DET SKER

FORÅR

2022

VINTERFERIE

Aktiviteter for både børn og voksne

JESPER WUNG-SUNG

Foredrag om romanen ”Kvinde set fra ryggen”

ORLA FRØSNAPPER

Børneteater: ”Det er hårdt at være lille…”

AMONG US LIVE

JEANETTE VARBERG
Hvad ved vi om vores egen urtid?

ARRANGEMENTER FORÅR 2022

DATO

ARRANGEMENT

TID

STED

10.30-12.00
18.30-20.00
10.00-11.30
10.00-11.30
18.30-20.00
19.00-20.15
10.00-11.30
18.30-20.00
19.00-20.30
10.00-11.30
19.00-20.30
19.00-20.15
19.00-20.30
9.30-12.00
10.00-11.30
19.00-21.00
18.30-20.00
19.00-20.15
9.30-12.00
18.30-20.00
9.30-12.00

TØ
HE
JU
JU
HE
JU
JU
HE
JU
JU
TØ
JU
HE
Uldum Kær
JU
HE
HE
JU
Uldum Kær
HE
Uldum Kær

11
7
12
12
7
8
12
7
11
12
11
8
11
10
12
9
7
8
10
7
10

10.00-16.00
10.00-10.45
16.00-17.30
10.00-10.45
16.00-17.30
10.00-12.00
10.00-10.45
09.00-20.00
13.00
13.00-14.15
10.00-15.00
10.00-12.00
13.00-14.15
10.00-12.00
14.00-16.00
13.00-15.00
14:00-16:00
10:00-12:00
14:00-16:00
10:00-12:00
10.00
10.00-12.00
17.00-18.30
14.00-16.00
14.00-16.00
10.00-10.45
10.00-12.00
14.00-16.00
10.00
10.00-14.00

HE - TØ - JU
JU
HE - TØ
HE
HE
HE - JU
TØ
TØ
HE
TØ
HE
HE
HE
JU
HE - TØ - JU
HE - TØ - JU
HE - TØ
JU
TØ
HE
TØ
JU
HE
HE
HE - TØ - JU
JU
HE
JU
HE
HE

16
15
16
15
16
21
15
17
18
19
21
20
19
22
21
23
23
21
21
21
24
21
25
21
21
26
21
21
27
28

				

SIDE

LITTERATUR

Det er min store fornøjelse at kunne præsentere et spændende og varieret arrangementsprogram for
Hedensted Bibliotekerne for foråret 2022. VI har gjort os umage for at kunne tilbyde noget for enhver
smag, mand som kvinde, ung som gammel.
Sæt dig godt til rette i sofaen og giv dig tid til at bladre igennem programmets mange tilbud. Uanset om
du er til klassiske foredrag, fællesskabende aktiviteter, litterære oplevelser, familieworkshops eller
børneteater – ja, så vil du ikke lede forgæves i dette program.
For de litterært interesserede er vi så heldige, at forfatter Jesper Wung-Sung gæster Hedensted Bibliotek,
hvor han fortæller om sit forfatterskab med særligt fokus på romanerne ”Kvinde set fra ryggen” og
”En anden gren”. Er man mere til historie, kan man til april høre museumsinspektør og arkæolog
Jeanette Varberg, der med udgangspunkt i sin nye bog ”Urtid” fortæller om Danmarks fortidsgrave,
skatte og moseofringer.
Vi har også lagt os i selen for at fastholde og udvikle en masse fællesskabende aktiviteter, og vi kan
derfor byde på gå-læseklub, fantasy- eller klassiker-læsegrupper, naturvidenskabelige livestreaminger,
strikkeklubber, formiddagscafeer og meget mere.
For børnene har vi en stribe af sjove og lærerige aktiviteter og arrangementer på tapetet. Eksempelvis
byder vi på børneteater med Orla Frøsnapper, Ulvetime med Mette Finderup, rytmikworkshop for de
mindste og meget, meget mere. Traditionen tro afholder vi naturligvis også opvarmning til MGP,
pandekagedag og en masse fredags- og lørdagssjov for børn og kreative sjæle.
Vi håber, at I vil tage rigtig godt imod vores tilbud og glæder os til at se jer. Rigtig god fornøjelse!
Louise Westermann Mathisen, konstitueret biblioteksleder ved Hedensted Bibliotekerne

