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EFTERÅRDET SKER

SEBASTIAN KLEIN
Vilde og uhyggelige historier om verdens farligste dyr

SARA OMAR
Foredrag om vinder-romanen

”Skyggedanseren”

FAMILIE PÅ FARTEN
En vandring for livet

DINO WORKSHOP
Kan børn finde dinosaurer?

EFTERÅRSFERIE
Sjove aktiviteter for børn



Det seneste år har været en underlig tid. Biblioteket har været lukket, og derfor har alle vores 

arrangementer også været aflyst. Men vi er fortrøstningsfulde og ser frem til, at vi nu igen kan 

afholde arrangementer på alle Hedensted Bibliotekerne.

Vi glæder og til at byde jer alle sammen indenfor til et væld af litteraturarrangementer med 

inspirerende forfatterforedrag, fælleslæsning, læsekredse og en række bogsnakke både 

indendørs og udendørs. Vi ser også meget frem til at afholde Litteratur Festival 2021 i uge 38.

For børnene har vi arrangeret en masse spændende og kreative aktiviteter, hvor børnene selv 

kan være aktive deltagere. Der vil i efteråret også være flere muligheder for at komme til 

børneteater. Kan børn finde dinosaurer? Det og meget mere kan de finde ud af i efterårsferien, 

hvor der er aktiviteter for børn i alle aldre.   

For de voksne byder vi på interessante foredrag om alt lige fra strikkeinspiration til en metalde-

tektivs arbejde og en vandring for livet fra Nordkap til Give. Og så gentager vi naturligvis 

succesen med livestreaming fra Aarhus Universitet og Hemmelige film.

