DET SKER 2020

EFTERÅR

Lev stærkt - dø smukt

Højtlæsning

ARRANGEMENTER EFTERÅR 2020
DATO

ARRANGEMENT

TID

STED

				

SIDE

AUGUST		
25.08

Airbrush Tattoo

14.00-16.00

TØ

SEPTEMBER		
09.09
16.09
16.09
19.09
23.09
23.09
24.09
Uge 38
Uge 40

Bookwalk
19.00-20.30
JU
Ulvetime med Sally’s Far - Thomas Brunstrøm
17.00-18.30
JU
Gertrud Tinning
19.00-21.00
TØ
Velkomstgave til de 2-årige
10.00-12.00
HE, JU, TØ
Bookwalk
19.00-20.30
TØ
Vild med bøger
19.00-20.15
JU
Danmark rundt på løbehjul
19.00-21.00
HE
LæsLøs - Hedenstederne læser			
Ordblindeuge			

5

6
7
8
9
6
10
11
10
13

OKTOBER		

ARRANGEMENTER OG EVENTS I CORONAVIRUSSENS TEGN
Da Danmark lukkede ned den 12. marts, aflyste eller flyttede Hedensted Bibliotekerne en lang række af
forårets arrangementer. Siden da har stort set alt stået i Coronavirussens tegn. Det gælder også planlægningen
af efterårets arrangementer, som har været præget af stor usikkerhed. Medarbejderne har under disse
vanskelige vilkår alligevel fået stykket et imponerende arrangementsprogram sammen, hvor der er noget for
enhver smag. Vi kan ganske vist ikke tilbyde samme antal arrangementer som normalt, men kvaliteten er som
altid høj.
Du kan glæde dig til en række inspirerende litteraturarrangementer med booktalks, bookwalks og besøg af
forfatteren Gertrud Tinning, der vil fortælle om sin anmelderroste historiske roman ”En uretfærdig tid”.
Personligt glæder jeg mig meget til at deltage i turen til Bogforum og hilse på de mange deltagere i bussen.
Det plejer at være en både lærerig og underholdende tur, hvor du i den grad vender hjem med trætte ben,
inspirerende litteraturoplevelser og ryksækken fuld af bøger.
Programmet byder på mange andre oplevelser, fra fælleskabet omkring ”Hemmelige Film”, over naturvidenskabelige livestreamingforedrag fra Aarhus Universitet til foredrag med eventyreren Nicolai Bangsgaard.
Nikolai kommer forbi og fortæller om, hvordan han i sommeren 2019 tog hele Danmark rundt på løbehjul for
at undersøge, hvordan det står til med den danske imødekommenhed og gæstfrihed.
Der er i den grad også noget at komme efter for børnene med flere kreative workshops i efterårsferien,
Ulvetime med Sallys far, børneteatret ”Skovnissernes jul” og meget mere. Medarbejderne har arbejdet hårdt
med at få programmet i stand, og jeg er stolt af resultatet.
I skrivende stund, ultimo april, kan vi dog ikke garantere, at vi får mulighed for at afvikle alle arrangementerne
på de angivne tidspunkter. Det er desværre et forbehold, vi må leve med. Men én ting kan vi garantere: Du
har været savnet, og vi glæder os meget til igen at kunne byde dig hjerteligt velkommen på et af kommunens
biblioteker i Hedensted, Tørring, Uldum, Juelsminde og Hornsyld.
Thomas Ry Andersen, bibliotekschef ved Hedensted Bibliotekerne.

