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FORORD
Fart over feltet, fordybelse eller blot samværet med 
andre unge. Sammen skaber vi fællesskaber. Og til 
efteråret byder UngHerning på et nyt festfyrværkeri af 
et spændende program.

I skrivende stund breder der sig ikke kun varmt vejr, 
men også en indre varme over, at vi nu endelig er på 
den anden side af Corona Pandemien, og at vi igen for 
alvor kan åbne op for et fuldt og spændende program 
i UngHerning. Den største og vigtigste opgave for os 
har været at skabe en palette af spændende aktiviteter 
for den kommende sæson, så vi igen kan vende tilbage 
til det liv, vi alle har savnet, og med den samme 
bevægelsesfrihed som før samfundet og UngHerning 
blev lukket ned. Vi glæder os til at lave det, som vi 
er sat i verden for, og som vi brænder for, nemlig at 
samle alle i sjove, skøre, glade og videnssøgende unge 
mennesker på tværs af kommunen til spændende 
læringsfællesskaber i rammer som du, med din 
tilstedeværelse, selv er med til at skabe sammen med 
engagerede undervisere.

Alt sammen foregår på Gl. Skolevej, hvor vi igen kan 
samle alle hold, – det bliver dejligt endelig at se liv, 
glæde og nye fællesskaber opstå på hele matriklen. Det 
har vi set frem til, siden vi flyttede ind i marts 2020!
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I år har vi udvidet paletten af spændende hold og som 
noget nyt kan vi blandt andet tilbyde:

• Magnetfiskeri, – som er fisketure med store 
magneter, der kan fiske pengeskabe, cykler og andre 
metalgenstande op af dybet

• Mindfulness med stillevandring, vinterbadning og 
meditation

• Fossiljagt, som er et hold, der vil tage dig med 
tilbage i tiden, når vi finder fossiler og derigennem 
får viden om vores verdens forhistorie.

• Lego Masters – bliv opslugt af tid og sted i Lego’s 
univers og i alle sværhedsgrader.

• Og meget, meget mere...

Så ser du dig selv som en lonely-rider, en teamplayer, 
er du kreativ og søger inspiration og fordybelse i 
fællesskaber, eller er du bare nysgerrig, så har vi 
garanteret et tilbud, DU vil synes, der lige matcher 
med dine interesser. ALLE er velkomne i vores 
ungdomsunivers.
Hos os finder du samvær, nye venner og mulighed for 
at udvikle dine interesser. Vi tilbyder dig sjove timer 
og stærke oplevelser i de fedeste omgivelser med de 
bedste undervisere, der alle brænder for at give netop 
DIG oplevelser, indhold og læring, du kan tage med dig 
på din videre færd i livet.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores 
fællesskab, så vi sammen kan skabe liv i huset på alle 
ugens dage, – på alle etager - og såvel inde som ude.
De kærligste hilsner
Mette Guldberg, 
Formand UngHerning
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COSPLAY

“Jeg ved, hvor vigtigt og svært det er at kunne finde andre, som man 
kan snakke med og dele sine interesser med. Netop derfor synes jeg, 
at dette hold er et oplagt sted at hygge sig og finde nye venner for dig, 
der har en sjov interesse lidt udover det sædvanlige”

“Meget af glæden ved at lave cosplay, finder jeg i mine venner  
- i samværet om serien vi cosplayer fra. Glæden hentes også i, at jeg 
kan føle mig stolt og glad for noget, jeg selv har lavet. For selvom det 
ofte er udfordrende og til tider hårdt at lave cosplays’ne, så er det en 
af de ting, der er mest tilfredsstillende, når man endelig står i hele 
kostumet og kan sige, “det der har jeg lavet, og jeg er så stolt!” 

Sådan skriver Freja, som er underviser på dette hold. Freja omtaler 
sig selv som en nørdet veteran inden for cosplay, da cosplay har fyldt 
meget i hendes liv gennem de seneste 10 år. Ud over cosplay er Freja 
også vild med at se anime, læse manga og game. Freja er uddannet 
beklædningshåndværker/skrædder og er lige nu i gang med at 
uddanne sig til designteknolog. 
Den anden af de to undervisere på dette hold er Lisbeth. For hende 
opstod interessen for at klæde sig ud som sine yndlingskarakterer, 
inden hun rigtig kendte til cosplaymiljøet. Men man kan roligt sige, at 
cosplay har vokset på hende.  

Cosplay er sammensat af ordene ’costume’ og ’roleplay’, altså klassisk 
rollespil ved, at man udklæder sig som en eksisterende fiktiv karakter, 
som kan komme fra alle slags medier. - Det kan være film, serier, 
tegneserier eller endda videospil.  Så har du lyst til at afprøve cosplay? 
Vil du gerne have Freja og Lisbeth’ hjælp til, hvordan du skal sy dit 
kostume? Vil du gerne møde andre, som du kan dele din interesse 
med, så skal du helt klart melde dig til Cosplay.

FRI FANTASYFRI FANTASY Opstart mandag d. 13. september kl. 17.00 - 20.00
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MANGATEGNING
Manga er et japansk fænomen inden for tegneserier og 

en tegnestil helt for sig selv. 