Rigtig god fornøjelse

Arrangementsgruppen, Hedensted Bibliotekerne



ARRANGEMENTER EFTERÅR 2021
Dato ARRANGEMENT TID STED SIDE

26-08 Fantasy Fellowship Hedensted 18:30-20:00 HE 8

30-08 Bogsnak i det grønne 18:00-20:00 Skærven ved Løsning 11

31-08 Bogsnak i det grønne 18:00-20:00 Koutrupgård Naturcenter 11

01-09 Gå-læseklub 09:30-12:00 Uldum Kær 9

01-09 Bogsnak i det grønne 18:00-20:00 Snaptun Havn 11

02-09 Bogsnak i det grønne 18:00-20:00 Uldum Kær 11

14-09 Fælleslæsning – læseklub uden lektier 19:00-20:30 TØ 10

15-09 Fælleslæsning – læseklub uden lektier 10:00-11:30 JU 10

22-09 Vild med bøger 19:00-20:15 JU 10

23-09 Foredrag: Mette Nybo 19:00-21:00 HE 14

30-09 Fantasy Fellowship Hedensted 18:30-20:00 HE 8

05-10 Sara Omar 18:30-21:00 Hotel Juelsminde Strand 12

06-10 Gå-læseklub 09:30-12:00 Uldum Kær 9

27-10 Vild med bøger 19:00-20:15 JU 10

28-10 Fantasy Fellowship Hedensted 18:30-20:00 HE 8

03-11 Gå-læseklub 09:30-12:00 Uldum Kær 9

06-11 Tur til Bogforum 07:30-21:00 Bella Center 13

15-11 Booktalk 19:00-20:30 TØ 9

17-11 Booktalk 19:00-20:30 JU 9

22-11 Booktalk 19:00-20:30 UL 9

24-11 Vild med bøger 19:00-20:15 JU 10

25-11 Fantasy Fellowship Hedensted 18:30-20:00 HE 8

30-11 Booktalk 19:00-20:30 HE 9

02-09 Bookeaters 18:30-22:00 HE 23

04-09 Sebastian Klein: Verdens farligste dyr 15:00-16:30 HE 16

21-09 Ulvetime for børnefamilier 17:00-18:30 JU 17

22-09 Ulvetime for børnefamilier 17:00-18:30 HE 17

25-09 Børneteater: Peddersen og Findus 10:30- HO 18

03-10 50 farlige ting 11:00- P-pladsen ved TØ 19

16-10 Natur-Skattejagt 10:00-16:00 Hedensted Kommune 22

16-10 Kan børn finde DINOSAURER? 10:30-13:30 HE 20

21-10 Skovfars fortælleshow 10:30- UL 21

23-10 Fantasy og mytologi-workshop 10:00-12:00 TØ 21

05-11 Brætspil og pizza 16:30-18:30 HE 23

12-11 Brætspil og pizza 16:30-18:30 JU 23

19-11 Brætspil og pizza 16:30-18:30 TØ 23

27-11 Børneteater: Juleballaden 10:30- HO 24

LITTERATUR

BØRN & UNGE

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



ARRANGEMENTER EFTERÅR 2021
Dato ARRANGEMENT TID STED SIDE

31-08 Jagtforedrag med Knud Birx 19:00 Bråskovgård Efterskole 26

05-09 Hemmelige film 16:00- JU 27

19-09 Hemmelige film 16:00- JU 27

03-10 Hemmelige film 16:00- JU 27

05-10 Livestreaming 19:00-21:00 HE, JU 30

07-10 Strikkeforedrag med Bente Geil 19:00-22:00 JU 28

12-10 Livestreaming 19:00-21:00 HE, JU 30

17-10 Hemmelige film 16:00- JU 27

14-10 Strikkeinspiration 19:00-21:00 TØ 27

26-10 Livestreaming 19:00-21:00 HE, JU 30

28-10 Strikkeinspiration 19:00-21:00 JU 27

31-10 Hemmelige film 16:00- JU 27

04-11 Strikkeinspiration 19:00-21:00 HE 27

08-11 Med metaldetektiven på arbejde 19:00-21:00 JU 28

09-11 Livestreaming 19:00-21:00 HE, JU 30

14-11 Hemmelige film 16:00- JU 27

23-11 Familie på farten – vandring for livet 19:00-21:00 TØ 29

23-11 Livestreaming 19:00-21:00 HE, JU 30

28-11 Hemmelige film 16:00- JU 27

17-08 Tal dansk café 16:00-17:30 UL 34

- herefter alle tirsdage

24-08 Brætspil for voksne 18:30-22:00 JU 32

- herefter tirsdage i lige uger

10-08 Strikkeklub Tørring 14:00-17:00 TØ 34

- herefter tirsdage i lige uger

02-09 Strikkeklub Juelsminde 18:30-20:30 JU 33

- herefter hver torsdag

13-08 Strikkeklub Hedensted 18:30-20:30 HE 33

- herefter fredag i lige uger

VOKSNE

DET SKER PÅ BIBLIOTEKET

HE: Hedensted Bibliotek     TØ: Tørring Bibliotek     JU: Juelsminde Bibliotek     HO: Hornsyld Bibliotek     UL: Uldum Bibliotek
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I uge 38 er der LITTERATUR FESTIVAL 2021 på alle Hedensted Bibliotekerne.

FOREDRAG
Mette Nybo: Frygt ikke – Elsk kun

på Hedensted Bibliotek 

VILD MED BØGER
på Juelsminde Bibliotek 

BØRNETEATER
Peddersen og Findus – Rævejagten

på Hornsyld Bibliotek 

ULVETIME FOR BØRNEFAMILIER
på Hedensted og Juelsminde Bibliotek 

BOGKREA FOR BØRN
på Hedensted, Juelsminde og Tørring Bibliotek 

OG MEGET
MEGET MERE…
Se mere på vores hjemmeside

eller på vores Facebookside

6

BOOKTALK
på Hedensted, Juelsminde og Tørring Bibliotek 



LITTERATUR



FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED

Fantasy Fellowship Hedensted er en læsekreds for voksne, med fokus på fantasy.