03.10
04.10
Uge 42
12.10
13.10
Uge 42
14.10
16.10
18.10
20.10
21.10
26.10
30.10
31.10

Skovfar, Marcus Øland
Hemmelige film
Eventyrjagt
Perleworkshop
Perleworkshop
Højtlæsning - (på alle betjente dage)
Ridder for en dag
Perleworkshop
Hemmelige film
Lev stærkt - dø smukt
Vild med bøger
Bogcafé
Halloween
Tur til Bogforum

10.00
JU
16.00
JU
Hele dagen
HE, TØ, JU, HO, UL
10.00-12.00
TØ
10.00-12.00
HE
10.30-11.00
HE, TØ, JU
10.00-18.00
HE
10.00-12.00
JU
16.00
JU
19.00-21.00
Skolebiblioteket på Uldum Skole
19.00-20.15
JU
18.30-21.00
HE
19.00-20.00
HE
Hele dagen		

NOVEMBER		
01.11
02.11
05.11
07.11
09.11
12.11
15.11
16.11
18.11
28.11
29.11

Hemmelige film
Med metaldetektiven på arbejde
Ulvetime
Kreativt forum
Bogcafé
Fremtidsfuldmagter
Hemmelige film
Bogcafé
Vild med bøger
Grøn krea jul
Hemmelige film

16.00
19.00-21.00
17.00-18.30
10.00-13.00
18.30-21.00
19.00-21.00
16.00
18.30-21.00
19.00-20.15
10.00-12.00
16.00

JU
JU
HE
HE
JU
HE
JU
TØ
JU
JU
JU

12
13
16
16
16
17
17
16
13
15
10
18
19
20

13
21
22
22
18
23
13
18
10
23
13

DECEMBER		
05.12
05.12

Grøn krea jul
Skovnissernes jul

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

10.00-12.00
10.30-12.00

HO: Hornsyld Bibliotek

HE
HO

23
24

UL: Uldum Bibliotek

						

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET
DATO

ARRANGEMENT

BRÆTSPIL FOR VOKSNE
18.08

herefter tirsdag i lige uger

TAL DANSK CAFÈ
Tirsdage		

STRIKKEKLUBBER
04.08
21.08
03.09

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

BOOKEATERS SENIOR
26.08

herefter onsdage i ulige uger

BOOKEATERS 6.-9. KLASSE
02.09

herefter onsdag i lige uger

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG
06.10
27.10
03.11
10.11
17.11
24.11

Rejsen ud i rummet
Tang
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden
Smagen af øl
Tilblivelsen af det moderne menneske
Grønlands indlandsis

THE FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED
24.09
22.10
19.11
17.12

Frank Herbert: Klit
Holly Black: Prinsen af Ondskab
Leigh Bardugo: Kragens Kald
Joe Abercrombie: Stålets Vilje

TID

STED

SIDE

18.30-22.00

JU

28

16.00-17.30

UL

26

14.00-17.00
14.30-16.30
18.30-20.30

TØ
HE
JU

27
26
27

17.00-19.00

HE

29

15.00-17.00

HE

29

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

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

14
14
14
14
14
14

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

HE
HE
HE
HE

30
30
30
30

AIRBRUSH TATTOO
Kom og få en super flot midlertidig tatovering, når Sonja fra SOMÉ Hair and Makeup Art
gæster biblioteket. Sonja har en hel mappe med skabeloner, du kan vælge imellem. Der bliver
sprayet sort, godkendt farve igennem skabelonen, og dette giver en meget naturtro tattoo, som
holder i op til en uge.
For både børn og voksne. Det er et drop-in arrangement, så kom når det passer dig imellem kl.
14-16.

			
					
						
					

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

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

HO: Hornsyld Bibliotek

UL: Uldum Bibliotek

TID

Tirsdag d. 25. august 14-16

STED
Tørring
5

BOOKWALK - GÅ EN BOG

ULVETIME MED SALLYS FAR

Tag med på en gåtur rundt i vores dejlige natur, mens to bibliotekarer vil lede vejen og
samtidig byde på en bogsnak om gode læseoplevelser.

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

Vi tager en hyggelig og uformel snak om bøger vi har læst, og alle er velkomne til at byde ind
med inspirerende læsetips.

Forfatter Thomas Brunstrøm besøger Juelsminde Bibliotek og læser højt. Hør hvordan ”Sallys far”
bøgerne er blevet til, og hvor meget af det, der sker i bøgerne, der egentlig er foregået i
virkeligheden. I kan være med i Sallys far-quizzen, hvor I kan vinde en bog.