“At designe karakterer, give dem personlighed og historie 
har givet mig en masse dejlige og afslappende stunder, 
hvor jeg har kunnet sidde og tegne, imens jeg har digtet 

på en historie, hvor flere af mine originale karakterer 
interagerer med hinanden. Det kan være alt fra vilde 
kampe til små lege og skabe en familie, så længe de 

udvikler sig, og jeg hygger mig med det.”

Hende der har det sådan, er Lisbeth. Hun faldt over 
mangategning for ca. 15 år siden, og hun har siden nydt sin 
hobby med at designe egne karakterer, lave tegneserier og 
tegne fanart af hendes yndlingskarakterer og serier i sin egen 
udgave af mangastilen.
Hvis du kunne tænke dig at lære, hvordan du kan tegne og 
designe dine egne karakterer og lære lidt forskellige teknikker 
til at forbedre dine tegninger, så er holdet her lige noget for 
dig.
På holdet vil der være mulighed for at lære at tegne 
karakterer fra bunden, farvelægge og eventuelt andre sjove 
teknikker inden for tegning. Din underviser Lisbeth guider og 
hjælper dig med det hele.

Opstart onsdag d. 15/09 
Kl. 18.30 - 21.00
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ALTERNATIVE SPIL
Vi elsker avancerede brætspil! 
De kan fortælle fede historier, have drabelige 
kampe og gøre kedelige ting som fx. 
aktiehandel vildt spændende. 
Det fede ved holdet er det gode fællesskab og 
hyggen omkring spillene.

Holdet er for dig, der er interesseret i at spille spil, der er mere avancerede 
end Ludo og Matador. Holdet er for dig, der har lyst til at være en del af et 
fællesskab, hvor alle deler samme interesse. 
Holdet er for dig, der har lyst til at manipulere, samarbejde og modarbejde 
dine medspillere. Alle med en interesse for alternative spil kan deltage. 
Dit kendskab er ikke vigtigt. 
Det vigtige er din interesse for at spille spil.
Lærerne på holdet er Rasmus og Mathias, der begge har mange års erfaring 
med brætspil. De skal nok sørge for alle kan spille med.

Opstart lørdag d. 25/09 Kl. 12.00 - 22.00

Opstart onsdag d. 15/09 Kl. 17.00 - 19.30

FANTASYSPIL
Har du lyst til at være en del af en gruppe, som skal ud at opleve en masse 
andre verdener, hvor drager, gobliner, orker, dværge og en masse andre 
eventyrskabninger hersker? 
Så læs endelig videre for dette er et hold, hvor vi 
skal spille rollespilsspil/brætspil også kaldet Dungon 
crawlers, som (Gloomhaven, Sword and Sorcery, Descent 
og Dungon and Dragons). I disse spil kan man spille 
forskellige typer af karakterer i fantasiverdener og 
sammen med andre spillere udforme en historie, løse gåder og udkæmpe 
kampe mod forskellige fjender.
Din Dungeon Master er Kasper. 
I sit arbejdsliv er Kasper lærer og underviser i matematik, engelsk, idræt, 
natur/teknologi og  Lego education. Fritidslivet bruger han gerne i de mange 
forskellige spil, – spil som han gerne ville introducere dig for.
Så er du eventyrlysten, og har du lyst til en god historie, hvor du skal træffe 
forskellige valg og tæve utallige monstre, som du ikke lige træffer i den 
virkelige verden, så skal du tilmelde dig holdet her.
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BRUG DIN STEMME!
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UNGEDEMOKRATI
Vil du være med til at skabe fede events, projekter eller 
andet - af unge for unge i hele Herning kommune? 
Vil du gerne have indflydelse på, hvordan det skal være at 
bo i dit lokalområde, eller vil du ændre noget for unge i 
dit nærområde, i hele Herning kommune, eller noget helt 
tredje?

UngHernings ungedemokratihold er stedet, hvor du 
oplever demokrati, udvikler demokrati og bliver en del af 
noget, der kan blive rigtigt stort. 

Sammen skal vi nemlig arbejde for at unge i Herning 
kommune har en stemme, som kan høres.
Din underviser på holdet er Louise. 

Louise læser på kandidatuddannelsen i pædagogisk 
psykologi. Her har hun, ligesom i mange andre 
sammenhænge i sit liv, været meget glad for at have 
en stemme ind i de beslutninger, som får betydning for 
hende. Deltagelse, medbestemmelse og indflydelse i 
de fællesskaber vi er en del af, er både meget vigtigt 
og givende for os som mennesker, men også for de 
fællesskaber vi er en del af. 
Derfor vil Louise ligge sig i selen og arbejde hårdt for, at I 
unge her i kommunen får mulighed for at kvalificere jeres 
stemme, bruge den og blive hørt.

