DET SKER

EFTERÅR

2022

VIDENSKABELIG
EFTERÅRSFERIE

Spændende aktiviteter
for børn

BADASS
BRODERI

CYKELDRENGENE
Mød drengene fra
“Alene i vildmarken”

LITTERATURUGE

Foredrag med Iben Mondrup
og meget mere

ALFONS ÅBERG

Tillykke med fødselsdagen

ARRANGEMENTER EFTERÅR 2022

DATO

ARRANGEMENT

TID

STED

18.30-20.00
09.30-12.00
14.00-15.00
10.30-12.00
10.30-11.30
10.00-11.30
19.00-21.00
19.00-21.00
18.30-20.00
09.30-12.00
19.00-20.15
09.30-12.00
18.30-20.00
19.00-20.15
07.30-21.00
18.30-20.00
19.00-20.15
18.30-20.00

HE
Uldum Kær
Plejecenter Birkelund
TØ
Plejecenter Birkelund
JU
HE
HE
HE
Uldum Kær
JU
Uldum Kær
HE
JU
Bella Center København
HE
JU
HE

7
8
10
9
10
9
11
12
7
8
13
8
7
13
14
7
13
7

14.00-16.00
10.00-12.00
17.00-18.30
14.00-16.00
10.00-12.00
13.00
10.00-13.00
15.00-16.30
10.00-11.00
16.00-18.00
10.00-15.00
10.00-12.00
11.00-12.30
13.00
11.30-11.15
16.30-18.30
16.30-18.30
10.00-10.25
16.30-18.30
10.30-11.05
10.00-12.00

HE
HE
HE
TØ
HE
IK-Auto Juelsminde
Hedensted Søerne
Hallen i Gudenåcenteret
TØ
JU
HE
HE
Juelsminde Hallerne
TØ
HE
JU
TØ
TØ
HE
HE
HE - JU

19
19
20
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
32
32
30
32
31
32

				

SIDE

LITTERATUR

HEJ BØRN OG VOKSNE!
Vil I være med til at nyde efteråret sammen?
Vi skal lege og lave krea, møde dygtige forfattere, få ny viden og indsigt, mærke suset
når vi er mange, nærheden når vi er få, vi skal samles om mad, meningsfulde
fællesskaber og en sang eller to.
20 biblioteksmedarbejdere, en håndfuld frivillige og en enkelt leder står klar til at tage
imod, og har du en idé, eller vil du give en hånd med, så sig til.
Vi håber, vi ses.
Mange hilsner
Heidi Kudahl
Biblioteksleder ved
Hedensted Bibliotekerne

25/08
31/08
06/09
06/09
07/09
14/09
19/09
21/09
22/09
28/09
05/10
26/10
27/10
02/11
05/11
17/11
07/12
15/12

Fantasy Fellowship
Gå-læseklub i Uldum Kær
Fælleslæsning (højtlæsning og snak)
Formiddagscafé
Historietimen
Fælleslæsning (læseklub uden lektier)
Rundt om Holberg – dansk teater fylder 300 år
Foredrag med Iben Mondrup
Fantasy Fellowship
Gå-læseklub i Uldum Kær
Vild med bøger - læsekreds
Gå-læseklub i Uldum Kær
Fantasy Fellowship
Vild med bøger - læsekreds
Tur til Bogforum
Fantasy Fellowship
Vild med bøger - læsekreds
Fantasy Fellowship

BØRN OG UNGE
10/09
17/09
20/09
23/09
24/09
24/09
25/09
30/09
01/10
07/10
08/10
17/10
18/10
21/10
22/10
04/11
11/11
12/11
18/11
26/11
03/12

Dronningens regeringsjubilæum
Skriv dit navn med perler
Ulvetime for børnefamilier
Skriv dit navn med perler
Idas Monsterbogsværksted
Axel elsker biler - Er du vild med rim og med biler?
Fortælletur ved Hedensted Søerne – fra jægerfolk til vikinger
Nerf Battle i Gudenåcenteret
Pippi-dag
Filmhygge og popcorn
ABC workshop med Perlemagi
Kan man dyrke planter i rummet?
Fysikshow med workshop – for hele familien
Workshop: Sjove forsøg du selv kan lave
KABOOM – kunsten at ødelægge
Brætspil & pizza - for børn
Brætspil & pizza - for børn
Fødselsdagsfest Alfons Åberg
Brætspil & pizza - for børn
Juleteater: Spillenissen
Bæredygtig jule-workshop

HE: Hedensted Bibliotek

TØ: Tørring Bibliotek JU: Juelsminde Bibliotek

HO: Hornsyld Bibliotek

UL: Uldum Bibliotek

ARRANGEMENTER EFTERÅR 2022
ARRANGEMENT

TID

STED

Fiskerne i Juelsminde
Fremtidsfuldmagter – hvordan sikrer du dig?
Mød en politiker
Hemmelige film
Monark og menneske – foredrag ved Thomas Larsen
Hemmelige film
Livestreaming fra Aarhus Universitet
Mød en politiker
Hemmelige film
Livestreaming fra Aarhus Universitet
Cecilie Frøkjær: Jeg har mødt en million mennesker
Badass broderi der virkelig kan noget
Udflugt til Maltfabrikken i Ebeltoft
Mød en politiker
Cecilie Frøkjær: Jeg har mødt en million mennesker
Hemmelige film
Livestreaming fra Aarhus Universitet
Strik med ”De løse ender”
Hemmelige film
Fra drøm til virkelighed
Livestreaming fra Aarhus Universitet
Ponicteknologien - fremtidens landbrug
Hemmelige film
Livestreaming fra Aarhus Universitet
Foredrag med ”cykeldrengene fra vildmarken”
Livestreaming fra Aarhus Universitet
Mød en politiker
Hemmelige film
Mød en politiker

19.00-21.00
19.00-21.00
17.00
16.00
19.00-21.00
16.00
19.00-21.00
17.00
16.00
19.00-21.00
14.00
19.00-21.00
09.00-17.30
17.00
14.00
16.00
19.00-21.00
19.00-21.00
16.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
16.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00
16.00
17.00

