/tablet.
Vi refunderer kun bookede billetter, hvis arrangementet bliver aflyst. Til teaterforestillinger er
det vigtigt, at den nævnte aldersgrænse overholdes.
Husk, at de fleste af vores arrangementer kræver tilmelding, og hvis du bliver forhindret, vil vi
meget gerne have besked om dette.
OBS! Nogle arrangementer foregår på 1. sal uden adgang med elevator. Dette kan ikke altid
annonceres i forvejen, da det afhænger af antal deltagere på dagen.
Gratis billetter bestilles på
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

i denne folder og på vores hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte dit bibliotek for spørgsmål.

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

Med venlig hilsen
HEDENSTED
Mandag
den 16.BIBLIOTEKERNE
september kl. 16-17.30
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek
34
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HER FINDER DU OS
HEDENSTED BIBLIOTEK
Østerbrogade 26
8722 Hedensted
tlf. 79 74 13 70
hedenstedbib@hedensted.dk

JUELSMINDE BIBLIOTEK
Wedelsgade 1
7130 Juelsminde
tlf. 79 74 13 60
juelsmindebib@hedensted.dk

TØRRING BIBLIOTEK
Kirkevej 10, 1.
7160 Tørring
tlf. 79 74 13 50
toerringbib@hedensted.dk

HORNSYLD BIBLIOTEK
Nørremarksvej 1B
8783 Hornsyld
tlf. 79 74 13 88
hornsyldbib@hedensted.dk

ULDUM BIBLIOTEK
Bakken 2
7171 Uldum
tlf. 79 74 13 59
uldumbib@hedensted.dk

WWW.HEDENSTEDBIB.DK
www.facebook.com/hedenstedbibliotekerne
www.instagram.com/hedenstedbibliotekerne

