DET SKER 2021
FORÅR

Dino workshop

Familie på farten

ARRANGEMENTER FORÅR 2021
DATO

ARRANGEMENT

TID

STED

16.0019.00-20.30
19.00-20.30
18.30-20.00
19.00-20.30
19.00-20.15
19.00-21.30
19.00-20.30
10.00-11.30
18.30-20.00
19.00-20.15
18.30-20.00
19.00-20.15
19.00-21.00
18.30-20.00
19.00-21.00

HE, JU, TØ, HO, UL
JU
HE
HE
TØ
JU
Rytmeloftet
TØ
JU
HE
JU
HE
JU
JU
HE
Uldum Kær, v. Fugletårnet

6
7
7
8
7
7
9
10
10
8
7
8
7
10
8
10

15.00-17.00
16.30-18.30
16.30-18.30
16.30-18.30
14.00-16.00
10.30
10.00-12.00
17.00-18.30
17.00-18.30
10.30-13.30
10.00-12.00
13.00-15.00

HE
TØ
HE
HE, JU, TØ
JU
HE, TØ, JU
UL
HE
JU
HE
HE
HE
HE, JU, TØ

13
12
12
13
12
15
14
14
16
16
17
18
18

				

SIDE

LITTERATUR

Vi udfordres alle stadig af corona-epidemien, men på trods af det, har bibliotekspersonalet igen skabt et
stærkt arrangementsprogram, som lægger op til inspiration, fordybelse, læring og underholdning.
I en tid hvor vi ikke rigtigt kan rejse ud, vil jeg foreslå, at du vender dig mod litteraturen. Den kan med
et snuptag bringe dig “til de fjerne himmelstrøg og give værdifulde indsigter” i fremmede kulturer, og i
de liv andre mennesker lever. Med vores bogsnak-arrangementer inviterer vi dig med på inspirerende
bogsamtaler i naturen, mens du også får mulighed for at læne dig tilbage i stolen på et af bibliotekerne
og lade dig inspirere, når biblioteksmedarbejderne præsenterer litteraturens temaer eller fortæller om
de bedste aktuelle bøger. Som noget nyt får du også mulighed for at blive klogere på vores store danske
forfatter Henrik Pontoppidan, når vi i samarbejde med Rytmeloftet inviterer til litteratur- og musiksalon.
Er du mere til action og motion, så venter der en sand lækkerbisken, når Jesper Kenn Olsen, der har løbet
jorden rundt to gange, gæster biblioteket. I samarbejde med Hedensted/Løsning Løbehold inviterer vi til
en tempofyldt dag med foredrag, løbetur og mentaltræning - husk løbeskoene!
Forårets arrangementsprogram byder som altid på mange andre gode sager for både børn, unge og
voksne. Fx tilbyder vi en ny omgang af de populære naturvidenskabelige livestreaminger, ligesom
børnene får mulighed for at slå sig løs i et dinosaurværksted eller boltre sig, når vi omdanner hele
biblioteket til ét stort rekordområde, hvor der kan sjippes, stables bøger og meget mere.

05.01
18.01
25.01
28.01
02.02
10.02
23.02
23.02
24.02
25.02
17.03
25.03
21.04
03.05
06.05
17.05

Korte booktalks - tirsdage og torsdage
Årets boghøst 2020
Årets boghøst 2020
Fantasy Fellowship Hedensted
Årets boghøst 2020
Vild med bøger
Litteratur- og musiksalon
Fælleslæsning - læseklub uden lektier
Fælleslæsning - læseklub uden lektier
Fantasy Fellowship Hedensted
Vild med bøger
Fantasy Fellowship Hedensted
Vild med bøger
Bogsnak ved Juelsminde Strand
Fantasy Fellowship Hedensted
Bogsnak ved Uldum Kær

BØRN OG UNGE
13.01
22.01
29.01
30.01
05.02
16.02
18.02
18.02
10.03
18.03
29.03
10.04

Bookeaters - 6. - 9. Klasse
Brætspil & Pizza
Brætspil & Pizza
Dyt dyt - ska’ vi byt’ fastelavnstøj
Brætspil & pizza
Pandekagedagen – Hvide Tirsdag
Skovfars fortælleshow
Fantasy og mytologi-workshop
Ulvetime for børnefamilier
Ulvetime for børnefamilier
Kan børn finde DINOSAURER?
Børnenes rekorddag
MGP – årets store børnefest