JU
HE
JU
JU
HE
JU
HE - JU
HO
JU
HE - JU
Hedensted Kirkecenter
JU
Maltfabrikken i Ebeltoft
UL
Lindved Sognegård
JU
HE - JU
TØ
JU
JU
HE - JU
HE
JU
HE - JU
TØ
HE - JU
HE
JU
TØ

35
35
36
37
39
37
38
36
37
38
40
41
42
36
40
37
38
43
37
44
38
45
37
38
46
38
36
37
36

14.00-17.00

TØ

50

14.30-16.30

HE

50

18.30-22.00

JU

49

18.30-20.30

HE

49

				

SIDE

VOKSNE
31/08
01/09
01/09
04/09
06/09
18/09
27/09
29/09
02/10
04/10
05/10
06/10
08/10
12/10
12/10
16/10
25/10
26/10
30/10
31/10
01/11
03/11
13/11
15/11
17/11
22/11
23/11
27/11
28/11

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET
09/08
12/08
23/08
01/09

Strikkeklub Tørring
- Herefter tirsdag i lige uger
Strikkeklub Hedensted
- Herefter fredag i lige uger
Brætspil for voksne
- Herefter tirsdag i lige uger
Syklub
- Herefter torsdag i ulige uger

HE: Hedensted Bibliotek

TØ: Tørring Bibliotek

JU: Juelsminde Bibliotek

HO: Hornsyld Bibliotek

UL: Uldum Bibliotek

LITTERATUR

DATO

5

En spændende uge fuld af litterære aktiviteter

FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED

Forfatterforedrag
med Iben Moldrup
Marianne Iben Hansen
læser og fortæller

Skriv dit navn
med perler
Holberg for voksne
Fortælletur ved
Hedensted Søerne

for børnefamilier

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 læser vi fem solide fantasy-romaner med kvinder i hovedrollen.
Vi runder sommerens varme af i et isnende gys med Malene Sølvstens ”Ravnenes hvisken”.
Så indleder vi efteråret med kolde tåger og hede ørkener i Namina Fornas ”Dødløs”. Vi varmer
op til Halloween med Lene Dybdals ”Skyriel”. Midt i november mødes vi om klassikeren over
dem alle - Tamora Pierces ”Alanna”. Og så slutter vi sæsonen af med sidste års vinder af
debutantprisen på Fantasy Festival - Jeanette Sigtenborg Rasmussens ”Legendens ridder
- i krig”. Du kan hente den første bog på Hedensted Bibliotek fra den 21. juli.
Kom og vær med; du må også gerne komme en gang og bare være “med på en lytter” for at se,
om det er noget for dig.

• Konkurrencer
• Udstillinger
• Monsterbogværksted
og meget mere…

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

DATO

TID

BOG		

STED

Torsdag d. 25. august

18.30-20.00

Malene Sølvsten: Ravnenes hvisken

Hedensted

Torsdag d. 22. september 18.30-20.00

Namina Forna: Dødløs

Hedensted

Torsdag d. 27. oktober

Lene Dybdal: Skyriel

Hedensted

Tamora Pierce: Alanna

Hedensted

18.30-20.00

Torsdag d. 17. november 18.30-20.00

6

Torsdag d. 15. december 18.30-20.00
Jeanette Sigtenborg Rasmussen:
		
Legendens ridder - i krig

Hedensted

7
7

GÅ-LÆSEKLUB I ULDUM KÆR

FORMIDDAGSCAFÉ

Vi taler om bøger, mens vi går i Uldum Kær – en god kombination af litteratur, natur og sund
aktivitet.

Bibliotekar Lene Juul er værtinden, der
hver gang lægger ud med en kort historie.

Vi læser en bog til hver gang. Vi taler om bogen med udgangspunkt i bibliotekarens
forberedte spørgsmål, og kommer langt omkring i vores snak samtidig med, at vi nyder den
smukke natur i Uldum Kær.

Vores hyggesnak over kaffen tager
udgangspunkt i den oplæste tekst.

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 fem gange til en hyggelig snak
om dagens fortælling. Bibliotekaren læser
teksten højt på dagen, og der er derfor ingen
”lektier”.

Vi slutter af ved shelterne med en kop te eller kaffe og lidt sødt.
Det praktiske: Vi gennemfører vores ture, så vidt vejret tillader det. Du skal kunne gå 5 km.
Husk gode sko og/eller gummistøvler.
Den første bog kan afhentes på Uldum Bibliotek fra mandag den 1. august.

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

DATO

8
8

TID

Onsdag d. 31. august
9.30-12.00
Onsdag d. 28. september 9.30-12.00
Onsdag d. 26. oktober
9.30-12.00

STED
Ved shelterne i Uldum Kær, Kærvejen 59, 7171 Uldum
Ved shelterne i Uldum Kær, Kærvejen 59, 7171 Uldum
Ved shelterne i Uldum Kær, Kærvejen 59, 7171 Uldum

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

DATO

TID

STED

Tirsdag d. 6. september 10.30-12.00 Tørring
herefter tirsdage i lige uger		

DATO

TID

Onsdag d. 14. september

10.00-11.30

derefter hver 14. dag – i alt 5 gange

STED
Juelsminde

9
9

Maleri: Maleri af Jørgen Pedersen Roed, kopi efter Johan

Kan du lide gode historier og at tale med
andre, om det du læser? Så har du nu
chancen for at møde ligesindede. Dagens
fortælling bliver læst højt af bibliotekaren.
Efterfølgende hygger vi med at snakke om det
læste, mens vi drikker en kop kaffe eller te.
Max 8 personer.
Tilmelding nødvendig – kontakt aktivitetsmedarbejder på Plejecenter Birkelund,
Gitte B. Knudsen på tlf. 29414803 eller
gitte.knudsen@hedensted.dk
BILLETPRIS: GRATIS
DATO
TID
Gratis billetter bestilles på

Historietimen er et frikvarter, hvor du kan
læne dig tilbage - måske med dit strikketøj og bare lytte til en god historie. Du kommer
til at høre sjove historier, noget fra de gode
gamle dage, lidt om kærlighed og måske
et eventyr. Du kommer til at opleve det
sammen med andre mennesker. Måske taler
vi lidt om det, vi har læst, eller også nyder vi
bare det fortalte. Vi mødes den første onsdag
i måneden fra september til og med
december - i alt 4 gange. Vi har teleslynge.