Vi serverer en kop kaffe undervejs.

Alle børn får en plakat med Sallys fars autograf.

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

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

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

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

Gratis billetter bestilles på
Købes senest dagen før på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på
eller
på biblioteket.

biblioteket. Giv besked til personalet, hvis du/I
har nogle
vi skal
tage hensyn til.
Fredag
den 6.allergier,
september
kl. 17-18.30

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

STED

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Onsdag d. 9. september
17--18.30
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Onsdag
23.Hornsyld
september
17--18.30
3.-9.
klassed.på
Bibliotek

Storstranden, Juelsminde. Vi mødes ved Juelsminde Fisk.

DATO den 16. september kl.
TID		STED
Mandag
16-17.30
Onsdag
16.Hornsyld
septemberBibliotek
17–18.30 Juelsminde
3.-9.
klassed.på

6

Gudenåens udspring. Vi mødes på P-pladsen, Vandskellet.
6

7

7

FORFATTERFOREDRAG: GERTRUD TINNING

VELKOMSTGAVE TIL DE 2-ÅRIGE

Gertrud Tinning fortæller om sin spændende bog ”En uretfærdig tid”, der foregår i 1880’erne i
Uldum og København. Det er en gribende fortælling om bl.a. nogle af de kvinder, der arbejdede for
demokrati og kvinders ligestilling, men som ikke kom med i historiebøgerne.

Alle børn, der fylder 2 år i 2020, kan hente en
lille gave på det lokale bibliotek.

Forfatteren vil læse smagsprøver fra bogen og fortælle om, hvordan hun får ideer og inspiration
- f.eks. hvorfor var det lige Uldum, der blev valgt? Hun vil desuden komme ind på sin omfattende
research til bogen.

Vi glæder os til at byde en masse børn
velkommen på biblioteket denne dag.
Bare mød op!

Foredraget suppleres med billeder af nogle af de historiske personer og lokationer.
Der er afsat tid til spørgsmål og snak.
I samarbejde med ”din Boghandler” i Tørring, som står klar til at sælge ”En uretfærdig tid”
på aftenen.

BILLETPRIS: 50 KR.

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

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

DATO

DATO

TID

Onsdag d. 16. september 19-21
8

8

STED
Tørring

Bredgade 21 - 7160 Tørring - tlf. 5052 7160

TID

STED

Lørdag d. 19. september 10-12
Hedensted
		
Juelsminde
		Tørring
9

UGE 38
I hele uge 38 fejrer vi
glæden ved læsning
- med øjnene såvel
som med ørerne ...
... samt glæden ved at dele
læseoplevelsen med andre.
Vi byder på konkurrencer,
forfatterforedrag og
forskellige aktiviteter,
så følg med på Facebook,
Instagram og på vores
hjemmeside eller
på biblioteket.

#læsløs
#hl2020
10
10

VILD MED BØGER

DANMARK RUNDT PÅ LØBEHJUL

Har du lyst til at dykke ned i litteraturen
sammen med andre?

3200 km, 83 købstæder, 60 dage, 25 kg bagage, 1 løbehjul, 0 kr.

Så kom og vær med i læsekredsen, hvor vi
skal læse tre gode bøger. Tovholder og
ordstyrer er bibliotekar Hanne Laumand.
Bestil gratis billetter senest d. 9. september på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller
på biblioteket. Tilmelding gælder til alle tre
aftener.

I sommeren 2019 rejste antropolog og eventyrer Nicolai Bangsgaard hele Danmark rundt på
løbehjul. Han ville undersøge, hvordan det står til med den danske imødekommenhed og
gæstfrihed. Som en ekstra udfordring og for at komme tættere på danskerne, rejste Nicolai
uden en krone på lommen.
Kom og hør om den usædvanlige rejse. Foredraget er rigt illustreret med både billeder, film
og lyd.

Du kan låne den første bog ”Slægten” på
Juelsminde Bibliotek fra den 19. august.