Vi har lagt os i selen for at planlægge ud fra de gældende corona-restriktioner, som vi naturligvis
overholder til punkt og prikke. Men vi tager løbende bestik af situationen og justerer eller aflyser enkelte
arrangementer, hvis det bliver nødvendigt. Følg med på vores hjemmeside, hvor der også løbende bliver
tilføjet nye arrangementer, som ikke er med i dette program.
Rigtig god fornøjelse
Thomas Ry Andersen, bibliotekschef ved Hedensted Bibliotekerne

HE: Hedensted Bibliotek

TØ: Tørring Bibliotek

JU: Juelsminde Bibliotek

HO: Hornsyld Bibliotek

UL: Uldum Bibliotek

ARRANGEMENTER FORÅR 2021
ARRANGEMENT

TID

STED

SIDE

16.0016.0016.0019.00-21.00
19.00-22.00
16.0019.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
10.00-12.00
16.0019.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
16.0019.00-21.00
17.30-18.30

JU
JU
JU
HE, JU
JU
JU
HE, JU
TØ
HE, JU
TØ
HE
HE
JU
HE, JU
JU
HE, JU
JU
HE, JU
HE

26
26
26
23
22
26
23
22
23
24
22
25
26
23
22
23
26
23
26

16.00-17.30

UL

28

18.30-22.00

JU

28

14.00-17.00

TØ

30

18.30-20.30

JU

29

18.30-20.30

HE

29

				

VOKSNE
10.01
24.01
07.02
09.02
11.02
21.02
23.02
25.02
02.03
02.03
04.03
06.03
07.03
09.03
11.03
16.03
21.03
13.04
05.05

Hemmelige film
Hemmelige film
Hemmelige film
Livestreaming
Strikkeforedrag
Hemmelige film
Livestreaming
Strikkeinspiration
Livestreaming
Familie på farten – vandring for livet
Strikkeinspiration
Hedensted bevæger sig
Hemmelige film
Livestreaming
Strikkeinspiration
Livestreaming
Hemmelige film
Livestreaming
Ny Alsang

DET SKER PÅ BIBLIOTEKET
12.01
12.01
12.01
14.01
15.01

Tal dansk café
- herefter alle tirsdage
Brætspil for voksne
- herefter tirsdag i lige uger
Strikkeklub Tørring
- herefter tirsdage i lige uger
Strikkeklub Juelsminde
- herefter hver torsdag
Strikkeklub Hedensted
- herefter fredag i lige uger

HE: Hedensted Bibliotek

TØ: Tørring Bibliotek

JU: Juelsminde Bibliotek

HO: Hornsyld Bibliotek

LITTERATUR

DATO

UL: Uldum Bibliotek

5

KORTE BOOKTALKS

ÅRETS BOGHØST 2020

VILD MED BØGER

Tirsdage og torsdage kl. 16.00 afholder vi små hurtige BookTalks. Kom og hør vores
bibliotekarer fortælle om en masse gode bøger og få ny inspiration til din læsning.
Hver BookTalk har sit tema, hvilket meldes ud løbende.

Kunne du tænke dig at få præsenteret et
udsnit af alle de gode bøger, der udkom i
2020?

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
”Isbjørnen” på Juelsminde Bibliotek fra den
11. januar.

Fire bibliotekarer står klar til at fortælle
om alle de spændende nyere titler, du har
mulighed for at låne på biblioteket.
Der er fri entré og ingen tilmelding
- bare mød op.

STED

Der vil blive serveret kaffe, te og vand.

