
Take Away
Biblioteket
Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! 
Vi er hele kommunens bibliotek – også selvom du bor langt fra et fysisk 
bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi meget gerne vil 
komme ud til DIG med!
Fælles for arrangementerne i kataloget er, at de udnytter nogle af bibliotekets 
kernekompetencer. Kompetencer der støtter op om jeres fællesskab lokalt i 
landsbyen – helt ind i din stue.

Rigtig god fornøjelse!
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Fælleslæsning – når man er sammen
om litteraturen
Beskrivelse:
Fælleslæsning er lige præcis det det siger: Læsning i fællesskab.
Når man læser litteratur sammen med andre, lukker litteraturen sig op på en helt ny måde. Man bliver 
klogere på både teksten, sig selv og andre i snakken om litteraturen.
Til fælleslæsningen får I en novelle udleveret, hvorefter læseguiden fra biblioteket læser teksten højt. I kan 
følge med i teksten eller bare lytte. Undervejs holder vi pauser og snakker om teksten. Metoden kræver 
ingen forberedelse eller specielle læsefærdigheder.

Varighed:
1½ t

Målgruppe:
Voksne

Max./min. antal deltagere:
6-10 deltagere

Evt. tekniske eller pladskrav:
Nej
 

Ted Talks
Beskrivelse:
Skal vi blive klogere sammen?
Med udgangspunkt i over 1000 foredrag af topkvalitet fra organisationen TED arrangerer Herning 
Bibliotekerne Ted Talks, hvor vi sammen forsøger at blive klogere.
Emnerne kunne være: Kreativitet, arbejdsglæde, mad og fødevarer, storpolitik eller stress. Eller noget helt 
andet – der er et hav af muligheder.
Arrangementerne foregår ved, at vi først ser et video-foredrag (op til 18 minutter) og herefter taler vi 
sammen om, hvad vi har set og lært - og ikke mindst, hvordan vi kan bruge den nye viden i vores egne liv.

Varighed:
1½ - 2 timer

Målgruppe:
Alle med nysgerrig interesse i at blive klogere på nye områder

Max./min. antal deltagere:
Min. 8 deltagere. Max. 20 ellers skal der aftales nærmere

Evt. tekniske eller pladskrav:
Lærred/glat hvid væg til projektor
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Litterær inspiration og viden
Beskrivelse:
Har du brug for inspiration og viden om alt fra årets litterære læseoplevelse til, hvordan du strikker den 
varmeste og flotteste sweater? 
Så kontakt Herning Bibliotekerne! Vi kommer gerne ud til dig og øser ud af vores viden og giver dig 
inspiration, råd og vejledning til din næste læseoplevelse og / eller hobbyprojekt.  
  
Varighed:
1 - 2 timer

Målgruppe:
Voksne

Max./min. antal deltagere:
Min. 8 deltagere

Evt. tekniske eller pladskrav:
Nej
 

Samtalesalon
Beskrivelse:
Hvis I har lyst til at eksperimentere med at “samtale for samtalens skyld”, så kunne en samtalesalon være 
noget for jer. 
Kunne vi måske blive bedre til at tale sammen - uden at komme til at diskutere?
Gennem tankevækkende samtaler udvider vi sammen vores horisont og holder fast i den rigtig gode vane 
- nemlig at finde tid til at tale sammen. Også med mennesker vi ikke kender og ikke nødvendigvis er enige 
med!

Emnerne kunne for eksempel være: Løfter, etik og moral, fællesskab eller fordomme

Varighed:
1½ - 2 timer

Målgruppe:
Alle med interesse i samtale

Max./min. antal deltagere:
Min. 8 deltagere. Max. 20 ellers skal der aftales nærmere

Evt. tekniske eller pladskrav:
Vi har brug for passende gulvplads og siddepladser i grupper á 4
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Digital Dannelse
Beskrivelse:
Børn og unge har for længst taget de digitale medier til sig. De sms’er og snapchatter med vennerne, 
møder andre på nettet gennem computerspil og opretter profiler på mange forskellige sociale medier. De 
unge får som regel en masse gode oplevelser ud af deres liv på nettet, men selv om de er dygtige til at 
navigere rundt og håndtere alt det tekniske, er der stadig en risiko for, at det kan gå galt for dem. 

Måske kommer de til at sige noget grimt om en anden på de sociale medier. Måske er de via deres 
likes og delinger med til at mobbe andre – og på samme måde, kan de blive lokket til at dele 
kompromitterende billeder af sig selv uden at tænke over konsekvenserne. Pludselig er der opstået en 
konflikt eller en penibel situation, der kan virke helt uoverskuelig for et ungt menneske.

Så hvad gør man, når det går galt – og hvordan kan du som voksen hjælpe dit barn, når skaden er sket? 
Hvis du vil vide mere om, hvad du kan gøre for dit barn, kan du bestille Herning Bibliotekerne til at komme 
ud og holde et oplæg herom.