11.01
13.01
19.01
02.02
10.02
23.02
02.03
10.03
15.03
16.03
22.03
23.03
29.03
30.03
30.03
31.03
07.04
20.04
27.04
05.05
25.05

Formiddagscafé
Fantasy Fellowship
Fælleslæsning - læseklub uden lektier
Fælleslæsning - læseklub uden lektier
Fantasy Fellowship
Vild med bøger
Fælleslæsning - Læseklub uden lektier
Fantasy Fellowship
Bogcafé
Fælleslæsning - Læseklub uden lektier
Bogcafé
Vild med bøger
Bogcafé
Gå-læseklub
Fælleslæsning - Læseklub uden lektier
Foredrag: Jesper Wung-Sung
Fantasy Fellowship
Vild med bøger
Gå-læseklub
Fantasy Fellowship
Gå-læseklub

BØRN OG UNGE
14.01
20.01
21.01
27.01
28.01
29.01
03.02
05.02
12.02
14.02
15.02
15.02
17.02
19.02
25.02
26.02
01.03
05.03
11.03
12.03
19.03
19.03
23.03
25.03
08.04
23.04
23.04
29.04
30.04
07.05

Dronningens 50 års regentjubilæum
Rytmik
Nerf battle
Rytmik
Nerf battle
Lørdagssjov
Rytmik
LAN-Party
Orla Frøsnapper - Børneteater
Ballondyr med Skovfar
Broderidag
Among Us Live
Ballondyr med Skovfar
LEGO Byggezone
Fredagssjov
MGP
Pandekagedag - Hvide Tirsdag
Lørdagssjov
Fredagssjov
Lørdagssjov
Beat & Brøl
Lørdagssjov
Ulvetime med Mette Finderup
Fredagssjov
Fredagssjov
1-2-3 Nu
Lørdagssjov
Fredagssjov
Tag jorden rundt med Kathrine Bille
Geocaching

HE: Hedensted Bibliotek

TØ: Tørring Bibliotek JU: Juelsminde Bibliotek

HO: Hornsyld Bibliotek

UL: Uldum Bibliotek

ARRANGEMENTER FORÅR 2022
ARRANGEMENT

TID

STED

SIDE

Hemmelige film
Hemmelige film
Hemmelige film
Livestreaming
Hemmelige film
Livestreaming
Livestreaming
Hemmelige film
Dagligt liv i et topsikret fængsel
Livestreaming
Fremtidsfuldmagter
Hemmelige film
Livestreaming
Livestreaming
Jeanette Varberg

16.0016.0016.0019.00-21.00
16.0019.00-21.00
19.00-21.00
16.0019.00-20.30
19.00-21.00
19.00-21.00
16.0019.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00

JU
JU
JU
HE - JU
JU
HE - JU
HE - JU
JU
JU
HE - JU
HE
JU
HE - JU
HE - JU
TØ

31
31
31
34
31
34
34
31
30
34
31
31
34
34
32

14.00-17.00

TØ

38

16:.00-17.30

UL

38

18.30-22.00

JU

36

18:.30-20.30

JU

37

14.30-16.30

HE

37

				

VOKSNE
09/01
23/01
06/02
08/02
20/02
22/02
01/03
06/03
07/03
15/03
17/03
20/03
29/03
26/04
28/04

DET SKER OGSÅ PÅ BIBLIOTEKET
11/01
11/01
11/01
13/01
14/01

“Strikkeklub Tørring ”
- Herefter tirsdag i lige uger
“Tal dansk Café
- Herefter hver tirsdag. Vi er der ikke i ferierne”
“Brætspil for voksne
- 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

UL: Uldum Bibliotek

LITTERATUR

DATO
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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

FANTASY FELLOWSHIP HEDENSTED
I foråret læser vi fem solide fantasy-romaner.
Vi lægger ud med en klassiker: Michael Endes fantastiske Den uendelige historie. Så følger
Patrick Rothfuss’ Vindens navn; første bog i en nyklassisk serie. I marts læser vi Skovrå, en
lidt anderledes roman. 7. april tager vi hul på Ebbesens episke serie med Sumpbaronens rejse,
og så slutter vi sæsonen af i maj med Kenneth Bøgh Andersens Djævelens lærling.
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.