Kom og vær med til hyggeligt samvær og bogsnak. Der er plads til flere med lyst til gode grin

og god fantasy.

I efteråret mødes vi 4 gange, og vi læser 4 fantastiske fantasy klassikere.

Vi starter ud med Bjarne Reuters gamle klassiker ”Shamran”. Derefter følger vi op med en

anden gammel klassiker; den første historie om Narnia, ”Troldmandens Nevø”. Disse klassikere

efterfølges af en ny-klassiker af Neil Gaiman ”Neverwhere” og så slutter vi efterårssæsonen af

med en nyere roman af Taran Matharu ”Novicen”.

DATO TID BOG STED

Torsdag d. 26. august 18:30-20:00 Shamran Hedensted

Torsdag d. 30. september 18:30-20:00 Troldmandens nevø Hedensted

Torsdag d. 28. oktober 18:30-20:00 Neverwhere Hedensted

Torsdag d. 25. november 18:30-20:00 Novicen Hedensted

Bestil gratis billetter på 

www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket
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GÅ-LÆSEKLUB I ULDUM KÆR

Vi taler om bøger, mens vi går i Uldum Kær –

en god kombination af litteratur, natur og 

sundhed. 

Vi læser en bog til hver gang. Når vi mødes, 

begynder vi med en kort introduktion til 

bogen samt stikord til samtale, når vi 

efterfølgende går rundt og nyder den smukke 

natur i Uldum Kær. 

Vi standser på udvalgte steder og samler op 

på snakken. Vi slutter af ved shelterne med 

en kop te eller kaffe. 

Temaet for efterårets bøger er REJSER.

Du skal kunne gå 5 km. Husk gode sko.

Den første bog kan afhentes på Uldum 

Bibliotek fra mandag den 2. august. 

DATO TID STED

Onsdage 1/9, 6/10, 3/11 9:30-12:00 Uldum Kær

Bestil gratis billet inden den 2. august 2021 på 

www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på 

biblioteket. Tilmeldingen gælder til alle tre arrangementer.

BOOKTALKS

Få inspiration til din læsning, når 

bibliotekets personale fortæller om en stak 

gode bøger.

Vi serverer kaffe, te og vand.

DATO TID STED

Mandag d. 15. november 19:00-20:30 Tørring

Onsdag d. 17. november 19:00-20:30 Juelsminde

Mandag d. 22. november 19:00-20:30 Uldum

Tirsdag d. 30. november 19:00-20:30 Hedensted

Bestil gratis billetter på 

www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket
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VILD MED BØGER

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. Tovholder og ordstyrer er bibliotekar 

Hanne Laumand. 

Du kan låne den første bog ”Niels Lyhne” på 

Juelsminde Bibliotek fra den 23. august.

Onsdag d. 22. september

J. P. Jacobsen: Niels Lyhne

Onsdag d. 27. Oktober

Betty Smith: Der vokser et træ i Brooklyn

Onsdag d. 24. november

Karen Smirnoff: Jeg tog ned til bror

FÆLLESLÆSNING
- LÆSEKLUB UDEN LEKTIER

Er du en af de læsere, som synes, det er 

rart at tale med andre, om det du læser, så 

har du nu chancen for at møde ligesindede.

Vi mødes 5 gange til en hyggelig snak om

dagens tekst. Teksten læses højt på dagen, 

og der er derfor ingen lektier. 

Men skynd dig, for vi har kun 8 pladser.

DATO/STED TID

Tirsdag d. 14. september 19:00-20:30

Derefter hver 14. dag – i alt 5 gange

Tørring

Onsdag d. 15. september 10:00-11:30

Derefter hver 14. dag – i alt 5 gange

Juelsminde

Bestil gratis billetter på

www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket

DATO TID STED

Onsdage 22/9, 27/10, 19:00-20:15 Juelsminde

24/11

Bestil gratis billet inden den 20. september 2021 på 

www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på 

biblioteket. Tilmeldingen gælder til alle tre aftener.
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BOGSNAK I DET GRØNNE

Har du mon prøvet at gå en bog? At få glæden ved natur og litteratur til at gå hånd i hånd? Ellers 

har du muligheden nu!