DATO

Dronning Margrethe er protektor og hele kulturlivet i Danmark er med, når dansk teater fejrer
300-års jubilæum.
Hedensted Bibliotekerne og Teater Jævn vil gerne deltage i fejringen og indbyder derfor til en
aften med fokus på Ludvig Holberg, hvis teaterstykker var med helt fra begyndelsen.
Bibliotekarer vil opridse Holbergs livshistorie, og Teater Jævn vil fortælle om Holbergs
betydning for dansk teater i teaterhistorisk sammenhæng, krydret med oplæsning fra
Maskerade.

TID

eller på biblioteket.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
STED

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Netcafé
Plejecenter
Birkelund,
Rousthøjs
Mandagpåden
16. september
kl. 16-17.30
Allé
7,
7130
Juelsminde
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Caféenden
på Plejecenter
Birkelund,
Rousthøjs
Mandag
16. september
kl. 16-17.30
Allé
7,
7130
Juelsminde
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

herefter den første tirsdag i måneden fra
september til december.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

RUNDT OM HOLBERG – DANSK TEATER FYLDER 300 ÅR

Der er fri entré og ingen tilmelding
- bare mød op.
Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Onsdag d. 7. september 10.30-11.30
eller på biblioteket.

www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Tirsdag
d. 6. september
14.00-15.00

10

HISTORIETIMEN PÅ PLEJECENTER
BIRKELUND

LITTERATURUGE

FÆLLESLÆSNING
(HØJTLÆSNING OG SNAK) PÅ
PLEJECENTER BIRKELUND

Mønt: Fotograf: Niels Elswing

herefter den første onsdag i måneden fra
september til og med december.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

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

STED

DATO

TID

STED

Mandag d. 19. september

19.00-21.00

Hedensted

11

LITTERATURUGE

Foto: Les Kaner

FOREDRAG MED IBEN MONDRUP

VILD MED BØGER - LÆSEKREDS

Den prisvindende forfatter Iben Mondrup er opvokset i Grønland, hvilket har præget hendes
liv og forfatterskab.

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.

Iben Mondrup vil fortælle om sin roman ”Vittu”, som er den selvstændige fortsættelse af
bestselleren ”Tabita”. I bøgerne følger vi to grønlandske børn, der bliver adopteret af et dansk
ægtepar og taget med til Danmark.

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding senest den 3. oktober på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. Tilmelding gælder til alle tre aftener.
Du kan hente den første bog ”Den lukkede bog” på Juelsminde Bibliotek fra den 5. september.

Foredraget handler om en periode i den dansk-grønlandske historie, hvor det ikke var
usædvanligt, at børn blev bortadopteret til danske familier mere eller mindre lemfældigt.
Det havde store konsekvenser, ikke mindst for børnene.

Onsdag d. 5. oktober kl. 19-20.15
Jette A. Kaarsbøl: Den lukkede bog

Iben Mondrup er ikke bleg for at bruge sin egen livshistorie, noget som gør hendes foredrag
nærværende og levende.

Onsdag d. 2. november kl. 19-20.15
En overraskelse!
Onsdag d. 7. december kl. 19-20.15
En overraskelse!
Bestil gratis billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.

BILLETPRIS: 100 KR

12

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

DATO

DATO

TID

STED

Onsdag d. 21. september

19.00-21.00

Hedensted

Onsdag d. 5. oktober
19.00-20.15
Onsdag d. 2. november 19.00-20.15
Onsdag d. 7. december 19.00-20.15

TID

STED
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde

13
13

Tag med biblioteket til BogForum.
Her kan du møde en bred vifte af danske og udenlandske forfattere. Der er foredrag,
interviews, debatter, bogsigneringer og masser af stande.
Se mere her: www.bogforum.dk eller på Bogforums facebookside.
Bussen kører fra p-pladsen foran Hedensted Bibliotek kl. 7.30.
På turen til København serverer vi et rundstykke og kaffe/the – samt en sandwich + en vand
på hjemturen. Du har godt 5 timer på egen hånd 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.
Gratis billetter bestilles på
eller på biblioteket.

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

www.hedenstedbib.dk/arrangementer
BILLETPRIS:
400 KR

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket senest den 3. november.
Billetprisen
adgang
til BogForum, bustur samt
forplejningen
i bussen.kl. 17-18.30
Fredag
den 6. september
Fredag deninkluderer
6. september
kl. 17-18.30

DATO
14
14

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Lørdag
d. 5. november
07.30-21.00
Bella Center 3.-9.
København
3.-9. klasse
på Hornsyld Bibliotek
klasse på Hornsyld Bibliotek

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

BØRN & UNGE

TAG MED TIL BOGFORUM 2022

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

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

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

Kom og vær kreativ med forskellige DIY aktiviteter
Alle tirsdage i uge 26-31

På Tørring, Juelsminde og Hedensted Bibliotek

kl. 10-12
Hedensted Bibliotek
28/06:
05/07:
12/07:
19/07:
26/07:
02/08:

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

Bål og skumfiduser
Mal på sten
Mal på krus
Foamclay
Mal en frugtpose
Byg et insektbo

Tørring Bibliotek
28/06:
05/07:
12/07:
19/07:
26/07:
02/08:

Bål og skumfiduser
Mal på krus
Foamclay
Byg et insektbo
Mal på sten
Mal en frugtpose

Juelsminde Bibliotek
28/06:
05/07:
12/07:
19/07:
26/07:
02/08:

Bål og skumfiduser
Byg et insektbo
Mal en frugtpose
Mal på sten
Mal på krus
Foamclay

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

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

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

17

Tag hele familien under armen, når vi
har taffel og dans i anledning af H.M.
Dronningens 50-års regeringsjubilæum.

