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Kontakt 

Hvis du ønsker at booke et eller flere af tilbuddene i denne folder, eller hvis 

du har forslag, spørgsmål eller andre kommentarer, kan du rette henvendelse 

til de forskellige biblioteker. 

 

Hedensted Bibliotek    Tørring Bibliotek 

Østerbrogade 26     Kirkevej 10, 1. sal 

Tlf. 7974 1370     Tlf. 7974 1350 

hedensted@hedenstedbib.dk  toerring@hedenstedbib.dk 

 

Hornsyld Bibliotek    Uldum Bibliotek 

Nørremarksvej 1B    Bakken 2 

Tlf. 7974 1388     Tlf. 7974 1359 

hornsyld@hedenstedbib.dk    uldum@hedenstedbib.dk 

 

Juelsminde Bibliotek 

Wedelsgade 1 

Tlf. 7974 1360 

juelsminde@hedenstedbib.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig    
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 Hedensted Bibliotekerne vil gerne synliggøre de tilbud vi har til          

 virksomheder, foreninger, klubber mv. - derfor har vi udarbejdet    

 dette katalog. Tag et kig i kataloget – er der et tilbud I kunne bruge? 

 Hvad enten I er bogslugere, ordblinde, kunstnere eller forretnings

 mænd m/k, så kan tilbuddene i kataloget skræddersyes, så de passer 

 dig/ Jer.  

 Har du en ide til et andet samarbejde eller tilbud end dem beskrevet      

 i kataloget, så kontakt os endelig, så finder vi ud af, om det kan lade   

 sig gøre.  

 Vi håber, I vil tage godt imod kataloget og benytte jer af vores tilbud.  

 

 Med venlig hilsen 

 Hedensted Bibliotekerne 
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Vil du udstille på bibliotekerne? 

                                                                                                      
Der er af og til udstillinger på bibliotekerne. Det kan f.eks. være malerier, 

trædrejearbejde, kostumer fra forestillinger, lokalhistoriske udstillinger, bro-

derede billedtæpper og alt mulig andet. 

Måske du kunne tænke dig at udstille … 

Samler du på sjove eller spændende ting?  

Eller laver du et eller andet kreativt? 

Så har du mulighed for at udstille på bibliotekerne. Både børn og voksne kan 

udstille – børneinstitutioner, aftenskolehold m.m. er også velkomne. 

Vores 5 biblioteksafdelinger i Hedensted, Juelsminde, Tørring, Uldum og 

Hornsyld har meget forskellige lokaler og der kan derfor være forskel på, 

hvad der kan lade sig gøre. Kontakt dit lokale bibliotek for at høre, hvilke mu-

ligheder der er. 

Kontakt: se bagsiden. 
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Booktalks 

 

På bibliotekerne har vi tradition for at afholde booktalks et par gange om 

året. Her giver personalet bud på gode bøger og læseoplevelser, så man kan 

få inspiration til hængekøjen om sommeren eller sofahjørnet i den kolde og 

mørke vintertid.  

Er I en gruppe, der er interesseret i at få biblioteket ud til en book-talk, så tøv 

ikke med at kontakte os. Uanset om I er en læsekreds, forening, virksomhed 

eller blot kan samle en gruppe, der har lyst til lidt inspiration til læsningen, så 

er vi klar til at give bud på gode læseoplevelser. Vi kan fortælle ud fra en bred 

palet, så vi kommer med ”en pose blandede bolcher”. Der er også mulighed 

for at komme med specifikke ønsker, hvis I for eksempel er specielt optagede 

af et forfatterskab, et emne eller vil dykke ned i en konkret genre som eksem-

pelvis krimier eller biografier. Det aftaler vi blot! 

Vi kan afholde det på biblioteket, men kommer også gerne på besøg hos jer.  

Kontakt: 

Lene Juul 

Lene.juul@hedenstedbib.dk eller tlf. 7974 1353/7974 1350 
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Mangler du en at dele din  

læseoplevelse med?  