Vi starter med, at der læses et tekststykke højt af en af vores uddannede læseguider. 

Herefter går vi en tur, mens vi med udgangspunkt i forskellige spørgsmål tager en snak om den 

læste tekst. Alle kan være med, og det kræver hverken forberedelse eller litteraturviden. 

Vi runder aftenen af med kaffe og lidt sødt og en hurtig 15 minutters booktalk med bud på 

forskellige gode læseoplevelser til efteråret.

Det er samme program alle dagene.

De fire arrangementer er en del af Hedensted Kommunes ”Op af sofaen”-uge.

DATO TID STED

Mandag d. 30. august 18:00-20:00 Ved p-pladsen ved Skærven, Rævebjergvej 19, 8723 Løsning 

Tirsdag d. 31. august 18:00-20:00 Koutrupgård Naturcenter, Koutrupvej 17, Hammer, 7160 Tørring

Onsdag d. 1. september 18:00-20:00 Ved pavillonen på Snaptun havn  

Torsdag d. 2. september 18:00-20:00 Ved fugletårnet i Uldum Kær, Kærvejen 59, 7171 Uldum

Bestil gratis billetter på 

www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket
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FOREDRAG: SARA OMAR OM ”SKYGGEDANSEREN”

Forfatter Sara Omar, der stammer fra Kurdistan, fortæller om sin roman ”Skyggedanseren", for 

hvilken hun vandt De Gyldne Laurbær i 2019.

I "Skyggedanseren" møder læseren igen pigen Frmesk, som var hovedperson i "Dødevaskeren". 

Det er historien om en udsat piges ensomme, indædte kamp for at undslippe barndommens 

mørke og finde frihed i et nyt liv langt mod nord. Sara Omar fortæller i interviewform om romanen 

og baggrunden for den, og der vil være mulighed for oplæsning, spørgsmål og bogsignering. 

Til arrangementet vil der være sikkerhedskontrol, hvilket betyder, at du skal møde op senest kl. 

18.30. (Foredraget begynder kl. 19.00.)

I pausen kan du købe drikkevarer, og der vil være mulighed for at købe Sara Omars to bøger.

DATO TID STED

Tirsdag d. 5. oktober 18:30-21:00 Hotel 

Juelsminde 

Strand

BILLETPRIS: 100 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket

Arrangeret i samarbejde med

Buchs Boghandel i Juelsminde

og Hotel Juelsminde Strand.

BUCHS BOGHANDEL

ODELSGADE 29

7130 JUELSMINDE 

TLF. 75 69 30 59
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TUR TIL BOGFORUM

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. 

Bussen kører fra p-pladsen foran Hedensted Bibliotek kl. 7.30. 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. 

Se mere på www.bogforum.dk eller på Bogforums facebookside.

DATO TID STED

Lørdag d. 6. november 7:30-21:00 Bella Center

BILLETPRIS: 400 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket senest den 3. november.

Billetprisen inkluderer adgang til BogForum, bustur og 

forplejning i bussen
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FOREDRAG: METTE NYBO,  FRYGT IKKE – ELSK KUN

Da Mette Bording Nybo efter 23 års sjælevenskab og kærlighedsforhold mistede sin mand 

Thomas, mistede hun også sin fremtid og fortællingen om ”Den eneste ene”. Men hun nægtede 

at tage enkerollen på sig med alle dens kulturelt indlejrede forventninger. I stedet kastede hun sig 

med det samme ud i parallelt med sorgen at generobre magten over eget liv og genopfinde den 

kvinde, hun ønskede at være uden Thomas. Processen skildrer hun i bøgerne Lev stærkt – dø 

smukt og efterfølgeren Frygt ikke – Elsk kun.

