
Vinterferie
på Biblioteket

Aktiviteter for børn i uge 7

Du kan bl.a. 
Hacke dit legetøj med teknologi ∙ Pimpe dit outfit 

Skattejagt ∙ Bytte gammelt fastelavnstøj til nyt



FerieTech i 

MakerSpace
Fredag kl. 10.00 - 13.00

 

Feriehygge, teknologi og nørderi med 
dine ideer og vores teknologier

Bibliotekets makerspace er åbent kl. 10-13 
for alle 9-99 år, så du kan arbejde med kreativ 
produktion og eksperimentere med vores 
forskellige teknologier

I bibliotekets makerspace præsenterer vi forskellige teknologier, fx 3D 
print, sy/broderimaskiner, vinylskærer, programmering, wearables, 
laserskærer, robot-teknologi, kodning og meget, meget mere. Her 
har alle mulighed for at realisere og fremstille egne designs og 
produkter og dermed konstruere og bygge fysiske genstande alene 
eller sammen med andre – mens man lærer, har det sjovt og oplever 
teknologi på egen krop.

Kom indenfor – og tag nogle flere med, så I kan 
nørde og hygge jer sammen.

Lav din egen 

Fastelavnsmaske
Man-lørdag, hele bibliotekets åbningstid

Kom og hyg jer sammen med at klippe 
og pynte masker til fastelavn.

På bibliotekerne i Herning, Aulum, Hammerum, Kibæk, 
Sunds og Vildbjerg kan du hele ugen kreere din egen 
fastelavnsmaske i bibliotekernes åbningstid. 
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Aktiviteter 
for børn i uge 7 

Recycling – kom og konstruer spæn-
dende nyt ud af dit gamle legetøj 
eller fastelavnstøjet fra sidste år. 

På Biblioteket i Herning kan du i vin-
terferien komme og pimpe dit outfit 
eller hacke dit gamle legetøj. Du kan 
også bytte gammelt fastelavnstøj til 
nyt eller bare glæde en anden med 
dit gamle kostume. 

Hele ugen kan du kreere din egen 
fastelavnsmaske.

Aktiviteter 
for børn i 

uge 7



Når man har noget legetøj og ikke rigtig bruger det mere, så er det rigtig 
fedt at splitte det ad og sætte det sammen på nye måder, og se hvad der 
kan komme ud af det.

Mulighederne er mange på denne workshop, hvor udgangspunktet er en 
bunke gammelt legetøj, cykellygter, værktøj og nål og strømførende tråd.
Opdag hvordan gamle ting kan få nyt liv ved at tænke anderledes.
Lær om elektriske kredsløb og prøv at sy med nål og strømførende tråd.
Skil legetøj ad, se hvordan det er lavet og sæt det sammen på nye måder.

Medbring dit gamle legetøj – gerne noget med batterier, så bliver det de 
sjoveste hacks. Vi har også lidt legetøj og dimser, man kan bruge.

Arrangementet er for børn 
i alderen 6-16 år.
Større børn kan arbejde alene, 
mindre børn får mest ud af 
workshoppen ved at være 
sammen med en voksen.

Giv dit eget eller andres legetøj nyt liv. 
Opgrader den nuttede bamse til en mægtig cyborg 
med røde laserøjne. 
Giv legetøjsbilen forlys så den kan se hvor den   
kører om natten.

Hack dit legetøj med 

Teknologi Børn
6-16 årMandag & tirsdag kl. 10-13



Byt til nyt 

Faste-
lavnstøj
Onsdag & torsdag kl. 10-14 

Har I fastelavnstøj liggende 
derhjemme, som andre kan 
have glæde af? Så kan det 
indleveres allerede nu på 
Biblioteket i Herning, hvor I får 
en bytte-bon.

Onsdag og torsdag i vinterferien kan I komme 
og se, om der er et fastelavnskostume, som 
I selv kan bruge. 

Biblioteket kan ikke garantere for, at alle 
der indleverer brugt, kan få et nyt sæt, som 
passer i størrelsen. Men du kan være med til 
at glæde en anden – og måske være heldig 
selv at finde det helt rigtige. 

Designelever fra VIA kan hjælpe med at style 
kostumet.

Pimp dit 

Fastelavns-
kostume
Onsdag & torsdag kl. 10-14

Kom og lav fantastiske udklædninger ud 
af genbrug og brugt tøj sammen med 
designstuderende fra VIA.

∙  Kunne du godt tænke dig dit helt eget, specielle 
 kostume til fastelavn?
∙ Kan du godt lide, når vi er gode ved miljøet, fordi 
 vi genbruger tøj og ting i stedet for at købe nyt?
∙  Og vil du gerne lære tips & tricks fra nogle af de 
 dygtige designstuderende fra VIA, som er klar 
 med inspiration til at skabe en helt unik udklædning?

Så skal du kikke forbi Biblioteket onsdag
eller torsdag i vinterferien.

Vi har fundet en bunke tøj, som ingen bruger længere, perler, bånd, dimser 
og skøre ting. Du er også velkommen til selv at tage noget tøj med, som du 
ikke længere går i - så bruger vi det som udgangspunkt. Vi er helt ligeglade 
med om din drøm går i retning af et faretruende kriger-outfit, en prinsesse-
kreation, en fluffy hundehvalp eller noget helt fjerde - bare du er med på 
nogle fantasifyldte timer.

Børn
6-16 år(uden forældre)



Deltag i vinterferiens 

skattejagt i Citys butikker, med 

garanti for både friskluftsrøde 

kinder og præmier.

Forretningerne i Herning City inviterer igen i år 

på Skattejagt i vinterferien i samarbejde med 

Herning Bibliotekerne.

Skattekortet finder du i Herning Folkeblad ugen 

op til vinterferien, eller du får det udleveret 

på Biblioteket i Østergade fra mandag 10. 

til lørdag 16. februar i bibliotekets betjente 

åbningstid.

Det er gratis for børn og deres voksne at 

deltage – og der er som sædvanlig lækre 

præmier til alle.

Skattejagt i City
Mandag-lørdag