DATO		TID

Hedensted Tirsdag d. 5. januar
Tirsdag d. 2. februar
Tirsdag d. 2. marts
Tirsdag d. 6. april
Tirsdag d. 4. maj
Tirsdag
d. 1.på
juni
Gratis billetter
bestilles

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller
på biblioteket.
Juelsminde
Tirsdag d. 12. januar 16.00

6
6

Tirsdag d. 9. februar 16.00
Fredag den 6. september kl. 17-18.30
Tirsdag d. 9. marts
16.00
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
Tirsdag d. 13. april
16.00
Tirsdag
d.
11.
maj
16.00
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Tirsdag
d.
8.
juni
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek 16.00

STED

DATO		 TID

Tørring

Tirsdag d. 19. januar
Tirsdag d. 16. marts
Tirsdag d. 20. april
Tirsdag d. 18. maj
Tirsdag d. 15. juni

Hornsyld

Uldum

Torsdag d. 28. januar
Torsdag d. 25. marts
Torsdag d. 27. maj

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Torsdag d. 25. februar 16.00
Torsdag d. 29. april
16.00
Torsdag d. 24. juni
16.00

Onsdag d. 10. februar kl. 19-20.15
Henrik Pontoppidan: Isbjørnen
Onsdag d. 17. marts kl. 19-20.15
Iben Mondrup: Tabita
Onsdag d. 21. april kl. 19-20.15
En overraskelse!

Bestil gratis billetter på

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

DATO

TID

Mandag d. 18. januar 19-20.30
Mandag d. 25. januar 19-20.30
Tirsdag d. 2. februar 19-20.30

STED
Juelsminde
Hedensted
Tørring

Gratis
billetter
bestillesinden
på d. 1. februar på
Bestil
gratis billetter
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

eller i forsalg på biblioteket. Tilmeldingen
gælder til alle tre aftener.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO/STED

TID

Mandag
dend.16.
september
kl. 16-17.30
Onsdage
10/2
,17/3 , 21/4
19-20.15
3.-9.Juelsminde
klasse på Hornsyld Bibliotek

7

FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED

LITTERATUR- OG MUSIKSALON - “ISBJØRNEN” AF HENRIK PONTOPPIDAN

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.

Hedensted Bibliotekerne byder i samarbejde med Rytmeloftet og Pontoppidanselskabet indenfor
til en hyggelig og inspirerende aften i litteraturens og musikkens tegn. Interesserede læsere
får mulighed for at mødes og sammen undersøge og tale om Pontoppidans klassiske roman
Isbjørnen, lytte til musik skabt over Pontoppidan-tekster og blive klogere på en af Danmarks
helt store forfattere.

I foråret 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 forårssæsonen af
med en nyere roman af Taran Matharu ”Novicen”.

Henrik Pontoppidan (1857-1943) er forfatter til nogle af dansk litteraturs allerstørste værker
bl.a. romanerne Lykke-Per, De Dødes Rige og Det forjættede land. I 1917 blev han belønnet med
nobelprisen i litteratur.

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

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

8
8

Vi varmer op med fællessang ved Uffe Kristiansen fra Rytmeloftet.
Herefter fortæller vi om Isbjørnen. Biblioteksleder Thomas Ry Andersen er ordstyrer og sørger
for at sætte snakken i gang. Formand for Pontoppidanselskabet; Lektor og cand. mag. Johan
Rosdahl fortæller om Pontoppidans forfatterskab og Isbjørnen. Uffe Kristiansen fra Rytmeloftet
vil undervejs bl.a. spille nogle af de kompositioner, der er skabt over Pontoppidan-tekster.

STED

Torsdag d. 28. januar 18.30-20 Shamran		
Fredag den 6. september kl. 17-18.30
Torsdag
d. 25.
18.30-20
3.-6.
klasse
påfebruar
Hedensted
Bibliotek Troldmandens Nevø

Hedensted

Torsdag d. 25. marts
18.30-20 Neverwhere		
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Torsdag d. 6. maj
18.30-20 Novicen		
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Hedensted

Hedensted
Hedensted

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

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller i forsalg
biblioteket.
Fredag
den 6. på
september
kl. 17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Tirsdag
d. 23.
19-21.30
Rytmeloftet
3.-9.
klasse
på februar
Hornsyld Bibliotek

9
9

FÆLLESLÆSNING
– LÆSEKLUB UDEN LEKTIER

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 i den dejlige natur, mens vi tager
en snak om den læste tekst. Alle kan være
med, og det kræver hverken forberedelse eller
litteraturviden. Vi runder aftenen af med
kage og kaffe og en hurtig 15 minutters
booktalk med bud på forskellige gode
læseoplevelser til sommeren.