 

På Hedensted Bibliotekerne har vi mange læsekredse, som vi servicerer i 

form af læseinspiration, anskaffelse af bøger og i nogle tilfælde også lån af 

lokaler. 

Er du ikke medlem af en læsekreds, men kunne måske godt tænke dig det, så 

læs videre her. Du kan blive skrevet op på en liste på dit lokale bibliotek, 

hvorefter du vil blive kontaktet, når der er samlet nok personer sammen til at 

danne en læsekreds. Herefter vil I blive inviteret til en fælles opstartsaften, 

hvor biblioteket vil være vært for aftenen. Der vil blive talt om, hvilke erfarin-

ger der er med at deltage i en læsekreds, hvilke bøger der kunne være egne-

de til diskussion og også om hvordan man rent praktisk kommer i gang med 

en læsekreds. Det er kun en inspirationsaften og man forpligter sig naturligvis 

ikke på at deltage i en læsekreds efterfølgende. 

Kontakt: 

Louise Westermann Mathisen: 

Louise.westermann@hedenstedbib.dk eller tlf. 7974 1354/7974 1350  

mailto:Lene.juul@hedenstedbib.dk
mailto:Louise.westermann@hedenstedbib.dk
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Biblioteket er meget mere end bøger - hvad 

kan du også bruge os til? 

 

Hvad kan man egentlig på Hedensted Bibliotekerne udover at låne bøger?    

Er du mon i tvivl om hvilke muligheder Jeres lokale bibliotek tilbyder, så book 

en biblioteksorientering. Uanset om du er med i en forening, leder af en     

institution, medlem af et lokalråd eller forældregruppe eller noget helt 5.,    

er I velkomne til at booke en aftale.  

Måske I er interesserede i at få en klassisk rundvisning på biblioteket, hvor I 

vil blive guidet rundt i alle bibliotekets afkroge. Samtidig vil vi fortælle om, 

hvilke muligheder og services biblioteket tilbyder. Det kan også være at I har 

et helt særligt ønske og kun er interesserede i at høre om vores e-tilbud på 

internettet eller måske vores foredrags- og arrangementsvirksomhed. Vi 

planlægger ud fra Jeres ønsker! 

Kontakt: se bagsiden. 
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Digital postkasse, e-boks og Nem-ID: Alle borgere fra 15 år og virksomheder 

skal have en digital postkasse fra det offentlige. Men er du i tvivl om, hvad en 

digital postkasse er, og hvordan den bruges? Måske er du lidt usikker på, 

hvordan man får den oprettet? Eller hvad forskellen på e-Boks og Digital 

Postkasse er? Det kan også være du ikke har fået lavet et NemID endnu? Vi Vi 

kan hjælpe dig med netop de problemer, du måtte have.                 

                                                                                              

Sociale medier: Facebook, Instagram, Twitter – og så videre! Der findes uen-

deligt mange sociale medier derude, og det kan være svært at navigere rundt 

i dem. Få hjælp til de mest basale ting om lige netop de platforme, du har 

brug for at vide mere om (vi ved lidt om de fleste og meget om de mest al-

mindelige). 

 

Kontakt: 

Eva Vind 

Eva.vind@hedenstedbib.dk eller tlf. 7974 1362/79741360 

mailto:Eva.vind@hedenstedbib.dk
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IT-problemer? – så book et kursus 
 

Kan du samle en gruppe på minimum 8 personer, tilbyder vi at komme ud til 

jer og afholde kursus – det kan være på arbejdspladsen, i læseklubben eller 

et helt tredje sted. Vi lægger også gerne lokaler til på bibliotekerne. 

 

Her kan du se, hvad vi f.eks. afholder kursus. Vi tilpasser selvfølgelig indhol-

det til netop jeres ønsker og behov. 