SKRIV DIT NAVN MED PERLER
Kom og lav et navneskilt med Hama perler.
Det kunne være din værelsesdør skulle
pyntes eller hvad med hundens hundehus?

LITTERATURUGE

DRONNINGENS REGERINGSJUBILÆUM
FOR HELE FAMILIEN

Hvis I har lyst, er I velkomne til at møde op
i fin kjole og diadem.

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

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

DATO

TID

DATO
STED

Lørdag d. 10. september 14.00-16.00 Hedensted

TID

STED

Lørdag d. 17. september 10.00-12.00 Hedensted
Fredag d. 23. september 14.00-16.00 Tørring

19
19

AXEL ELSKER BILER - ER DU VILD MED RIM OG MED BILER?

Aftensmad og en ekstra godnathistorie.

Lær at lave et vaskeægte bogmonster.
Måske et uhyggeligt ordmonster med
spidse tænder eller et lille nuttet
billedbogsmonster med bløde ører.

Kom på besøg i et ægte autoværksted og hør om autoanden Axel, der ELSKER både brandbiler,
kranbiler og gamle veteranbiler.

For familier med børn i alderen 0-7 år.

Vores monsterbogsspecialist Ida vil stå klar
med bøger, materialer og vejledning.
Aldersgruppe: Fra 9 år.

Marianne Iben Hansen, som er forfatter til en lang række populære billedbøger på rim – blandt
andet ”Axel elsker biler” – lægger vejen forbi IK-auto Juelsminde.
Hun læser og fortæller om Axel, og vi skal lave rap, bildans og sprogsjov midt mellem bildæk,
motorolie og gamle lydpotter.

LITTERATURUGE

IDAS MONSTERBOGSVÆRKSTED

LITTERATURUGE

LITTERATURUGE

ULVETIME FOR BØRNEFAMILIER

Til sidst er der rundvisning på værkstedet. Man kan se en ægte rallybil, køre i en rallysimulator
eller bare nyde synet af en vidunderlig veteranbil. Tag familien under armen og kom til en sjov
eftermiddag med masser af rim og rytme til kroppen og duften af motorolie i næseborene.
Aldersgruppe: 3-8 år.

BILLETPRIS:
VOKSNE: 50 KR. - BØRN 3-7 ÅR: 30 KR.
BØRN 0-2 ÅR: GRATIS
Køb billetter senest dagen før på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i
forsalg på biblioteket.
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Kontakt Ulla Rusbjerg Skovgaard på
tlf. 79741378 eller ulla.skovgaard@hedensted.dk,
hvis du/ I har nogle allergier eller andet, vi skal
tage hensyn til.

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

DATO

DATO

TID

STED

Tirsdag d. 20. september 17.00-18.30 Hedensted

BILLETPRIS: 25 KR

TID

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.
OBS! Både børn og voksne skal have billet. Billetpris: børn: 25 kr. voksne: gratis.

STED

Lørdag d. 24. september 10.00-12:00 Hedensted

DATO

TID

STED

Lørdag d. 24. september

13:00

IK-auto Juelsminde, Industrivej 9, 7130 Juelsminde
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LITTERATURUGE

Foto: Stine Bo Nørgaard

FORTÆLLETUR VED HEDENSTED SØERNE – FRA JÆGERFOLK TIL VIKINGER

NERF BATTLE I GUDENÅCENTERET

Kom med på fortælletur, når Hedensted Bibliotekerne i samarbejde med Natur & Ungdom
Hedensted inviterer til familiedag ved Hedensted Søerne.

Vi forvandler en del af hallen i Gudenåcenteret til en arena, hvor I kan dyste med og mod
hinanden. Der bliver forskellige udfordringer fx Deathmatch og Capture the flag.

Dagen står i naturens og fortællingens tegn, med højtlæsning, mad over bål, gåtur og gode
historier fra området fortalt af naturvejleder Benny Jensen.

Du tager dit eget våben og sikkerhedsbriller med – vi sørger for noget at drikke og
ammunition (standard Nerf-pile).

Vi skal blandt andet høre noget om, hvad man kan finde fra fortiden i et muldvarpeskud og
lave små workshops med pileflet og sivpenne.

Vi garanterer grin, spænding og sved på panden!
Fra 4. klasse.

Dagen er tilrettelagt, så selv de mindste kan være med.
I samarbejde med Gudenåcenteret i Tørring.
Medbring: festivalstol/siddeunderlag, dyb tallerken, bestik, krus og drikkevarer til eget
forbrug.

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

BILLETPRIS: 25 KR (INKL. GOODIEBAG TIL BØRNENE)

BILLETPRIS: 25 KR.

Fredag på
denbiblioteket.
6. september kl. 17-18.30
Fredagpåden
6. september kl. 17-18.30
Købes
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller i forsalg

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

DATO
TID		
STED
Mandag den 16. september kl. 16-17.30

DATO

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

22

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Søndag
d. 25.påseptember
10.00–13.00
3.-9. klasse
Hornsyld Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Hedensted Søerne,
p-pladsen
ved bålhytten,
Årupvej
3.-9. klasse
på Hornsyld
Bibliotek

TID

STED

Fredag d. 30. september 15.00-16.30 Hallen i Gudenåcenteret
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Foto: Pernille Fisker

PIPPI-DAG

FILMHYGGE OG POPCORN

ABC WORKSHOP MED PERLEMAGI

Kan du løfte en hest? Vil du tegne på
væggene og rulle kagedej ud på gulvet?

Kom og se en god film på biblioteket
– og hyg med popcorn, når vi mørklægger
børnebiblioteket.

Perlemagi er en helt anden måde at bruge perlepladeperler på. I denne workshop kan børn
lære teknikken og lave sit helt eget alfabet. Der bliver også mulighed for at lave snurretoppe,
keyhangere og meget mere.

Cirka 14 dage før kan du komme forbi
biblioteket, og se hvilken film vi viser.
Medbring gerne selv hyggetæppe og
drikkevarer – vi sørger for popcorn.