Varighed:
2 timer

Målgruppe:
Forældre til børn i overbygningen

Max./min. antal deltagere:
Min. 8 deltagere

Evt. tekniske eller pladskrav:
Lokale med borde og stole, et lærred eller en hvid væg til projektor.
 

Det Digitale Task Force
Beskrivelse:
Ransomware, identitetstyveri og videresalg af personlige oplysninger. Der er mange farer på internettet, 
og derfor er det en god ide at lære, hvordan man sikrer sig bedst muligt. Er du interesseret, kan du nu 
booke Herning Bibliotekernes Digitale Task Force, der rykker ud med gode råd og konkret vejledning 
om, hvordan du laver gode adgangskoder, spotter falske e-mails eller får styr på privatlivsindstillinger på 
mobilen eller facebook. 

Varighed:
I får:
• 30 minutters generel introduktion af temaet
• 1,5 times workshop med individuel vejledning på konkrete problemer indenfor temaet.
 Disse nedslag kan fint vælges af deltagerne – og meget gerne på forhånd.

Målgruppe:
Målgruppen er +14 år

Max./min. antal deltagere:
Min. 5 deltagere

Evt. tekniske eller pladskrav:
Strømstik, netadgang samt et par småborde og stole.
Deltagerne må gerne tage deres egen bærbare, tablet eller mobil med.
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Lån en børnebibliotekar
Beskrivelse:
Vi lukker døren op til bøgernes forunderlige verden.

Har I mange børn samlet, f.eks. til et lokalt arrangement, vil vi gerne komme på besøg. Vi har masser af 
inspiration til gode historier og oplevelser, som vi gerne vil dele med jer. 

Vi medbringer et udvalg af de mange bøger, biblioteket rummer. Vi tilbyder at fortælle om bøger til 
højtlæsning, selvlæsning eller bestemte interesser - kort sagt alt det, børnene og deres voksne kan hente 
fra bøgerne og bruge i fritiden. Emnet er op til jer.

Vi kommer også gerne og læser en historie højt. Hvis jeres arrangement har et bestemt emne, kan vi 
tilpasse historien til lige præcis jeres formål – og tage en lille snak med børnene undervejs.

Varighed:
½ – 1½ time, alt efter arrangementets art.

Målgruppe:
Vi kommer ud til børn i alderen 3-14 år. Vi skal bare vide på forhånd, hvilken aldersgruppe, I gerne vil have 
målrettet arrangementet til, og om I ønsker et bestemt emne.

Max./min. antal deltagere:
Min. 8 deltagere. Max. 20 ellers skal der aftales nærmere

Sådan booker du:
Når du har bestemt dig for hvilket af vores tilbud, du syntes er allerbedst, 
så skriv til Mette Nørlund Andersen på bibmna@herning.dk – så finder vi 
sammen den helt rigtige dato og model for jeres arrangement.



Take Away Biblioteket             6

Vidste du at...
Herning Bibliotekerne tilbyder en bred 
palette af digitale tilbud, der både kan tilgås 
hjemmefra og på biblioteket.

eReolen giver dig adgang til tusindvis af nye titler fra flere af landets store forlag som Gyldendal, 
Lindhardt & Ringhof, Rosinate & Co m.m. Du kan læse e-bøger på din pc eller mobile enheder. Hent appen 
eReolen, så kan du streame og downloade e-bøger på din smartphone eller tablet. 

eReolen Go indeholder børnematerialer fra eReolen, og henvender sig særligt til børn og undge i alderen 
7-14 år. eReolen Go indeholder også skolebørn mulighed for at logge ind med UNI-Login. 

eReolen GLobal er en digital service, som indeholder ca. 5000 engelske e-bøger og netbøger. 
Download appen “Libby” og opdag, lyt og læs tusindvis af engelske ebøger og lydbøger fra biblioteket. 

Pressreader giver dig adgang til mere end 5000 udenlandske aviser fra 100 lande på 60 forskellige 
sprog. I appen kan man downloade aviser til senere læsning offline og aktivere fri og gratis adgang i
24 timer hjemmefra. 

Comics Puls tilbyder ubegrænset adgang til tusinder af digitale grafiske romaner og tegneserier via 
smartphone, tablet og PC. I Comics Puls findes der tegneserier, der egner sig til næsten alle målgrupper. 

Filmstriben - dit digitale filmtilbud. Filmstriben kan bruges af alle, der er oprettet som bruger på 
deres lokale Bibliotek. Det er også muligt at chromecaste fra din pc til stor skærm.

RB Digital - Ny app med digitale magasiner. 350+ engelske magasiner, samt et par danske og et 
par franske. Læs mere her: herningbib.dk/digitale-tilbud