DATO

TID

STED

Onsdag d. 23. september
Gustav Wied: Slægten

19-20.15 Juelsminde

Onsdag d. 21. oktober
19-20.15 Juelsminde
Kjell Westö: Luftspejling 38
Onsdag d. 18. november
En overraskelse!

19-20.15 Juelsminde

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

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

DATO den 16. september kl. TID
Mandag
16-17.30STED
3.-9.Torsdag
klassed.på24.
Hornsyld
Bibliotek
september
19-21 Hedensted
11

11

SKOVFARS FORTÆLLESHOW MED BALLONDYR

HEMMELIGE FILM

Slangen Sigrid er træt af sin mor, for hun bliver ved med at servere Sigrids venner som aftensmad.
Og Sigrid kunne både lide nabouglen Ulla og mågen Mik bedre, før de blev serveret.

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

”Sigrid – slangen uden venner” handler om at stole på sig selv og om at turde sige fra – også over
for sin mor. Men mest af alt handler den om venskab. For man ved aldrig hvornår man får brug for
en ven. Selv når man er en mega sej brilleslange.

Ca. to uger før filmvisningen annoncerer vi på
plakater på Juelsminde Bibliotek, hvilken film,
der bliver vist.

Skovfars, Marcus Øland, fortælleshow er aktiv historiefortælling med involverende højtlæsning,
ballondyr og aktiviteter.

Filmvisningen begynder kl. 16 alle dage.

For børn i alderen 3-8 år.

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

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

DATO

TID

STED

Lørdag d. 3. oktober

10

Juelsminde

12

DATO

STED

Søndag d. 4. oktober
Søndag d. 18. oktober
Søndag d. 1. november
Søndag d. 15. november
Søndag d. 29. november

Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
13

NATURVIDENSKABELIGE FOREDRAG

LIVESTREAMING FRA AARHUS UNIVERSITET

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

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

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

STED

TID

Hedensted og Juelsminde Biblioteker

19-21

I dette foredrag vil Mette læse højt fra bogen og uddybe udvalgte scener og refleksioner. Hun vil
ligeledes fortælle om skriveprocessens helende kraft og samarbejdet med Gads Forlag op til
udgivelsen.

DATO

FOREDRAGSHOLDER

TEMA		

Tirsdag d. 6. oktober

Professor i astrofysik Hans Kjeldsen

Rejsen ud i rummet

Tirsdag d. 27. oktober

Seniorforsker i Marinøkologi Annette Bruhn

Tang

Tirsdag d. 3. november

Professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen
og Ronnie N. Glud

Dybhavet – nyt fra en
ukendt verden

Tirsdag d. 10. november Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund

Smagen af øl

Foredraget slutter kl. 21.30 p.g.a. ølsmagning og der
skal købes billetter á 30 kr. på www.hedenstedbib.dk/
arrangementer eller i forslag på biblioteket

Tirsdag d. 17. november Professor i DNA-forskning Eske Willerslev
		

BILLETPRIS: 50 KR.
Tilblivelsen af det moderne
menneske

Tirsdag d. 24. november Professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen Grønlands indlandsis
og professor i geofysik David Lundbeck Egholm
14

Hør om et helt særligt menneskes sidste år på jorden. Om hvordan han greb de særlige stunder
med sine tre sønner. Om som familie at tage sorgen på forskud. Om at sørge og leve sammen
som en helende proces. Om troen på det gode og på kærlighedens frisættende kraft. Og om,
hvordan man sammen kan tage styring over et liv i kaos, så man både før, under og efter døden
kan finde mening og livslykke.

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

DATO

TID

STED

Tirsdag d. 20. oktober

19-21

Skolebiblioteket på Uldum Skole
15

PERLEWORKSHOP

RIDDER FOR EN DAG

HØJTLÆSNING

Der er mange eventyrfigurer, som har gemt
sig rundt omkring på biblioteket. Hjælp
med at finde dem. Der gemmer sig flere
overraskelser i jagten.

Kom og lav eventyrmotiver i perler.

Vi laver vores egne sværd og skjolde.
Bagefter kan du få taget dit billede ved
vores riddervæg og vise dine seje
ridder-skills.