Kom og vær med - det bliver rigtig sjovt.

Så find din indre Pippi frem og vær med til
en sjov formiddag på biblioteket.
Især for børn fra ca. 3-6 år, men alle er
velkomne.

For børn fra 5 år sammen med en voksen.

Arrangementet gennemføres ved minimum
8 deltagere.
For børn i 2.-3. klasse.

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

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

TID

STED

Lørdag d. 1. oktober

10.00-11.00

Tørring

DATO

TID		

Fredag d. 7. oktober

16.00-18:00

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

STED

DATO

TID

STED

Juelsminde		

Lørdag d. 8. oktober

10.00-12.00 og 13.00-15.00

Hedensted

25

FYSIKSHOW MED WORKSHOP – FOR HELE FAMILIEN

Se planterødder der hænger frit i luften, bliv sprayet med vand ligesom planterne og få
fingrene helt ned i en teknologi, der gør det muligt at dyrke planter uden jord.
Compas fortæller, hvordan man kan dyrke planter i rummet, og hvordan den samme teknik
kan bruges til at gentænke den måde, vi dyrker jorden på.
Compas er bosiddende i Hedensted Kommune, og er et internationalt strategicenter for
Cirkulær Økonomi, der omhandler iværksættere, virksomheder og offentlige instanser,
som arbejder med grøn omstilling.

Vil du være med til at lave lækker flødeis med flydende nitrogen?
Vil du finde ud af, om du er stærkere end et 9V batteri?
Vil du opleve lyn fra en såkaldt Tesla-spole, balloner der springer i luften og en helt ægte sky
lavet lige i øjenhøjde? Vil du se og høre brag, lyn og ild?
Så kom med til fysikshow.

EFTERÅRSFERIE

EFTERÅRSFERIE

KAN MAN DYRKE PLANTER I RUMMET?
- WORKSHOP FOR DE 10-15 ÅRIGE

Workshop
Kom lidt tættere på de forsøg, som lige er blevet vist. Her kan du komme tæt på og mærke/se,
hvad der foregår lige foran dig.

Du kan læse mere om dem på www.compashedensted.dk

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

BILLETPRIS: 25 KR
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.

DATO
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DATO

TID

STED

Mandag d. 17. oktober

10.00-12.00

Hedensted

TID

Tirsdag d. 18. oktober
11.00-12.00 - Workshop 12.00-12.30
		

STED
Juelsminde Hallerne, Hal 2, 		
Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde
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WORKSHOP: SJOVE FORSØG DU SELV KAN LAVE

KABOOM – KUNSTEN AT ØDELÆGGE

Se forsøg med frugtfarve, mælk, olie, kartoffelmel og en ble!

Hvornår må man ødelægge ting? Hvorfor kan det være nødvendigt? Kan man bygge nyt uden
at rive noget gammelt ned først?

Vi skal lave forskellige forsøg – alle nogle, som kan laves derhjemme – for der skal faktisk
ikke så meget til, før der kan ske spændende ting hjemme på køkkenbordet.
Du får også selv lov til at prøve nogle af forsøgene.
Vi slutter af udenfor, hvor vi finder ud af, hvor mange mentos, der skal i en cola, før der sker
noget og hvad sker der?

KABOOM handler om forholdet mellem destruktion og skabelse. Sammen med publikum
undersøger Live Art Danmark den forbudte glæde ved ødelæggelse igennem at smadre ting
sammen med dem på scenen.

EFTERÅRSFERIE

EFTERÅRSFERIE

Foto: Live Art Denmark

Live Art Danmark fortæller om værker fra kunsthistorien, hvor destruktion er den skabende
kraft. De knaser bolsjer, smadrer guitarer og fodrer en kødhakker med gamle bøger for at lave
pølser af dem.
Aldersgruppe: fra 6 år.

BILLETPRIS: 25 KR.
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Der er fri entré og ingen tilmelding- bare mød op.

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

DATO

TID

STED

DATO

TID

STED

Fredag d. 21. oktober

13.00

Tørring

Lørdag d. 22. oktober

10.30-11.15

Hedensted
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©BOK-MAKAREN AB

FØDSELSDAGSFEST ALFONS ÅBERG

JULETEATER: SPILLENISSEN

Alfons bliver seks år, og faster Fiffi arrangerer fødselsdagsfest. De har dog ikke helt samme
idé om fødselsdagsfester. Alfons vil nemlig helst holde fest med Mille og Viktor, men faster vil
lave en stor børnefødselsdag med mange gæster.

Spillenissen er en sjov og underholdende figur med en fortælling om julen for de 3-6-årige.

I år er det 50 år siden, den første Alfons Åberg-bog udkom, og det skal da fejres! Derfor har vi
inviteret skuespiller Linda Elvira til at opføre en dramatiseret oplæsning af Gunilla Bergstrøms
klassiske børnebog ”Fødselsdagsfest, Alfons Åberg!”. Linda Elvira optræder som oplæser og
som Faster Fiffi, og får med teatrets magi figurerne fra historien til at blive levende.

Fortællingen er fyldt med julesange og aktiviteter som både børn og voksne kan være med til.
Efter forestillingen får alle et lille hæfte om Spillenissen med billeder man kan farve.
Aldersgruppe: 3-6 år.

Aldersgruppe: 3-5 år.

BILLETPRIS: 25 KR
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.
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BILLETPRIS: 25 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.

DATO

TID

STED

DATO

TID

STED

Lørdag d. 12. november

10.00-10.25

Tørring

Lørdag d. 26. november

10.30-11.05

Hedensted
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BRÆTSPIL & PIZZA - FOR BØRN

Vi har åbent i gaveværkstedet, så du kan
lave bæredygtige julegaver til hele familien.

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

VOKSNE

BÆREDYGTIG JULE-WORKSHOP

Kom og spil sammen med andre på din
egen alder.
For børn i 4.-5. klasse.