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.

- VED JUELSMINDE STRAND OG ULDUM KÆR

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

www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

DATO

10

TID

STED

Fredag den 6. september kl. 17-18.30
Mandag d. 3. maj 19-21 Juelsminde
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
			 Bibliotek
Mandag den
d. 17.
19-21 Uldum
Kær, v.
Mandag
16.maj
september
kl. 16-17.30
			
Fugletårnet
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

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.

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

DATO/STED
TID
Gratis
billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Tirsdag d. 23. februar
19-20.30
eller på biblioteket.
Derefter hver 14. dag - ialt 5 gange
Tørring
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Onsdag d. 24. februar
10-11.30
Derefter
hver
14.
dag
ialt
5
gange
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Juelsminde
3.-9.
klasse på Hornsyld Bibliotek

BØRN & UNGE

BOGSNAK

11

BRÆTSPIL & PIZZA

DYT DYT - SKA´ VI BYT´ FASTELAVNSTØJ

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

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

Spil sammen med dine venner - eller kom og spil med nye venner.
Tag børnenes gamle fastelavnstøj med og byt
til noget andet.

For børn i 4.-5. klasse

BOOKEATERS - UNGDOMSKLUB TIL
BOGELSKERE - 6.-9. KLASSE
Selvstyrende litteraturklub for unge i 6.-9.
klasse.
Kom forbi, alle unge er velkomne!
Vi serverer chips og saftevand.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.hedenstedbib.dk/bookeaters

BILLETPRIS: 50 KR.
Gratis
billetter
bestilles på
Købes på
www.hedenstedbib.dk/arrangewww.hedenstedbib.dk/arrangementer
menter eller i forsalg på biblioteket.
eller på biblioteket.

Fredag
DATO den 6. september
TIDkl. 17-18.30STED
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
12

Fredag d. 22. januar 16.30-18.30 Tørring
Fredag
29.16.
januar
16.30-18.30
Hedensted
Mandagd.den
september
kl. 16-17.30
Fredag
d.
5.
februar
16.30-18.30
Juelsminde
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

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

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

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

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

Lørdag d. 30. januar - lørdag d. 13. februar
Fredag
den 6. september
17-18.30
i bibliotekernes
betjente kl.
åbningstid.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

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

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

- bare mød op.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6.
klasse på HedenstedTID
Bibliotek
DATO

STED den 16. september kl. 16-17.30
Mandag
Hedensted,
Juelsminde,
Tørring
3.-9.
klasse på
Hornsyld Bibliotek

Onsdagden
d. 13.
Mandag
16. januar
september15-17
kl. 16-17.30Hedensted
herefter
onsdage
i
lige
uger
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

STED
13
13

Er du vild med hekse og troldmænd eller den
nordiske gud Thor?
Så kom med ind i den magiske verden og lær
tegnetricks til at tegne din egen personlige
helt eller heltinde.
Målgruppe 8-12 år

Det er en helt vildt højtlæsningsoplevelse
med fortælling i rim, børneinddragelse og
ballondyr – og det bliver rigtig sjovt.
Showet er baseret på “Marcus “Skovfar”
Øland’s” nyeste børnebog ”Hakke-Hans
lægger et æg”.

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
BILLETPRIS: 25 KR.
eller på biblioteket.

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
BILLETPRIS: 25 KR.
eller på biblioteket.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer den
eller6.i september
forsalg på biblioteket.
Fredag
kl. 17-18.30

DATO

14

SKOVFARS FORTÆLLESHOW
- HAKKE-HANS LÆGGER ET ÆG

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Torsdag
d. 18.
februar Bibliotek
10-12 Hedensted
3.-9.
klasse
på Hornsyld

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer
i forsalg påkl.biblioteket.
Fredag
deneller
6. september
17-18.30

DATO

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
februarBibliotek
10.30 Uldum
3.-9.Torsdag
klasse d.
på18.
Hornsyld

PANDEKAGEDAGEN – HVIDE TIRSDAG
Vi bager pandekager og læser pandekagehistorier – kom og vær med.
Pandekagedagen falder altid på tirsdagen efter fastelavnssøndag. Dagen kaldes også Hvide
Tirsdag, fordi alle ingredienserne til pandekager er hvide, og disse ingredienser var netop dem,
der i gamle dage skulle tømmes ud af spisekammeret inden fasten.