KANTEN RUNDT
Læs udfordringerne i kanten rundt = 16 udfordringer

PLADEN FULD

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

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

hele pladen = 25 udfordringer

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

Kom ind på biblioteket og hent din spilleplade
6

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

Gratis billetter bestilles på
DATO
TID
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller
på
biblioteket.
Torsdag d. 13. januar 18.30-20.00

Gratis billetter bestilles på

BOG		www.hedenstedbib.dk/arrangementer STED
eller Den
på biblioteket.
Michael Ende
uendelige historie

Hedensted

Torsdag d. 10. februar

18.30-20.00

Patrick Rothfuss:
Vindens
navn kl. 17-18.30 Hedensted
Fredag den
6. september

Torsdag d. 10 marts

18.30-20.00

klasseSkovrå
på Hedensted Bibliotek Hedensted
Astrid B. Z.3.-6.
Madsen:

Torsdag d. 7. april

18.30-20.00

Torsdag d. 5. maj

18.30-20.00

Christina E. Ebbesen: Sumpbaronens rejse
Hedensted
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Kenneth Bøgh
Andersen:
Djævelens
lærling
Hedensted
3.-9. klasse
på Hornsyld
Bibliotek

7

rom a n
pol i t ik ens for l ag

VILD MED BØGER

FOREDRAG: JESPER WUNG-SUNG

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.

Jesper Wung-Sung fortæller om sin roman ”Kvinde set fra ryggen”, der handler om Vilhelm
Hammershøis kone Ida. Hun bliver den store malers livsledsagerske og foretrukne model.

Det er gratis at deltage, men husk tilmelding senest den 21. februar på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller på biblioteket. Tilmelding gælder til alle tre aftener.
Du kan låne den første bog ”Barbara” på Juelsminde Bibliotek fra den 26. januar.

I dag sælges malerierne af den ofte rygvendte kvinde for tocifrede millionbeløb, men hvem
var hun? Wung-Sung fortæller om research, kunst, følelser og om, hvordan ”Kvinde set fra
ryggen” er forbundet med ”En anden gren”, romanen om hans oldeforældre, San og Ingeborg
Wung-Sung.

Onsdag d. 23. februar
Jørgen-Frantz Jacobsen: Barbara
Onsdag d. 23. marts
Ane Riel: Harpiks
Onsdag d. 20. april
En overraskelse!
Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

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

DATO

8
8

TID

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Onsdage
d. på
23/2,
23/3, 20/4
3.-9.
klasse
Hornsyld
Bibliotek 19.00-20.15

STED
Juelsminde

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

BILLETPRIS: 100 KR.

Købesden
på6.www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller i forsalg på biblioteket.
Fredag
september kl. 17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

TID

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Torsdag
marts Bibliotek
19.00-21.00
3.-9.
klasse d.
på31.
Hornsyld

STED
Hedensted

9
9

GÅ-LÆSEKLUB I ULDUM KÆR

FORMIDDAGSCAFÉ

BOGCAFÉ

Vi taler om bøger, mens vi går i Uldum Kær – en god kombination af litteratur, natur og
sundhed. Vi læser en bog til hver gang. 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.

På Tørring Bibliotek inviterer vi hver
tirsdag kl. 10.30 på en kop kaffe eller te
og en hyggesnak med hverandre.

Få inspiration til din læsning, når bibliotekets
personale fortæller om en stak gode bøger.
Vi serverer kaffe, te og vand.

Vi slutter af ved shelterne med en kop te eller kaffe og lidt sødt.
Vi er allerede en håndfuld, der mødes, men der er plads til flere. Du skal kunne gå 5 km. Husk
gode sko og/eller gummistøvler.