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

DATO

32
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TID

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

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

DATO

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

TID

STED

Lørdag d. 3. december 10.00-12.00

Fredag d. 4. november 16.30-18:30 Juelsminde

STED

Fredag d. 11. november 16.30-18:30 Tørring

Hedensted, Juelsminde

Fredag d. 18. november 16.30-18:30 Hedensted

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

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

33

5. tirsdage i september, oktober og november kan du deltage i et forløb med en række
spændende aktiviteter

11.
OKT

25.
OKT

8.
NOV

22.
NOV

Besøg på Ferguson Museet i Stourup
FISKERNE I JUELSMINDE

Besøg på Østjysk Våbenhandel

Motion til både hjerne og krop

Foredrag: 2 års tjeneste med Sirius-patruljen i Grønland

Jens Kjær Jørgensen, projektleder ved Glud
Museum, har sammen med Juelsminde
Havnemuseum indsamlet viden og fotos fra
tiden, hvor fiskerne med deres kuttere og
bundgarnsjoller fyldte havnen.
Det er blevet til en bog med mange
historier, og det vil Jens Kjær Jørgensen
fortælle om. Desuden vil der være en
udstilling med billeder fra havnen.

FREMTIDSFULDMAGTER – HVORDAN
SIKRER DU DIG?
Hvad skal der ske, og hvem skal bestemme, hvis du en dag ikke længere er i
stand til at tage beslutninger om dit eget
liv og din økonomi? Og hvad skal der ske,
når du ikke er her mere? Det er svære,
men vigtige spørgsmål.
Bodil H. Ravn fra Ravn & Olsen Advokater
i Hedensted vil guide os igennem disse
spørgsmål og på den måde hjælpe os til at
få taget hånd om vores eget liv og vores
kære, når vi ikke er her mere.

EFTERÅRSFERIE

27.
SEP

Romsmagning

Tilmeld dig på biblioteket eller via vores hjemmeside: www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Ved tilmelding forventes det, at du deltager alle 5 tirsdage.
Pris: 150 kr. (for deltagelse alle 5 gange)

BILLETPRIS: 50 KR.

BILLETPRIS: 50 KR.

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

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

DATO

DATO

TID

STED

Onsdag d. 31. august 19.00-21.00 Juelsminde

TID

STED

Torsdag d. 1. september 19.00-21.00 Hedensted
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MØD EN POLITIKER: TRE SANGE, TO BØGER OG EN KOP KAFFE

HEMMELIGE FILM

Lokale politikere deler ud af deres egne kulturoplevelser, når de vælger tre fællessange de
kan lide, bliver interviewet om to bøger som har gjort indtryk og svarer på spørgsmål fra
tilhørerne med en kop kaffe i hånden.

Vi viser film for voksne i mange forskellige genrer, både de populære og de smalle, så der er
noget for enhver smag.

På Hedensted Bibliotek kan du møde: Finn Kejfe Abrahamsen, som er kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, og med i Udvalget for Fællesskab i Hedensted Kommune.
På Hornsyld Bibliotek kan du møde: Jakob Toftebjerg, som er kommunalbestyrelsesmedlem for
Venstre, og med i Udvalget for Fællesskab i Hedensted Kommune.
På Juelsminde Bibliotek kan du møde: Kasper Glyngø, som er kommunalbestyrelsesmedlem
for Socialdemokratiet, og formand for Udvalget for Fællesskab i Hedensted Kommune.
På Tørring Bibliotek kan du møde: Mads-Peder Winther Søby, som er kommunalbestyrelsesmedlem for Socialistisk Folkeparti, og med i Udvalget for Fællesskab i Hedensted Kommune.
På Uldum Bibliotek kan du møde: Søren Vanting, som er kommunalbestyrelsesmedlem for Det
Konservative Folkeparti, og næstformand i Udvalget for Fællesskab i Hedensted Kommune.

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

TID

STED

Torsdag d. 1. september
Torsdag d. 29. september
Onsdag d. 12. oktober
Onsdag d. 23. november
Mandag d. 28. november

17.00
17.00
17.00
19.00
17.00

Juelsminde
Hornsyld
Uldum
Hedensted
Tørring

Ca. to uger før hænger vi en plakat op på Juelsminde Bibliotek, hvor man kan se hvilken film,
der bliver vist næste gang.
Filmvisningen begynder kl. 16 alle dage.

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

DATO

TID

STED

Søndag d. 4. september
Søndag d. 18. september
Søndag d. 2. oktober
Søndag d. 16. oktober
Søndag d. 30. oktober
Søndag d. 13. november
Søndag d. 27. november

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
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Foto: Gyldendal

LIVESTREAMING FRA AARHUS UNIVERSITET

MONARK OG MENNESKE – FOREDRAG VED THOMAS LARSEN

Vil du vide mere om, hvordan verden hænger sammen?
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.

I anledning af Dronning Margrethes 50 års jubilæum som regent, får vi besøg af Thomas
Larsen, som har skrevet bogen ”Monark og menneske.”

Der er fri entré og ingen tilmelding - bare mød op

STED

TID

Hedensted og Juelsminde

19.00-21.00

DATO

38
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Foto: Gyldendal

TEMA

FOREDRAGSHOLDER

Hvad er der sket i de 50 år Dronning Margrethe har siddet på tronen? Fra dengang hun som
ung prinsesse pludselig ved sin fars død blev regerende monark. En ung mor til to og nygift.
I dette foredrag fortæller Thomas Larsen, hvordan Dronningen har skabt sin usædvanlige
nære relation til befolkningen gennem fem svimlende årtier som regent, og hvordan hun har
moderniseret monarkiet. Samtidig kommer han også ind på det generationsskifte, der en dag
bliver en realitet, når Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary bliver henholdsvis Konge og
Dronning af Danmark.

27. september Jordens dannelse og livets opståen
		

Ved professor i geologi
Minik Rosing

4. oktober
Kvantefysik
		

Ved professor i kvantefysik, 		
Klaus Mølmer

25. oktober
Hvordan søvn påvirker vores immunsystem
		

Ved lektor i neurofysiologi
Birgitte Rahbek Kornum

1. november
Jordskælv og deres effekter
		

Ved lektor i geofysik
Bo Holm Jacobsen

15. november

Genmanipulation
– muligheder og etiske overvejelser
		

Ved professor i genterapi og
personlig medicin Jacob Giehm 		
Mikkelsen

BILLETPRIS: 75 KR.