I dette foredrag fortæller Mette blandt andet om at turde følge sin intuition og om at melde klart 

ud, hvad man har brug for.

I pausen sælger Hedensted Boghandel Mettes to bøger, og Mette signerer gerne.

DATO TID STED

Torsdag d. 23. september 19:00-21:00 Hedensted
Arrangeret i samarbejde med

Hedensted Boghandel & Legetøj.

HEDENSTED
Boghandel & Legetøj

Bytorvet 5

8722 Hedensted 

TLF. 75 89 91 92

foto: Peter Nørby

BILLETPRIS: 50 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket
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BØRN & UNGE



VERDENS FARLIGSTE DYR

Verden er fuld af farlige dyr.

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 overfor dem.

Sebastian Klein fortæller historier om de 100 dyr, han mener, er de absolut farligste i hele 

verden. Tunge giganter, små krybdyr, 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 små og store børn.

DATO TID STED

Lørdag d. 4. september 15:00-16:30 Hedensted

BILLETPRIS: 50 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket.

OBS! Husk – voksne skal også have billet
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ULVETIME FOR BØRNEFAMILIER

Slip for at lave aftensmad og få en ekstra godnathistorie.

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

DATO TID STED

Tirsdag d. 21. september 17:00-18:30 Juelsminde

Onsdag d. 22. september 17:00-18:30 Hedensted

BILLETPRIS: 

VOKSNE: 50 KR

BØRN 3-7 ÅR: 30 KR

BØRN 0-2 ÅR: GRATIS

Billetter skal købes senest dagen før arrangementet på 

biblioteket eller på www.hedenstedbib.dk/arrangementer.

Giv personalet besked, hvis du/I har allergier, vi skal tage 

hensyn til.
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PEDDERSEN OG FINDUS - RÆVEJAGTEN

Væbnet med guitarer og billigt legetøj kaster kammeraterne Niclas og Morten sig ind i Peddersen

og Findus’ kamp: at få ræven til at holde sig fra deres høns. Uden våben.

Sammen og med hjælp fra publikum udtænker, udvikler og udfører de en festforestilling af en 

snedig plan, som indbefatter en kunstig høne, masser af fyrværkeri og tilpas med spøgeri.

Peddersen og Findus hjælpes ad og ændrer verden!

Det er vigtigt at have hinanden. At synge, spille og lege sammen.

Det er sjovt, spændende og dejligt.

Aldersgruppe: Fra 3 år

DATO TID STED

Lørdag d. 25. september 10:30 Hornsyld

BILLETPRIS: 25 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket.

OBS! Husk – voksne skal også have billet
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50 FARLIGE TING

Har du nogensinde slikket på et 9 volts batteri eller løftet låget på popcornene, når du popper?

Aldrig nogensinde?

Så er denne forestilling lige noget for dig.

Forestillingen undersøger alt det, voksne normalt advarer deres børn imod.

Aldersgruppe: Fra 4 år

DATO TID STED

Søndag d. 3. oktober 11:00 Parkerings-

pladsen ved

Tørring 

Bibliotek

BILLETPRIS: 25 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket.

OBS! Husk – voksne skal også have billet
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”KAN BØRN FINDE DINOSAURER?”

Dinosaurværksted for børn fra 6-11 år. Vi hører om dinosaurer, rører ved ægte 

dinosaurknogler og dinosauræg. Vi arbejder næsten som en rigtig dinosaurjæger med at 

hugge fossiler ud og undersøge dem i laboratoriet.

Du får også mulighed for at lave en dinoplakat og deltage i en skattejagt – med præmie.

Dinoekspert Steen Sigurd Andersen styrer løjerne. Steen har været med til udgravninger i

Portugal og fortæller om sine oplevelser og udstiller nogle af sine egne fund.