Bibliotekar Lene Juul er værtinden, der
hver gang lægger ud med en historie eller
noget andet godt fra bøgernes verden.
Vi er allerede en lille flok, der mødes,
men der er plads til flere.

Den første bog kan afhentes på Uldum Bibliotek fra mandag den 28. februar.

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

Fredag
DATO den 6. september kl.
TID17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
10

Onsdag d. 30. marts
9.30-12.00
Onsdag
d.
27.
april
9.30-12.00
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Onsdag
d. 25.
9.30-12.00
3.-9.
klasse
på maj
Hornsyld Bibliotek

STED

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

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

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

DATO

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

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

Tirsdag den 11. januar 10.30-12.00 Tørring
herefter hver tirsdag		

Ved shelterne i Uldum Kær

TID

STED

TID

STED

Tirsdag den 15. marts 19.00-20.30 Juelsminde
Tirsdag den 22. marts 19.00-20.30 Tørring
Tirsdag den 29. marts 19.00-20.30 Hedensted

11

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 tekst.
Teksten læses højt på dagen, og der er derfor ingen lektier.

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

DATO
12

TID

Onsdag d. 19. januar
10.00-11.30
Derefter hver 14. dag (ikke uge 7) – i alt 5 gange

STED
Juelsminde

BØRN & UNGE

FÆLLESLÆSNING
– LÆSEKLUB UDEN LEKTIER

13

RYTMIK FOR 0-2 ÅRIGE
OG DERES VOKSNE
Musik skaber glæde! Kom og vær med til en hyggelig formiddag med sang, leg og musik.
Vi skal synge, bevæge os og lege med sange og rytmeinstrumenter!
Arrangementet er for børn i alderen 0-2 år og deres voksne (forældre, bedsteforældre,
dagplejere mm). Det bliver et sjovt og inspirerende musikalsk program med fokus på sang,
nærvær, leg og bevægelse. Alle kan være med.
Musikpædagog Diana Buck er vært i Tørring og Hedensted. Musikskolelærer Maria Hoffmann
Roed er vært i Juelsminde.

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

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

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

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

Fredag
17-18.30
DATO den 6. september kl.TID

STED

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

Torsdag d. 20. januar 10.00-10.45
Torsdagden
d. 27.
Mandag
16. januar
september10.00-10.45
kl. 16-17.30
Torsdag
d.
3.
februar
10.00-10.45
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

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

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

15
15

DRONNINGENS 50 ÅRS
REGERINGSJUBILÆUM

NERF BATTLE

TØRRING MINI-LAN

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

Kalder alle gamere mellem 8-15 år og deres forældre!

Derfor vil vi opfordre jer til at besøge
Tørring, Juelsminde og Hedensted
Biblioteker i den betjente tid, hvor I kan
skrive en hilsen til Hendes Majestæt.
Der vil være postkort for både børn og
voksne! Vi samler dem alle ind og sender
dem til Amalienborg.

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

Synes du at NPF med 5.000 deltagere er for stort?
Ønsker du at have noget lokalt gamer-hygge med dine venner?
Vil du have mulighed for at slæbe din far eller mor med til et LAN?*
Har du ikke været til et LAN før og kunne tænke dig at prøve det af?
Så er Tørring mini-LAN lige sagen!

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

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

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

Hendes Majestæt Dronning Margrethe har
50 års regeringsjubilæum den 14. januar
2022.

Fredag
DATO den 6. september
TIDkl. 17-18.30STED
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
16

Fredag d. 14. januar 10.00-16.00 Hedensted
		Juelsminde
Mandag
den 16. september kl. 16-17.30
		
3.-9.
klasse på Hornsyld Bibliotek Tørring
		

Vi garanterer grin, spænding og sved på
panden!
Fra 3. klasse.

eller i forsalg på biblioteket.

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

TID

STED

Fredag d.
21.16.
januar
16.00-17.30
Hedensted
Mandag
den
september
kl. 16-17.30
Fredag
d.
28.
januar
16.00-17.30
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek Tørring

Tørring Biblioteks lokaler forvandles til Tørrings fedeste mini-LAN. Dørene åbner klokken
08.00, hvor vi får slæbt vores udstyr på plads og programmet starter kl. 9.00.