22. november

Professorerne i datalogi Kasper
Green Larsen og Kaj Grønbæk

DATO

Eksempler på den datalogi, der ligger til grund
for bl.a. kunstig intelligens, web og smartphones

Thomas Larsen er en kendt journalist, politisk kommentator og forfatter til en række
populære biografier om kendte danskere. I sin karriere har han fulgt kongehuset tæt og
interviewet Dronningen flere gange.

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

TID

Tirsdag d. 6. september 19.00-21.00

STED
Hedensted
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Foto: Sine Fiig

Foto: Anna Marín Schram

CECILIE FRØKJÆR: JEG HAR MØDT EN MILLION MENNESKER

BADASS BRODERI DER VIRKELIG KAN NOGET

I 20 år kunne danskerne begynde eller afslutte dagen med Cecilie Frøkjær kørende på skærmen
i Go´morgen eller Go´ aften Danmark. Hun har mødt flere mennesker end de fleste - politikere,
skuespillere, sangere, forfattere og alle slags danskere med hver deres personlige historie.
Med humor og selvironi fortæller Cecilie Frøkjær, hvad hun lærte af møderne med blandt andre
Lise Nørgaard, Jane Aamund - og sin gamle klassekammerat, Thor.

Trine Runge Jessen underholder om den skøre vej, hun har taget for i dag at være kendt som
Broderisten og hende med de broderede bandeord.

Glæd dig til et underholdende, tankevækkende og personligt foredrag, hvor Cecilie Frøkjær også
fortæller om, hvordan du selv kan blive bedre til at lytte, når livet eller mennesker, du møder på
din vej, har noget vigtigt at fortælle dig.
I samarbejde med Pensionisthøjskolen i Hedensted Kommune.
Billetter til arrangementerne købes via Pensionisthøjskolens hjemmeside.

BILLETPRIS: 80 KR. (PRISEN INKLUDERER KAFFE OG ET STYKKE KAGE)
Købes på https://phs.hedensted.dk/aktiviteter/hoejskolemoeder
(husk at vælge enten Hedensted eller Lindved).

Hendes mantra ”fuck bagsiden” har fået mange til at fatte nål og tråd uden at lade sig hæmme
af tidligere tiders teknik-tyranni. Det skal være sjovt og gerne lede frem til den særlige ro, man
kan opleve, når man sidder med et håndarbejde, der giver mening.
Der var ikke mange, der havde set at lige netop broderiet kunne trækkes ud af skammekrogen
og kastes op på knagen med de helt rå læderjakker. Men ikke desto mindre er det, hvad der er
sket, og en bragende broderi-bølge er stormet ind over landet.
Det er ikke kun snak – der skal sgu også broderes lidt! Trine gennemgår de mest elementære
trin. Du skulle gerne blive lidt klogere på korssting og de ting, som broderiet kan gøre for ens
mentale tilstand.
Alle får et begynderkit at øve sig på, og skulle du blive bidt af broderiet, er det muligt at købe
nogle af Trines andre broderikits.
Det hele skylles ned med iskolde øl for som Trine siger: håndarbejde på promiller er bare
sjovere.
BILLETPRIS: 100 KR. (PRISEN INKLUDERER 1 ØL OG 1 BRODERIKIT)
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.
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DATO

TID

STED

Onsdag d. 5. oktober
Onsdag d. 12. oktober

14.00
14.00

Hedensted Kirkecenter, Kirkegade 15, 8722 Hedensted
Lindved Sognegård, Sognegårdsvej 1, 7100 Vejle

DATO

TID

STED

Torsdag d. 6. oktober

19.00-21.00

Juelsminde
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UDFLUGT TIL MALTFABRIKKEN I EBELTOFT

STRIK MED ”DE LØSE ENDER”

At rejse er at leve, men kender du egentlig Midtjylland?
Kulturhuset Maltfabrikken rummer bl.a. bibliotek, museum, butikker, bryggeri, værksteder,
kunstnerboliger og lokalhistorisk arkiv.
Vi får en rundvisning af initiativtager og direktør, Kristina Krog, og hører om processen og hvad
arbejdet har betydet for byen og hele kommunen.
Derefter bliver der mulighed for at gå på opdagelse på egen hånd og spise en god frokost på
Lundbergs spisehus eller i en af boderne i gården. Der kan også medbringes madpakker.
På vej hjem i bussen kan vi aftale, om vi skal planlægge en tur i foråret også.

Kom og mød de to festlige damer bag strikkepodcasten ”De løse ender”.
Merete Lydiksen og Helle Bjeldorf sprang ud som youtubere for knap 3 år siden.

Afgang fra Juelsminde Bibliotek kl. 9 og opsamling ved Hedensted Bibliotek kl. 9.30. Inkl. kaffe/
te/juice og morgenbrød i bussen.
Vi regner med at være tilbage i Hedensted kl. ca. 17 og Juelsminde ca. 17.30.

Siden er det blevet til over 40 afsnit af deres strikkepodcast ”De løse ender”, hygge og højt
humør og næsten 2500 faste følgere fra hele landet.
Ved arrangementet får du masser af inspiration, når de to dygtige strikkere viser eksempler på
deres flotte strikkeprojekter, deler ud af deres strikkefif og fortæller om, hvordan det er at lave
podcasts.
Tag strikke-/hækletøjet med og kom til en festlig aften på Tørring Bibliotek.

Tilmelding senest torsdag den 6. oktober.
Spørgsmål kan stilles til biblioteksleder Heidi Kudahl på heidi.k.sorensen@hedensted.dk

BILLETPRIS: 300 KR. FOR VOKSNE, 100 KR. FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.
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BILLETPRIS: 50 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.