DATO TID STED

Lørdag d. 16. oktober 10:30-13:30 Hedensted

BILLETPRIS: 25 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket

DET SKER I
EFTERÅRSFERIEN
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SKOVFARS FORTÆLLESHOW

Det er en helt vild højtlæsningsoplevelse 

med fortælling i rim, børneinddragelse og 

ballondyr – og det bliver rigtig sjovt.

Showet er baseret på Marcus ”Skovfar” 

Øland’s nye børnebog ”Hakke-Hans lægger 

et æg”.

For børn i alderen 3-8 år

FANTASY OG MYTOLOGI-
WORKSHOP

Er du vild med hekse og troldmænd eller 

den nordiske gud Thor?

Kom med ind i den magiske verden og lær 

tegnetricks til at tegne din egen personlige 

helt eller heltinde.

For børn i alderen 8-12 år.

DET SKER I
EFTERÅRSFERIEN

DATO TID STED

Torsdag d. 21. oktober 10:30- Uldum

DATO TID STED

Lørdag d. 23. oktober 10:00-12:00 Tørring

BILLETPRIS: 25 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket

BILLETPRIS: 25 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket.

OBS! Husk – voksne skal også have billet
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NATUR-SKATTEJAGT

Giv familien en sjov og aktiv stund i naturen, 

når vi inviterer til Natur-Skattejagt.

Vælg den rute eller de ruter, der passer 

bedst til jer: Hent et eller flere gratis 

skattekort på et af Hedensted Bibliotekerne 

fra mandag den 4. oktober.

Hyggeturen

For de 3-6-årige, ca. 2 km (velegnet med 

klapvogn)

Husketuren

for de 7-10-årige, ca. 4 km.

Hjernevriderturen

for de 11-99-årige, ca. 6 km.

*Aldersangivelserne er vejledende.

DATO TID STED

16.- 23.  oktober 10:00-16:00 Hedensted Kommune 

(turruterne fremgår af skattekortene) 

BILLETPRIS: GRATIS

Ingen tilmelding - Hent blot skattekort på biblioteket. 

FREDAGS- &
LØRDAGSSJOV
KOM OG VÆR KREATIV 
MED          AKTIVITETERDIY

Der er fri entré og ingen tilmelding - bare mød op.

Se mere om aktiviteterne, tider og steder

på vores hjemmeside www.hedenstedbib.dk

eller på vores Facebookside.

Vi ses på Hedensted, 

Tørring og Juelsminde Biblioteker

FOLD 
EN BOG JULE-

PYNT

SPØGELSER 
TIL 

HALLOWEEN

OG MEGET 
MERE……

DET SKER I
EFTERÅRSFERIEN
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BRÆTSPIL OG PIZZA

Vi spiller både kendte og nye brætspil - og 

hygger med pizza.

Spil sammen med dine venner - eller kom 

og spil med nye venner.

For børn i 4.-5. klasse

DATO TID STED

Fredag d. 5. november 16:30-18:30 Hedensted

Fredag d. 12. november 16:30-18:30 Juelsminde

Fredag d. 19. november 16:30-18:30 Tørring

BILLETPRIS: 50 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket

BOOKEATERS –
UNGSOMSKLUB FOR 
BOGELSKERE

Kom og vær med i ungdomsklubben for 

bogelskere. 

Vi mødes 8 gange i løbet af efteråret, hvor 

vi hygger med chips og saftevand, mens vi 

snakker om fede, sjove, spændende bøger 

og alt muligt andet.

Aldersgruppe: 7. klasse-18 år.

DATO TID STED

Onsdag d. 1. september 18:30-22:00 Hedensted

Herefter hver 2. onsdag i 7 uger

BILLETPRIS: GRATIS

Tilmelding via: www.hed-ungdom.dk 
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JULEBALLADEN

Julemanden har lovet at komme på besøg, men han har juletravlt, så han har sendt gøglernissen 

Zap og mimenissen Zip i forvejen, og er der noget de kan, så er det at få tiden til at gå….

Bare Julemanden og Rudolf (ham med den røde tud) nu kan finde vej?