VINTERFERIE

VINTERFERIE

FANTASY OG MYTOLOGI-WORKSHOP

På grund af corona-situationen, skal du i år booke en billet, så vi overholder alle retningslinjer
iht. forsamlingsforbuddet.

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

eller i forsalg på biblioteket.

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6.
DATOklasse på Hedensted
TID BibliotekSTED

Tirsdag d.16.
februar
14-16kl. 16-17.30
Hedensted, Tørring
Mandag
den 16.
september
		Juelsminde
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

15
15

ULVETIME FOR BØRNEFAMILIER

”KAN BØRN FINDE DINOSAURER?”

Slip for at lave aftensmad og få en ekstra godnathistorie.

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.

For familier med børn i alderen 0-7 år.

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.

BILLETPRIS:
VOKSNE: 50 KR. BØRN 3-7 ÅR: 30 KR.
BØRN 0-2 ÅR: GRATIS.
Købes senest dagen før på

Gratis
billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
biblioteket. Giv besked til personalet, hvis du/I
eller på biblioteket.

har nogle allergier, vi skal tage hensyn til.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30
3.-6.
DATO klasse på Hedensted
TIDBibliotek

16
16

STED

Onsdag d.den
10.16.
marts
17-18.30
Juelsminde
Mandag
september
kl. 16-17.30
Torsdag
d.
18.
marts
17-18.30
Hedensted
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Gratis billetter bestilles på
BILLETPRIS: 25 KR.
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

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

DATO

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Mandag
d. på
29.Hornsyld
marts 10.30–13.30
Hedensted
3.-9.
klasse
Bibliotek

17
17

LÅN EN
SPROGKUFFERT
BØRNENES REKORDDAG

MGP – ÅRETS STORE BØRNEFEST!

Kom og hjælp os med at lave en masse fede
rekorder, når vi får besøg af en kontrollant
fra Børnenes Rekordbog.

Vi varmer op til børnenes MGP!

Vi omdanner biblioteket til ét stort
rekordområde, hvor der kan sjippes,
stables bøger og mange andre ting
– kun fantasien sætter grænser.

For at kunne holde en rigtig MGP-fest skal der
selvfølgelig være masser af festligt lir til at
gøre stemningen hjemme i stuerne ekstra god.
Kom og lav bannere, stemmesedler og andre
fede ting til din aften.

Måske kan nogle af rekorderne komme med
i Børnenes Rekordbog 2022.

BILLETPRIS: 25 KR.
Gratis billetter bestilles på
menter eller i forsalg på biblioteket.
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6.
klasse
påpå
Hedensted
Bibliotek
3.-6.
klasse
Hedensted
Bibliotek

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

DATO

18

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrange-

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

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Lørdag
d. 10.
10-12
3.-9.
klasse
på april
Hornsyld
Bibliotek Hedensted

DATO
Se dato på på www.hedenstedbib.dk/
Fredag
Fredagden
den6.
6.september
septemberkl.		
kl.17-18.30
17-18.30
arrangementer
TID

13-15		

Mandag
Mandagden
den16.16.september
septemberkl.kl.16-17.30
16-17.30
STED
Juelsminde,
Tørring,
Hedensted
3.-9.
klasse
Bibliotek
3.-9.
klassepå
påHornsyld
Hornsyld
Bibliotek

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

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

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

VOKSNE

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
20
20

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek
21

STRIKKEFOREDRAG MED BENTE GEIL

STRIKKEINSPIRATION

LIVESTREAMING FRA AARHUS UNIVERSITET

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.

Ved du egentlig hvor mange gode
strikke-ideer, du kan hente på biblioteket?

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.

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.
Der vil også være god tid til at snakke og
strikke.