DATO

TID

STED

DATO

TID

STED

Lørdag d. 8. oktober

09.00-17.30

Maltfabrikken i Ebeltoft

Onsdag d. 26. oktober

19.00-21.00

Tørring
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FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

PONICTEKNOLOGIEN - FREMTIDENS LANDBRUG

Hvor opstår idéen til at købe et gammelt forladt slot? Og hvordan gør man idé til virkelighed?

Verden står over for en række udfordringer, som kræver, at vi tænker på en anden måde,
end vi har været vant til.

Kom helt ind i maskinrummet af Gram Slot og hør om forretningsmodellen bag succesen, hør
om Danmarks største økologiske landbrug og om samarbejdet med REMA1000.
Men først og fremmest kom tæt på Sanne og Svend Brodersens tanker og idéer og få en masse
inspiration med hjem.

Vi får besøg af Compas, som har skabt PonicBoxen. De vil fortælle om de muligheder som
ponicteknologien (dyrkning uden jord) giver for fremtidens landbrug og lader os komme helt
tæt på teknologien bag, når vi sammen samler et funktionelt system.
Compas er bosiddende i Hedensted Kommune, og er et internationalt strategicenter for
Cirkulær Økonomi, der omhandler iværksættere, virksomheder og offentlige instanser,
som arbejder med grøn omstilling.
Du kan læse mere om Compas på www.compashedensted.dk

BILLETPRIS: 75 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.
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BILLETPRIS: 50 KR.
Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.

DATO

TID

STED

DATO

Mandag d. 31. oktober

19.00-21.00

Juelsminde

Torsdag d. 3. november 19.00-21.00

TID

STED
Hedensted
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De vil desuden fortælle om deres cykeltur jorden rundt, hvor de tilbagelagde 24391 km, samt
om deres vej til sejren i overlevelsesprogrammet ”Alene i vildmarken” på DR1.
Efter en aften i selskab med Emil og Nicklas, kan vi forhåbentlig alle sige ”Hold kæft, vi har det
godt!”.

DET SKER

Den mentale rygsæk, vejen til et positivt og energisk sind samt hvordan man opnår sine mål,
vil uden tvivl være på dagsordenen, når Emil Fammé Hansen og Nicklas Flenø Mikaelsen, bedre
kendt som ”cykeldrengene”, besøger Tørring Bibliotek.

PÅ BIBLIOTEKET

FOREDRAG MED ”CYKELDRENGENE FRA VILDMARKEN”

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

TID

STED

Torsdag d. 17. november

19.00-21.00

Tørring
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fra VERDENSMÅL
til HVERDAGSMÅL
I efteråret 2022 sætter
Hedensted Bibliotekerne
fokus på verdensmålene
Gennem foredrag, workshops og
samarbejder stiller vi skarpt på FN’s
17 verdensmål.
Så glæd dig og hold øje med os på
Facebook, Instagram og på vores
hjemmeside.
hedenstedbibliotekerne
Gratis billetter
bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på@hedenstedbibliotekerne
biblioteket.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

www.hedenstedbib.dk
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DELTAG I ÅRETS
LÆSEUDFORDRING

Vi udlodder flotte bogpræmier
i hver af de 3. kategorier
TO RÆKKER
Læs udfordringerne i to rækker = 9 udfordringer
Du vælger selv rækkerne.
Det skal blot være én lodret og én vandret række

KANTEN RUNDT
Læs udfordringerne i kanten rundt = 16 udfordringer

BRÆTSPIL FOR VOKSNE

SYKLUB PÅ BIBLIOTEKET

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

Syr du patchwork, tasker eller tøj? Savner
du lidt hjælp, lidt selskab eller bare hygge i
hverdagen?

Så kom på Juelsminde Bibliotek og vær med
til en eller flere hyggelige aftener. Vi spiller
forskellige brætspil og hjælper hinanden
med reglerne.
Vi er i lokalet på 1. sal.
Kontaktperson er Uffe Vind.
Mail: uffevind@ymail.com

Kom og sy med os på Hedensted Bibliotek!
Vi starter en syklub op hver anden torsdag
fra 18.30 til 20.30. Der er bordplads og stik
til medbragte symaskiner.
Kom og se, hvad vi laver og deltag selv.
Inviter også gerne venner og bekendte med.
Der er altid plads til flere.

PLADEN FULD
Læs udfordringerne på hele pladen = 25 udfordringer
Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Kom ind på biblioteket
Fredag
den 6. september
17-18.30
og hent
din kl.spilleplade

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

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

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

Gratis
påtilmelding
Der erbilletter
fri entrébestilles
og ingen
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
- bare mød op.
eller på biblioteket.

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Der
fri entré og ingen tilmelding
eller
påerbiblioteket.

- bare mød op.

Fredag
kl. 17-18.30 STED
DATO den 6. septemberTID
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Tirsdag d. 23. august 18.30-22.00 Juelsminde
herefterden
tirsdag
i lige uger.kl. 16-17.30
Mandag
16. september
Sidste
gang
før
jul
er d.Bibliotek
13. december.
3.-9. klasse på Hornsyld

DATO

TID

STED

Torsdag d. 1. september 18.30-20.30 Hedensted
herefter torsdag i ulige uger
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

STRIKKEKLUB HEDENSTED

STRIKKEKLUB TØRRING

Vi mødes hver anden fredag, hvor vi
strikker og hækler på livet løs.

Vi mødes hver anden tirsdag, hvor vi strikker
og hækler på livet løs.

Der er selvfølgelig også tid til snak og kaffe!
Alle er velkomne uanset strikkeevner, her
kan man altid få hjælp

Der er selvfølgelig også tid til snak og kaffe!
Alle er velkomne uanset strikkeevner - her
kan man altid få hjælp.

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 betale med kontanter og MobilePay.
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.

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

DATO
50
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TID

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

STED

Fredag d. 12. august
14.30-16.30 Hedensted
herefter fredag i lige uger

DATO

TID

Du er velkommen til at kontakte dit bibliotek for spørgsmål.
STED

Tirsdag d. 9. august 14.00-17-00 Tørring
herefter tirsdag i lige uger

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 omkring
vores mange arrangementer.