Et juleshow for hele familien, krydret med gøgl og julens sange.

Aldersgruppe: Fra 2 år

DATO TID STED

Lørdag d. 27. november 10:30 Hornsyld

BILLETPRIS: 25 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket.

OBS! Husk – voksne skal også have billet
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VOKSNE
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JAGTFOREDRAG MED KNUD BRIX I NATURSKØNNE RAMMER

Mød jæger og journalist Knud Brix og hør ham fortælle om jagt og litteratur med udgangspunkt i 

sine populære radioudsendelser på DR, ”En hæslig jæger.”

Vi åbner ”dørene” til den skønne park hos Bråskovgård Efterskole og byder velkommen kl. 19:00, 

hvor du kan nyde en medbragt picnic, får mulighed for at købe en forfriskning og gå på 

opdagelse i den hyggelige gårdbutik. 

Kl. 20:00 går Knud Brix på scenen under åben himmel og tager os med på en spændende rejse i 

jagtens og litteraturens tegn. 

DATO TID STED

Tirsdag d. 31. august 19:00 Bråskovgård 

Efterskole

BILLETPRIS: 50 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket

Arrangeret i samarbejde mellem

Hedensted Bibliotekerne, 

Bråskovgård Efterskole og 

Hedensted Jægerråd



STRIKKEINSPIRATION

Ved du egentlig, hvor mange gode

strikke-ideer du kan hente på biblioteket?

Vi mødes med vores strikketøj til et par

timer, hvor du i ro og mag har mulighed for 

at bladre i bibliotekets mange strikkebøger 

og blade. Bibliotekar Lene Juul, som selv er 

en flittig strikker, præsenterer en masse 

forskellige materialer til strikkeinspiration.

Der vil også være god tid til at snakke og

strikke.

DATO TID STED

Torsdag d. 14. oktober 19:00-21:00 Tørring

Torsdag d. 28. oktober 19:00-21:00 Juelsminde

Torsdag d. 4. november 19:00-21:00 Hedensted

Bestil gratis billetter på 

www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket

HEMMELIGE FILM

Vi viser film i alle genrer, både de populære 

og de smalle, så der er noget for enhver 

smag.

Ca. to uger før filmvisningen annoncerer vi 

på plakater i Juelsminde Bibliotek, hvilken 

film der bliver vist.

Filmvisningen begynder kl. 16:00 alle dage.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan 

komme.

DATO STED

Søndag d. 5. september Juelsminde

Søndag d. 19. september Juelsminde

Søndag d. 3. oktober Juelsminde

Søndag d. 17. oktober Juelsminde

Søndag d. 31 oktober Juelsminde

Søndag d. 14. november Juelsminde

Søndag d. 28. november Juelsminde

Bestil gratis billetter på 

www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket
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STRIKKEFOREDRAG MED 
BENTE GEIL

Kom og nyd en aften i godt selskab med 

Bente Geil fra firmaet Geilsk i Silkeborg. 

Hun kommer med modeller og garn og 

fortæller om strikkelivet. Mød kvinden bag

Velfærdsmodellen og Flottenhejmeren og få

et indblik i en verden med masker og fedt

strikdesign. Hør hvorfor maskeantallet skal

give mening, hvorfor store piger ikke skal

regne alting om, og hvorfor det er så vigtigt

med en flot finish.

Der er mulighed for at købe garn og opskrif-

ter m.m.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med 

Juelsminde Husflid.

MED METALDETEKTIVEN PÅ 
ARBEJDE

Kom med til et spændende foredrag med 

den erfarne metaldetektiv Peder Laursen.

Peder viser, hvad den danske muld gemmer 

på af ting fra bronzealderen, jernalderen, 

vikingetiden og middelalderen.

Han vil også komme ind på love og regler, 

der hører til hobbyen samt give tips til, 

hvordan man kommer i gang.