Børnebibliotekaren læser højt af
spændende eventyr hver dag på
Hedensted, Tørring og Juelsminde
Bibliotek. På alle betjente dage.

Vi finder perler og de fine eventyrskabeloner
frem.
Bagefter stryger vi dem.

EN EVENTYRLIG EFTERÅRSFERIE

EN EVENTYRLIG EFTERÅRSFERIE

EVENTYRJAGT

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

DATO
Uge 42 - Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

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

DATO/STED		
Fra mandag d. 12. oktober kl 10 til
mandag d. 19. oktober kl. 10.
Alle dage fra kl. 6-22.
Hedensted, Hornsyld, Juelsminde, Tørring,
Uldum Biblioteker.
16

TID

STED

10:30-11

Hedensted

DATO
Uge 42 - Mandag, tirsdag og fredag
Der er fri entré og ingen tilmelding
- bare mød op.

DATO

TID

STED

Mandag den 12. oktober
Tirsdag den 13. oktober
Fredag den 16. oktober

10-12 Tørring
10-12 Hedensted
10-12 Juelsminde

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

DATO

TID

Onsdag den 14. oktober 10-12

TID

STED

10:30-11

Juelsminde

DATO
STED
Hedensted

Uge 42 - Mandag, tirsdag og fredag

TID

STED

10:30-11

Tørring
17

BOGCAFEER – DANSKE FORFATTERE

HALLOWEEN

Kom til hyggeaften på biblioteket og få inspiration til din læsning.

ADVARSEL! Er du bange for mørke og
uhygge, skal du blive langt væk fra
biblioteket, når vi vækker dine værste
mareridt til live.

Denne gang vil dine lokale bibliotekarer fortælle om bøger af danske forfattere.
Der serveres dansk smørrebrød og drikkevarer.

Vi læser gyserhistorier og tager på
spøgelsesjagt i de skjulte og fjerneste afkroge
af biblioteket. Tør du?
For modige børn, der går i 2.-5. klasse.
Det koster kun en sjæl…

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg
på biblioteket.
OBS!
Køb billet til arrangementet i Hedensted senest d. 22. oktober.
Køb billet til arrangementet i Juelsminde senest d. 5. november.
Køb billet til arrangementet i Tørring senest d. 12. november.

18
18

TID

STED

Mandag d. 26.oktober
Mandag d. 9. november
Mandag d. 16. november

18.30-21
18.30-21
18.30-21

Hedensted
Juelsminde
Tørring

PÅ TURTEORI KAN
DU BLIVE KLAR
Turteori giver dig adgang til kurser
til alle former for kørekort.
Kurserne er bygget op efter
Rigspolitiets undervisningsplan og
indeholder prøver og test i det
teoretiske stof, der kræves for at
kunne bestå politiets teoriprøver.

BILLETPRIS: 75 KR. ALT INKLUSIV

DATO

ER DU
KØREKLAR?

Du har adgang, hvis du bor i
Hedensted Kommune, og er oprettet
som låner på Hedensted Bibliotekerne.

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

DATO

TID

STED

Fredag d. 30. oktober

19-20

Hedensted
19

TUR TIL BOGFORUM 2020

MED METALDETEKTIVEN PÅ ARBEJDE

Tag med biblioteket til BogForum. Se mere her: www.bogforum.dk eller på Bogforums
facebookside.

Kom til et spændende foredrag med den erfarne metaldetektiv Peder Laursen fra
Nr. Nissum. Peder vil bl.a. vise, hvad den danske muld gemmer på af ting fra bronzealder,
jernalder, vikingetid og middelalder.

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.

Han vil også komme ind på de love og regler, der hører til hobbyen samt give tips til, hvordan
man kommer i gang. Han løfter også sløret for, hvor det er godt at søge, og hvor du kan finde
hjælp.
Foredraget krydres med billeder af fund fra hundredvis af timer på marken med
detektor og spade.

Bussen kører retur kl. 17.30 og er i Hedensted ca. kl. 21.