 
Bibliotekets hjemmeside: Vi vil vise dig, hvad du kan på bibliotekets hjem-

meside. Hvordan du søger, hvordan du læser søgeresultatet, hvordan du re-

serverer, og hvad du ellers kan bruge hjemmesiden til. 

 

Få hjælp til din iPad eller android tablet: Vi kan hjælpe dig med at bruge din 

iPad eller Android tablet, uanset om du er nybegynder eller har styr på de 

mest almindelige ting. Vi kan fortælle om de grundlæggende funktioner og 

hvad en app er eller mere avancerede ting såsom navigation i iOS (iPad-

styresystem). 

 

Billedbehandling på PC eller tablet: Du kan lære små fif, der gør dine bille-

der meget bedre – og et par grundlæggende ting alle, der vil bruge billedbe-

handling, bør vide. Vi kigger nærmere på et par af mulighederne for at billed-

behandle på PC i browseren Google Chrome eller på tablet via app’en Snap-

seed (findes gratis til Android og iPad). 

 

Bibliotekets net-tjenester: Få mere glæde af bibliotekets tilbud og udnyt 

dine muligheder for at låne e-bøger, lydbøger og film på din PC, tablet eller 

smartphone. 
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Arrangementer 

 

Vi afholder en lang række af arrangementer, workshops og aktiviteter for 

børn, unge og voksne i løbet af året. Går du/I rundt med en ide til et           

arrangement, så tøv ikke med at kontakte os, så vi kan vende ideen sammen. 

Vi er åbne for mange typer af samarbejder uanset om du er en forening,    

institution, virksomhed eller noget helt andet. Måske vi kan finde ”fælles  

fodslaw” om et politisk debatmøde, kursus i mindfulness på arbejdspladsen 

eller musikalsk workshop for de mindste. Kun fantasien sætter grænser… 

Har du/I forslag til arrangementer, så er du også meget velkommen til at  

maile eller ringe til os. 

Kontakt: 

Dorthe Kristensen 

dorthe.kristensen@hedenstedbib.dk eller tlf. 7974 1351/ 79741359 

Se evt. mere på hedenstedbib.dk/arrangementer 
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Lån et lokale på Hedensted Bibliotekerne 

 

Står du og mangler et lokale, har vi måske svaret på dine kvaler. Er I en       

institution, forening, organisation eller anden gruppe, har I mulighed for at 

låne et lokale. På Hedensted Bibliotekerne har vi fem afdelinger: Hedensted, 

Juelsminde, Tørring, Hornsyld og Uldum.  

Vores biblioteker er meget forskellige, så kontakt os og hør nærmere om, 

hvilke muligheder der er på dit lokale bibliotek. 

Kontakt: se bagsiden. 
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Vidste du, at du også kan bruge dit bibliotek 

som … 

 

 Hjemmekontor. Vi har arbejdspladser, hvor du i fred og ro kan 

sidde med din bærbare pc. Der er gratis WI-FI og adgang til prin-

ter i alle vores afdelinger. Print koster 1 kr. pr. stk. i sort/hvid. I 

Hedensted, Juelsminde, Tørring og Uldum kan du kopiere alle 

dage fra kl. 7-21. I Tørring og Juelsminde kan man scanne alle 

dage fra kl. 7-21. Husk USB-stik. Der er mulighed for at scanne 

og kopiere i den betjente åbningstid i Hedensted, Juelsminde og 

Tørring. 

 Mødested for mindre uformelle møder. Mange bruger allerede 

vores offentligt tilgængelige biblioteksrum som et afslappende 

og uformelt miljø til samtaler mellem få personer. 

 Studieplads. Har du brug for et andet miljø end det hjemlige, 

kan du benytte biblioteket som studieplads. Der er mulighed for 

ro og koncentration. I den betjente åbningstid er der hjælp lige 

ved hånden, hvis der er brug for assistance til informations- og 

litteratursøgning. 