*Dette er ikke et krav.

BILLETPRIS: 25 KR

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Lørdag
5. Hornsyld
februar Bibliotek
9.00-20.00 Tørring
3.-9.
klassed.på

17
17

LÆR AT LAVE BALLONDYR MED SKOVFAR

“Det er hårdt at være lille...”

Elsker I ballondyr?
Så kom med til Ballondyrs-workshop med Marcus ”Skovfar” og lær at lave dem selv!
På workshoppen får du en grundlæggende gennemgang af alt, hvad du skal vide for at lære at
lave ballondyr.

“Det er nu hårdt at være lille. Vores by er fuld af bøller og dem kan man aldrig se på
billederne af byen, de gemmer sig nemlig altid bag et eller andet, fordi de er bange for at
nogen skal se dem. Den værste gemmer sig altid bag plankeværket”
Sådan starter André Andersen SOLO´s forestilling om Orla Frøsnapper, Ole Lund
Kirkegaards fortælling om den cigaretrygende bølle, der ender som kanonkonge.
Alder: Fra 6 år

VINTERFERIE

VINTERFERIE

ORLA FRØSNAPPER

Vi skal lære at lave 2-6 ballondyr, og efterfølgende vil det være muligt at låne bogen på
biblioteket, samt at købe nogle balloner med hjem.
Aldersgruppe: For børn fra 8 år.

BILLETPRIS: 25 KR
BILLETPRIS: 25 KR

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

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

18

DATO

TID

STED

Lørdag d. 12. februar

13.00

Hedensted

DATO

TID

STED

Mandag d. 14. februar
Mandag d. 17. februar

13.00-14.15
13.00-14.15

Tørring
Hedensted

19

BRODERIDAG

Kom og vær med, når vi omdanner biblioteket til en stor Among Us spilleplade. Vi spiller det
ligesom på nettet, med crewmates, imposters og tasks.

Kom og vær kreativ, når vi inviterer til
broderidag.
Vi broderer små korsstingsbroderier. Du kan
fx brodere dit eget bogmærke.

Rundt om på biblioteket er der tasks, der skal løses, samtidig med at du som crewmate skal
undgå at falde i klørene på en imposter.
Som imposter, skal du nå at få gjort det af med de andre crewmates, inden de får gennemført
deres tasks, eller opdager at du er imposter.

VINTERFERIE

VINTERFERIE

AMONG US LIVE

Broderidag er for både børn og voksne. Du
behøver ikke at have erfaring med broderi
for at deltage.

Aldersgruppe: For alle der går i 4. eller 5. klasse.

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

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

BILLETPRIS: 25 KR

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

DATO

20
20

TID

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Tirsdag
d. 15.
10.00-12.00
3.-9.
klasse
på februar
Hornsyld Bibliotek

STED
Hedensted

Der er fri entré og ingen tilmelding
- bareden
mød6.op.
Fredag
september kl. 17-18.30
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Tirsdag
15.Hornsyld
februar Bibliotek
10.00-15.00 Hedensted
3.-9.
klassed.på
		

21
21

VINTERFERIE

LEGO BYGGEZONE

HVIDE TIRSDAG - PANDEKAGEDAGEN

MGP – ÅRETS STORE BØRNEFEST!

Find din egen indre LEGO Master frem
Alle hjerneceller kommer i brug, når du udfolder din kreativitet og bygger efter din egen
fantasi. Hanne fra Hannes klodseri kommer forbi Juelsminde Bibliotek og stiller rigtig mange
LEGO klodser, inspiration, udfordringer og sjove opgaver til rådighed.

Vi bager pandekager og læser pandekagehistorier. Kom og vær med!

Vi varmer op til børnenes MGP!

Der er DUPLO hjørne til de mindste.
Da byggeriet foregår i “sutsko-zone” på gulvet, er det en god idé at medbringe sutsko eller
sokker. Kom og vær med!