Der er mulighed for at købe garn og
opskrifter m.m.
Foredraget er i samarbejde med Juelsminde
Husflid.
Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
BILLETPRIS: 125 KR.
eller på biblioteket.

Inkl. kaffe og kage
Billetsalg
Fredag
denpå6.www.juelsmindehusflid.mono.net
september kl. 17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

22

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Torsdag
d. 11.
februar Bibliotek
19-22 Juelsminde
3.-9.
klasse
på Hornsyld

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

Fredag
DATO den 6. september kl.TID17-18.30STED

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Torsdag d. 25. februar 19-21
Tørring
Torsdag d. 4. marts
19-21
Hedensted
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Torsdag d. 11. marts
19-21
Juelsminde
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

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

STED

TID

Hedensted og Juelsminde Biblioteker

19-21

DATO

FOREDRAGSHOLDER

TEMA		

09.02

Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns
Universitet, overlæge på Rigshospitalet

Yngre med årene

23.02

Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen,
Aarhus Universitet

Sære sanser

02.03

Esben Auken vicedirektør i GEUS og adjungeret professor Vandet under vores fødder
i geofysik ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Gratis billetter bestilles på
09.03 Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
og Astronomi, Aarhus Universitet
eller på biblioteket.

Big Bang og det usynlige univers

16.03 den
Professor
i folkesundhed
Lone Simonsen, Institut for
Fredag
6. september
kl. 17-18.30
Naturvidenskab
ogBibliotek
Miljø, Roskilde Universitet
3.-6. klasse
på Hedensted

Pandemier i de sidste 200 år

13.04 den
Professor
i genomforskning
Oluf Borbye Pedersen,
Mandag
16. september
kl. 16-17.30
Københavns
Universitet
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Magtfulde mikrober der 		
gavner dig

23
23

Fotos: Helge Rude Kristensen

FAMILIE PÅ FARTEN – VANDRING FOR LIVET

HEDENSTED BEVÆGER SIG

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.

Jorden rundt med ultraløber Jesper Kenn Olsen.

På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap 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 samle mere end
200.000 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse.

Arrangeret af Hedensted Bibliotekerne i samarbejde med Hedensted/Løsning Løbehold [HLLH]

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

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

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

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

24
24

Jesper Kenn Olsen har løbet jorden rundt to gange. Lyt og løb med, når Jesper fortæller om sine
oplevelser og tanker undervejs og giver råd til løbeteknik og mentaltræning. Husk løbeskoene,
for efter foredraget løber vi en lille tur på ca. 3-5 kilometer med Jesper, hvor både nye og
trænede løbere får mulighed for at afprøve Jespers løberåd. Det er frivilligt, om man vil deltage i
løbeturen. Alle deltagere får udleveret en energipose med bl.a. vand og frugt.

DATO den 16. september
TID kl. 16-17.30
STED
Mandag
Tirsdag
d.
2.
marts
19-21
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek Tørring

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

DATO

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Lørdag
d. 6.påmarts
3.-9.
klasse
Hornsyld10-12
Bibliotek Hedensted

25
25

Nye sange og tekster om fred og frihed.
Indlæg v. folketingsmedlem Daniel Toft Jacobsen (S), musiker Ester Brohus og sognepræst
Morten Seindal Krabbe. De vælger hver 2
sange skrevet efter 1945, som de forbinder
med fred/frihed. Bibliotekschef Thomas Ry
Andersen finder moderne lyrik/digte til at
supplere sangene.
Konferencier: Bibliotekschef ved Hedensted
Bibliotekerne Thomas Ry Andersen
Hedensted Kirkekor medvirker. Sangblad
udleveres. Afslutning m. bobler, kransekage
og chokolade. Arrangeret i samarbejde med
Hedensted Kirke.

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 på Juelsminde Bibliotek, hvilken film
der bliver vist.
Filmvisningen begynder kl. 16 alle dage.
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan
komme.