Foredraget krydres med billeder af fund fra 

hundredevis af timer på marken med 

detektor. 

DATO TID STED

Torsdag d. 7. oktober 19:00-22:00 Juelsminde

BILLETPRIS: 125 KR

Inkl. Kaffe og kage.

Billetsalg på www.juelsmindehusflid.mono.net

DATO TID STED

Mandag d. 8. november 19:00-21:00 Juelsminde

BILLETPRIS: 50 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket
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FAMILIE PÅ FARTEN – VANDRING FOR LIVET

Helge Rude Kristensen lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge.

Naboen blev røgfri, og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne.

På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap og hjem til Give. Undervejs var hustruen Anne 

Grethe hans uundværlige støtteteam.

Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker; men også en varm 

fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt. Også at indsamle mere end 

200.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse.

DATO TID STED

Tirsdag d. 23. november 19:00-21:00 Tørring

BILLETPRIS: 75 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer 

eller i forsalg på biblioteket
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LIVESTREAMING

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.

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

TID STED

19:00-21:00 Hedensted og Juelsminde Biblioteker

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

DATO FOREDRAGSHOLDER TEMA

05/10 Professor i astronomi Steen Hannestad, Big Bang og det usynlige 

Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Univers

12/10 Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet, Yngre med årene

overlæge på Rigshospitalet og leder af Center for Aktiv Sundhed

26/10 Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Pandemier i de sidste 200 år

Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet

09/11 Forfatter Lotte Kaa Andersen og Den inderste kerne

professor i geofysik David Lundbek Egholm, Aarhus Universitet

23/11 Lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen, Vores cellers saltbalance

Institut for Molekylærbiologi og Genetik – Neurobiologi, Aarhus Universitet.
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DET SKER
PÅ BIBLIOTEKET



BRÆTSPIL FOR VOKSNE

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

Kom ind på Juelsminde Bibliotek og vær med til én eller flere hyggelige aftener.

Vi spiller forskellige brætspil og hjælper hinanden med reglerne.

Vi er enten ved langbordet eller på 1.sal.

Kontaktperson: Uffe Vind

Mail: uffevind@ymail.com

DATO TID STED

Tirsdag d. 24. august 18:30-22:00 Juelsminde

Herefter tirsdag i lige uger

Der er fri entré og ingen tilmelding

- bare mød op.
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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 strikkeevner, her

kan man altid få hjælp!

Du er velkommen til at melde dig ind i

strikkeklubbens Facebook-side ’Strik og hyg 

i Juelsminde’

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!
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DATO TID STED

Torsdag d. 2. september 18:30-20:30 Juelsminde

Herefter hver torsdag

Der er fri entré og ingen tilmelding

- bare mød op.

DATO TID STED

Fredag d. 13. august 14:30-16:30 Hedensted

Herefter fredag i lige uger

Der er fri entré og 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 plads til snak 

og kaffe.

Alle er velkomne uanset strikkeevner, her 

kan man altid få hjælp!

TAL DANSK CAFE
Her kan udlændinge, der gerne vil lære det 

danske sprog og kulturen bedre at kende, 

mødes med danske frivillige, tale dansk og 

hygge sig sammen.

Der vil være kaffe og te.
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DATO TID STED

Tirsdag d. 10. august 14:00-17:00 Tørring

Herefter tirsdag i lige uger

Der er fri entré og ingen tilmelding

- bare mød op.

DATO TID STED

Tirsdag d. 17. august 16:00-17:30 Uldum

Herefter hver tirsdag. Vi er der ikke i ferierne

Der er fri entré og ingen tilmelding

- bare mød op.



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.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne folder og på vores hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte dit bibliotek for spørgsmål.

Med venlig hilsen

HEDENSTED BIBLIOTEKERNE
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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

FØLG OS PÅ DE
SOCIALE MEDIER

Følg Hedensted Bibliotekerne 

på Facebook og Instagram for 

nyheder og information om vores 

initiativer og arrangementer.