Pandekagedagen falder altid tirsdagen efter
fastelavnssøndag og bliver også kaldt
“Hvide tirsdag,” fordi de fleste af de
“forbudte” råvarer netop er hvide.
Bare mød op, det koster ikke noget og
kræver ingen tilmelding.

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.

For børn fra 6 år.

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

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

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
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
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3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO
TID		
STED
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Lørdag
d. 19.påfebruar
10.00–12.00
3.-9. klasse
Hornsyld Bibliotek

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

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

DATO

TID

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

STED

Tirsdag d. 1. marts
14.00-16.00 Hedensted
		Tørring

DATOden 6. september kl.
TID17-18.30 STED
Fredag
3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Lørdag d. 26. februar 13.00-15.00 Juelsminde
		Tørring
Mandag
den 16. september kl. 16-17.30
3.-9.		Hedensted
klasse på Hornsyld Bibliotek
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BEAT & BRØL I DINOSAURLAND

ULVETIME FOR BØRNEFAMILIER

Mød de to dukker, pigen Beat og drengen BrøL. Sammen med vildmanden Morten, tager de
hele vejen til dinosaurlandet og besøger de kendte og berygtede dinosaurer. Der er blandt
andet tale om Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops, Pterodactyl og verdens største
dino, Titanosaurus. Hvert dyr får en historie, samt en sang med på vejen og lytter man godt
efter, kan man faktisk lære lidt om hver af de store dyr.

Lasse-Leif er en kendt figur fra Mette Finderups billedbøger. Sammen med dukken
Luske-Lise havner han i sjove situationer, som enhver børnefamilie vil genkende. I aften kan
du møde forfatteren Mette Finderup, som læser højt fra Lasse-Leif-bøgerne. Vi skal også spille
Lasse-Leif-banko og spise aftensmad. I kan stille spørgsmål, få en autograf og der er
selvfølgelig gode bankopræmier på højkant.

Så tag din yndlingsdino under armen og mød op til 45 min i dinosaurland (måske laver vi en
sang med netop din dino?).

Mette Finderup har også en stak Lasse-Leif bogtilbud med, så man kan købe en bog og få
signeret, hvis man har lyst. Der er gratis Lasse Leif-plakater til alle børn.

Aldersgruppe: 3-8 år

Aldersgruppe 4-8 år.

BILLETPRIS:
VOKSNE: 50 KR. BØRN 4-8 ÅR: 30 KR.

BILLETPRIS: 25 KR

24
24

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

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

DATO

TID

STED

DATO

TID

Lørdag d. 19. marts

10.00

Tørring

Onsdag d. 23. marts

17.00-18.30 Hedensted

STED
25

BØRNETEATER: 1-2-3-NU…
EN MUSIKALSK OG INTERAKTIV FORESTILLING FOR DE MINDSTE
Skyer der svæver over byer… en gravko der laver en kæmpe stor bunke jord, lige til at kravle
op i… en sommerfugl der ikke kan fanges… et æble man skal hoppe højt for at nå… vil du
være med ? 1-2-3-nU…
Det er noget af det vi oplever, når vi åbner den store popupbog der med popups, levende
billeder og overraskelser tager os med på en musikalsk og sanselig tur ud i verden.
En forestilling med fokus på sang, musik, bevægelse og interaktion.
Aldersgruppe : 0 - 3 år

26

TAG JORDEN RUNDT MED KATRINE BILLE
Inspireret af sin egen jordomrejse, har Katrine Bille skrevet børnebogen “Jorden rundt med
Katrine”.
Udover utrolige fortællinger om pruttende pandaer, livet under vandet og Mongoliets
nattehimmel, har Katrine sammen med bogen udgivet 11 verdensomspændende sange,
som hun sammen med sin guitarist og gode rejsekammerat Jakob, vil fremføre for børnene.
Glæd jer til en sjov, eventyrlig og musikalsk rejse rundt om Jorden, sammen med Katrine.
Aldersgruppe: 3-8 år

BILLETPRIS: 25 KR

BILLETPRIS: 25 KR

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

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

DATO

TID

STED

DATO

TID

STED

Lørdag d. 23. april

10.00-10.45

Juelsminde

Lørdag d. 30. april

10.00

Hedensted
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Geocaching er en moderne skattejagt, hvor man skal finde små skatte i naturen ved hjælp fra
GPS’en på sin mobiltelefon.
Men hvordan kommer man i gang med geocaching?
Det hjælper vi med på Hedensted Bibliotek, når vi har Geocaching Event.
Denne dag får I mulighed for at lære meget mere om, hvad geocaching er og hvad der gør det
til en sjov leg, uanset om man er ung, gammel, alene eller sammen med andre.
Og så får I endda også mulighed for at finde jeres første rigtige geocaches rundt omkring i
Hedensted by.