BILLETPRIS: 400 KR.

BILLETPRIS: 50 KR.

Købes på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket senest torsdag den 29.
oktober. Billetprisen inkluderer adgang til BogForum, bustur samt forplejningen i bussen.

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

DATO

TID

DATO

TID

STED

Lørdag d. 31. oktober

7.30-21

Mandag d. 2. november

19-21

Juelsminde

20
20

21
21

ULVETIME FOR BØRNEFAMILIER

KREATIV FORUM

Slip for at lave aftensmad og få en ekstra
godnathistorie.

Har du lyst til at være kreativ, så kom og mød
kvinderne fra Kreativ Forum Hedensted.

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

Du kan være med til løbbinding, patchwork,
papirfoldning m.m.
Mangler du gode råd til dit strikketøj eller
har du brug for sy-tips, kan du også få hjælp
til det.

FREMTIDSFULDMAGTER
– HVORDAN SIKRER DU DIG?

GRØN KREA JUL
– NYE GAMLE JULEGAVER

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.

Overrask din familie med nye julegaver af
gamle ting, pakket bæredygtigt ind på sjove
og anderledes måder.
På biblioteket kan du udfolde din
kreativitet, lave dine julegaver til familien,
samtidig med at vi juler og hygger os.

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.

BILLETPRIS:
VOKSNE: 50 KR. BØRN 3-7 ÅR: 30 KR. BØRN
0-2 ÅR: GRATIS.
Købes senest dagen før på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på
biblioteket. Giv besked til personalet, hvis du/I
har nogle allergier, vi skal tage hensyn til.

Der er fri entré og ingen tilmelding
- bare mød op mellem 10-13.

DATO

STED

DATO

TID

STED

DATO

TID

STED

Hedensted

Lørdag d. 7. november

10-13

Hedensted

Torsdag d. 12. november

19-21

Hedensted

TID

Torsdag d. 5. november 17-18.30
22

BILLETPRIS: 50 KR.

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

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

DATO

TID

STED

Lørdag d. 28. november 10-12 Juelsminde
Lørdag d. 5. december

10-12 Hedensted
23

1 ÅR -12 BØGER

SKOVNISSERNES JUL
Involverende juleforestilling af børneteatret Aktanten.

MANGE NYE OPLEVELSER

“Skovnissernes jul” handler om de to skovnisser, der har inviteret deres venner, musen og
egernet, til julefest i skovhytten. Men i skoven bor også en troldefamilie, og de er ikke inviteret!!
Børn fra publikum - og en enkelt voksen - kommer på scenen, får kostumer på, og spiller med i
forestillingen. De enkle sange og den lykkelige slutning skaber en hjertelig julestemning.
For de 3 - 6 årige børn.

Deltag i Hedensted Bibliotekernes læseudfordring
i 2020 og vind flotte bogpræmier. Du vælger selv,
hvor mange og hvilke bøger du vil læse.
Få et bogmærke på biblioteket, udfyld bogmærket med titlerne på bøgerne du læser.
Aflever bogmærket på biblioteket senest d. 15. januar 2021, så deltager du i lodtrækningen.
Se mere om læseudfordringen på vores hjemmeside:
www.hedenstedbib.dk/hl2020.

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

TID

STED

Lørdag d. 5. december

10.30-11.10

Hornsyld

Følg med og del dine oplevelser: #hl2020

STRIKKEKLUB HEDENSTED

STRIKKEKLUB JUELSMINDE

STRIKKEKLUB TØRRING

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.

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

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 tirsdag (lige uger),
hvor vi strikker og hækler på livet løs.

Men der er selvfølgelig også tid til snak og
kaffe!

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

Der vil være kaffe og te!
Vi holder sjældent fri fra strikkeklubben,
så der er næsten altid nogen tilstede, også i
ferierne.

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

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

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

Der er fri entré og ingen tilmelding
- bare mød op.
Fredag den 6. september kl. 17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

TID

STED

Mandag
den 16. september
Tirsdage
16-17.30kl. 16-17.30
Uldum
3.-9. klasse
på
Hornsyld
Bibliotek
Vi er der ikke i ferierne
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Der er fri entré og ingen tilmelding
- bare mød op.