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

www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller i forsalg
biblioteket.
Fredag
den 6. på
september
kl. 17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

26

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Onsdag
d. 5.påmaj
17.30-18.30
3.-9.
klasse
Hornsyld
Bibliotek Hedensted

DET SKER

HEMMELIGE FILM

PÅ BIBLIOTEKET

NY ALSANG

Bestil gratis billetter på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller i forsalg på biblioteket.
Gratis billetter bestilles på
DATO
STED
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller
på
biblioteket.
Søndag d. 10. januar
Juelsminde

Søndag d. 24. januar
Juelsminde
Fredag
6. februar
september kl. 17-18.30
Søndagden
d. 7.
Juelsminde
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
Søndag d. 21. februar
Juelsminde
Søndag
d.
7.
marts
Juelsminde
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Søndag
d.
21.
marts
Juelsminde
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek
27

TAL DANSK CAFÉ

BRÆTSPIL FOR VOKSNE

STRIKKEKLUB JUELSMINDE

STRIKKEKLUB HEDENSTED

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.

Har du spillet før, eller er du helt ny og
mangler nogen at spille med? Så kom på
Juelsminde Bibliotek og vær med til en eller
flere hyggelige aftener. Vi spiller forskellige
brætspil og hjælper hinanden med reglerne.
Vi er enten ved langbordet eller på 1. sal.

Vi mødes hver torsdag, hvor vi strikker og
hækler på livet løs. Men der er også tid til
snak og kaffe!

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

Der vil være kaffe og te!

Kontaktperson er Uffe Vind
Mail: uffevind@ymail.com

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’

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!

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

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

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

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
fri entré og ingen tilmelding
ellerDer
på er
biblioteket.

3.-6.
DATOklasse på Hedensted
TID BibliotekSTED

3.-6.
klasse på Hedensted
DATO
TIDBibliotek

3.-6.
DATOklasse på Hedensted
TID Bibliotek STED

3.-6.
klasse på Hedensted
DATO
TIDBibliotek

Tirsdageden 16. september
16-17:30
Uldum
Mandag
kl. 16-17.30
Vi
er
der
ikke
i
ferierne.
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Tirsdagden
d. 12.
18.30-22
Juelsminde
Mandag
16. januar
september
kl. 16-17.30
herefter
tirsdag
i
lige
uger
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Torsdag d.den
14.16.
januar
18.30-20.30
Juelsminde
Mandag
september
kl. 16-17.30
herefter
hver
torsdag
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

Fredagden
d. 15.
14.30-16-30
Mandag
16. januar
september
kl. 16-17.30Hedensted
herefter
fredag
i
lige
uger
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

- bare mød op.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

28

- bare mød op.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

STED

- bare mød op.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

- bare mød op.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30

STED
29

FØLG OS PÅ DE
SOCIALE MEDIER
Følg Hedensted Bibliotekerne
på Facebook og Instagram for
nyheder og information omkring
vores mange arrangementer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

STRIKKEKLUB TØRRING

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.

Vi mødes hver anden tirsdag (lige uger),
hvor vi strikker og hækler på livet løs.
Men der er selvfølgelig også tid til snak og
kaffe!

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.

Alle er velkomne uanset strikkeevner, her
kan man altid få hjælp!

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.

Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
Der er
entré og ingen tilmelding
eller
påfri
biblioteket.

- bare mød op.

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6.
DATOklasse på Hedensted
TIDBibliotek
STED
30

Tirsdag d.
12.16.
januar
14-17
Tørring
Mandag
den
september
kl. 16-17.30
herefter
tirsdag
i
lige
uger
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

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

OBS! Nogle arrangementer foregår på 1. sal uden adgang med elevator. Dette kan ikke altid
annonceres
i forvejen,
Gratis billetter
bestillesda
pådet afhænger af antal deltagere på dagen.
www.hedenstedbib.dk/arrangementer

på forbehold
biblioteket.for eventuelle trykfejl i denne folder og på vores hjemmeside.
Vieller
tager
Du er velkommen til at kontakte dit bibliotek for spørgsmål.

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

Mandag
denhilsen
16. september kl. 16-17.30
Med
venlig
3.-9. klasse påBIBLIOTEKERNE
Hornsyld Bibliotek
HEDENSTED

31
31

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.facebook.com/hedenstedbibliotekerne
www.instagram.com/hedenstedbibliotekerne