VOKSNE

GEOCACHING EVENT

Alle er velkomne, uanset om man har hørt om geocaching før eller blot er nysgerrig efter,
hvad det er for noget.

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

28

DATO

TID

STED

Lørdag d. 7. maj

10.00-14.00

Hedensted
29

DAGLIGT LIV I ET TOPSIKRET FÆNGSEL
Sognepræst Jesper Birkler var i perioden 2011-2020 fængselspræst i Enner Mark Fængsel
ved Horsens. Her afsoner de indsatte fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring.
At være præst i denne sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer
nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel.
I foredraget fortæller Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt rockere og bandemedlemmer, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte
– en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!

HEMMELIGE FILM

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.

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. 16.00 alle dage.
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan
komme.

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

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

BILLETPRIS: 50 KR

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

DATO

30

TID

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Mandag
d. på
7. marts
Juelsminde
3.-9.
klasse
Hornsyld19.00-20.30
Bibliotek

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

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

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

DATO

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Torsdag
17.Hornsyld
marts 19.00-21.00
Hedensted
3.-9.
klassed.på
Bibliotek
		

DATO

STED

Søndag d. 9. januar
Søndag d. 23. januar
Søndag d. 6. februar
Søndag d. 20. februar
Søndag d. 6. marts
Søndag d. 20. marts

Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
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BIBLIOTEKET

KOMMER
- til dig, der ikke kan komme på biblioteket

FOREDRAG MED JEANETTE VARBERG

BIBLIOTEKET KOMMER er et gratis tilbud, til
borgere i Hedensted Kommune, der ikke selv
har mulighed for at komme på biblioteket på
grund af alder, handicap eller længerevarende
sygdom.

Du kan låne bøger; også med stor skrift,
lydbøger, tidsskrifter, musik, film og spil.

Biblioteket leverer til din hoveddør en gang om
måneden, og når de nye materialer leveres,
tager chaufføren de tidligere materialer med
tilbage til biblioteket.

Kontakt biblioteket for yderligere information
eller tilmelding på tlf.: 79741370.

Ved tilmelding taler vi om, hvilke materialer du
gerne vil låne, og hvilke genrer du godt kan lide.

I dette foredrag, som bygger på bogen ”Urtid”, går arkæolog, museumsinspektør og forfatter
Jeanette Varberg på opdagelse i fortidens grave, skatte og moseofringer, der som brikkerne i
et puslespil giver et samlet billede af det Danmark, vi kender i dag. Hun udforsker desuden
menneskets samspil med naturen, og kigger særligt på kvindens rolle, som andet og mere end
hende, der føder børn.
Jeanette Varberg er museumsinspektør på Nationalmuseet og er en meget aktiv formidler
af vores forhistorie; bl.a. i tv, aviser og radio. I 2014 modtog hun Danmarks Radios store
formidlingspris, Rosenkjærprisen.

HENT OG AFLEVER
MATERIALER FRA BIBLIOTEKET

I DIN DAGLIGVAREBUTIK
Du kan låne:

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

Gratis billetter bestilles på
bøger, magasiner, film, spil…
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

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

Fredag
den 6. september
kl. 17-18.30
Dagli’Brugsen
i Glud

BILLETPRIS: 100 KR

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek
32
32

DATO
TID
STED
Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Torsdag
d. 28.
april 19.00-21.00
3.-9.
klasse
på Hornsyld
Bibliotek

Tørring

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

Du kan hente og aflevere dine materialer i:

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

Dagli’Brugsen i Lindved

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Læs mere på: www.hedenstedbib.dk/selvhenter
3.-9. klasse
på Hornsyld Bibliotek

33
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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.
Bestil gratis billetter på www.hedenstedbib.dk/arrangementer eller i forsalg på biblioteket.