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

DATO

DATO

TID

STED

Fredag d. 21. august 14.30-16-30 Hedensted
herefter fredag i lige uger

TID

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

STED

Torsdag d. 3. september 18.30-20.30 Juelsminde
herefter hver torsdag
26

DATO

TID		STED

Tirsdag d. 4. august 14-17
herefter tirsdage i lige uger

Tørring
27

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET

TAL DANSK CAFÉ

FØLG OS PÅ DE
SOCIALE MEDIER

BRÆTSPIL FOR VOKSNE

BOOKEATERS - 6.-9. KLASSE

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

Ungdomsklub onsdage i lige uger for
bogelskere fra 6.-9. klasse.

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

Kom og snak om bøger du har læst, bliv
inspireret til nye læseoplevelser og mød andre
unge, der også elsker bøger!

Vi spiller forskellige brætspil og hjælper
hinanden med reglerne. Vi er enten ved langbordet i biblioteket eller på 1. sal.

Læs mere om Book Eaters på vores
hjemmeside under Tilbud for børn og unge.

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET

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

BOOKEATERS SENIOR
10. KLASSE+
Ungdomsklub onsdage i ulige uger for
bogelskere fra 10. klasse og op.
Kom og snak om bøger du har læst, bliv
inspireret til nye læseoplevelser og mød
andre unge, der også elsker bøger!
Læs mere om BookEaters på vores
hjemmeside under Tilbud for børn og unge.

Kontaktperson er Uffe Vind
Mail: uffevind@ymail.com

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

DATO

TID

Tirsdag d. 18. august 18.30-22
herefter tirsdag i lige uger

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

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

STED

DATO

Juelsminde

Onsdag d. 2. september 15-17
herefter onsdage i lige uger

TID

STED

DATO

TID

Hedensted

Onsdag d. 26. august 17-19
herefter onsdage i ulige uger

STED
Hedensted
29

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET
30

THE FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED
Fantasy Fellowship er en læsekreds for voksne med fokus på fantasy. Kom og vær med til
hyggeligt samvær og bogsnak og oplev bøger, du aldrig havde forestillet dig at læse.
I efteråret mødes vi fire gange, og vi stikker lidt af fra klassisk fantasy undervejs.
Vi lægger ud med en af de store klassikere inden for science fiction-genren med Frank
Herberts ”Klit”. Derefter en helt ny ungdomsfantasy ”Prinsen af Ondskab”. Vi fortsætter med
”Kragens Kald”. Og slutter året af med et brag med ”Stålets Vilje”.
Følg os på Facebook under ”The Fantasy Fellowship Hedensted”, hvor du kan tilmelde dig de
forskellige begivenheder – men husk også at tilmelde dig på bibliotekets hjemmeside:
www.hedenstedbib.dk/arrangementer.
Første bog kan hentes på Hedensted Bibliotek fra den 20. august.

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.

DATO

TID

STED

Torsdag den 24. september
Frank Herbert: Klit

18.30-20

Hedensted

Torsdag den 22. oktober
18.30-20
Holly Black: Prinsen af Ondskab

Hedensted

Gratis billetter bestilles på
annonceres i forvejen, da det afhænger
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Torsdag den 19. november
Leigh Bardugo: Kragens Kald

18.30-20

Hedensted

Fredag
den 6. september
17-18.30 dit bibliotek for spørgsmål.
Du er velkommen
til atkl.kontakte

Torsdag den 17. december
Joe Abercrombie: Stålets Vilje

18.30-20

Hedensted

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Medklasse
venlig
3.-9.
påhilsen
Hornsyld Bibliotek
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OBS! Nogle arrangementer foregår på 1. sal uden adgang med elevator. Dette kan ikke altid
af antal deltagere på dagen.
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne folder og på vores hjemmeside.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

HEDENSTED BIBLIOTEKERNE

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