STED

TID

Hedensted og Juelsminde

19.00-21.00

DATO

34

TEMA

FOREDRAGSHOLDER		

8. februar Fremtidens natur
		

Professor i økologi Jens-Christian
Svenning, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.

22. februar Den sovende hjerne
		
		

Lektor i neurobiologi Birgitte Rahbek Kornum,
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi,
Københavns Universitet.

1. marts
Klimaforandringerne
		

Professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen,
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

15. marts Ekstrem fordøjelse
		

Professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for
Biologi, Aarhus Universitet.

29. marts Flagermus
		

Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen,
Institut for Biologi, Aarhus Universitet.

26. april
Nobel Prize: first laugh, then think
		

Marc Abrahams and three price winners.
OBS foredraget er på engelsk

DET SKER

LIVESTREAMING FRA AARHUS UNIVERSITET

PÅ BIBLIOTEKET

Fotos: Helge Rude Kristensen

BRÆTSPIL FOR VOKSNE

STRIKKEKLUB JUELSMINDE

STRIKKEKLUB HEDENSTED

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 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.

Vi spiller forskellige brætspil og hjælper hinanden med reglerne. Vi er i lokalet på 1. sal.

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

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 facebookside
’Strik og hyg i Juelsminde’.

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

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

Der
er friden
entré
og ingen tilmelding
- bare mød op.
Fredag
6. september
kl. 17-18.30

Fredag den 6. september kl. 17-18.30

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

DATO
36

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
Tirsdag
d. 11.
- herefter
tirsdag i lige uger
3.-9. klasse
påjanuar
Hornsyld
Bibliotek

3.-6. klasse på Hedensted Bibliotek

TID

STED

Mandag den 16. september kl. 16-17.30
3.-9. 18.30-22.00
klasse på Hornsyld Juelsminde
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

DATO

TID

STED

Torsdagden
d. 13.
18.30-20.30
Juelsminde
Mandag
16.januar
september
kl. 16-17.30
herefter
hver
torsdag		
3.-9. klasse på Hornsyld Bibliotek

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

- bare mød op.

DATO

TID

STED

Fredag d. 14. januar 14.30-16-30 Hedensted
herefter fredag i lige uger

37

STRIKKEKLUB TØRRING

TAL DANSK CAFÉ

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi mødes hver anden tirsdag (lige uger),
hvor vi strikker og hækler på livet løs.

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.

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.

Der vil være kaffe og te!

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.

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

Til teaterforestillinger er det vigtigt, at den nævnte aldersgrænse overholdes.
Husk, at de fleste af vores arrangementer kræver tilmelding, og hvis du bliver forhindret,
vil vi meget gerne have besked om dette.
OBS! Nogle arrangementer foregår på 1. sal uden adgang med elevator. Dette kan ikke altid
annonceres i forvejen, da det afhænger af antal deltagere på dagen.
Gratis billetter bestilles på
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller
påfri
biblioteket.
Der er
entré og ingen tilmelding

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

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

DATO
38

TID

DATO
STED

Tirsdag
11.16.
januar
14.00-17.00
Mandagd.den
september
kl. 16-17.30Tørring
-3.-9.
herefter
tirsdag
i
lige
uger
klasse på Hornsyld Bibliotek

TID

Gratis
billetter
bestilles
Vi tager
forbehold
for på
eventuelle trykfejl
www.hedenstedbib.dk/arrangementer
eller på biblioteket.

Du er velkommen til at kontakte dit bibliotek for spørgsmål.

STED

Tirsdag d. 11. januar 16.00-17.30 Uldum
- herefter hver tirsdag
Vi er der ikke i ferierne

i denne folder og på vores hjemmeside.

Fredag den 6. september kl. 17-18.30
3.-6.
Hedensted Bibliotek
Medklasse
venligpåhilsen

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

39
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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.