Opstart tirsdag d. 14/09 Kl. 18.30 - 21.00



BRUG DIN STEMME!
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DEBATAFTENER
Kan du lide at tale og diskutere? Er du nysgerrig på 
andres holdninger? Og har du lyst til at møde andre 
unge med samme passion? 
Så har du her mulighed for at få pudset dine 
argumenter af og få luftet din trang til at debattere. 
På disse aftener vil du blive en del af et levede 
fællesskab, hvor forskellige emner vil blive 
omdrejningspunkt for debatter deltagerne imellem.
Aftenerne vil byde på forskellige oplægsholdere. 
Det kunne være en politiker, en instagrammer, en 
youtuber … eller noget helt fjerde. 
Emnerne kan være mange; #Metoo, arbejde og 
kønsroller, ungdom, klima, fremtiden, EU. - eller hvad, 
der er aktuelt for en god debat.
Lyder det for noget som dig? 
Så bland dig i debatten, når vores debataftener løber 
af stablen. 

Debataftenerne foregår på Gl. Skolevej 76. 
Din distrikts- koordinator vil holde dig 
orienteret om aktuelle debataftener. 

Se aktuelle datoer på UngHerning.dk



BLIV KLOGERE PÅ ...
Som noget nyt tilbyder UngHerning lektiecafe. Således 
er det nu muligt at tilmelde dig et hold, hvor du hver 
mandag og torsdag efter skole kan komme med de 
lektier, opgaver eller afleveringer, du kan bruge hjælp 
til eller sparring på i sprogfagene om mandagen eller 
de naturfaglige fag om torsdagen. 

SPROGLIGE FAG
Jeg hedder Tina og er til daglig lærer på 
Herningsholmskolen. Jeg underviser i 
dansk, engelsk og tysk, for jeg elsker sprog. 
At lære et nyt sprog skal helst være en god 
oplevelse, men hvis man har svært ved det, 
eller ikke tror på sig selv, kan det være en 
af de allersværeste opgaver at komme i 
gang med. 

Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med dine opgaver, uanset om vi 
skal analysere en folkevise i dansk eller bøje tyske verber. 

Opstart mandag d. 06/09 kl. 15.45 - 17.30
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BLIV KLOGERE PÅ ...

Mit navn er Henriette. Jeg glæder mig til 
at lære nye unge mennesker at kende 
og måske hjælpe til forståelse og brugen 
af de fag, jeg til daglig underviser i. Det 
gælder matematik og naturfagene. Jeg 
er helt pjattet med at undervise og selv 
lære mere. Det kan godt lyde nørdet, det 
står jeg gerne ved. 
For mig er det vigtigt, at det jeg 

underviser i og brænder for, er meningsfyldt og åbner for 
forståelse af og for den verden vi lever i. Henriette har et 
blødt punkt, når det kommer til at hjælpe andre, eller give 
andre gode og hyggelige oplevelser, der indeholder læring. 

NATURFAG

Opstart torsdag d. 09/09 kl. 15.45 - 17.30

Der vil altid være drikkevarer og snacks,  
for det skal nemlig være både hyggeligt og rart at lave lektier. 
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ASTRONOMI
Mon du er en af dem, der en stjerneklar aften har kigget 
op på stjernehimlen og ladet dig fascinere af stjernerne, 
deres placering i forhold til hinanden og måske endda 

har set stjerneskud? Er du optaget af eller bare nysgerrig 
på, hvordan universet hænger sammen? Så skal du læse 

videre, for så er dette hold et must for dig! 
 
Hans ved ikke bare lidt, men ufattelig meget om 
vores solsystem, planeter og dværgplaneter. En 
interesse, som har fulgt Hans gennem det meste af 
livet, for den blev vakt allerede, da Hans var 10 år.   
Siden er det blevet en interesse, som har præget 
hans arbejdsliv som underviser på Teknisk skole 
i fagene matematik, fysik og kemi, men også hans 
fritidsliv. For Hans er medlem af Herning Astronomi 
Forening og er en af intiativtagerne til  astronomistien og 
observatoriet i Løvbakkerne.  
Og netop astronomistien i Løvbakkerne, skal besøges, det samme 
skal observatoriet, hvor I skal kigge på nattehimlen gennem 
teleskop.  
På holdet vil der blive teori om Big Bang, stjernetyper, 
supernovaer, sorte huller, og der vil blive mulighed for samtaler 

om, hvordan filosofi, religion og naturvidenskab 
gennem et historisk perspektiv har udviklet sig. 

Start mandag d. 13/09 kl. 16.00 - 20.00
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Er du nysgerrig på livet? Undrer du dig nogensinde over, hvordan 
verden hænger sammen? Har du lyst til at lære at argumentere og 

udtrykke dig bedre? Så er filosofi det perfekte hold for dig.

På filosofi vil vi dykke ned i nogle af livets 
store spørgsmål i målet om at lære mere om 
os selv, og om den verden vi lever i. I stedet for 
tunge tekster og lange forelæsninger vil vi lære 
igennem leg, film, spil og åbne diskussioner. Vi 
vil komme ind på emner som forskellen på godt 
og ondt, meningen med livet, hvad det vil sige 
at leve et lykkeligt liv og meget mere. Vi vil også 

tage inspiration fra fiktionens verden og snakke om populære 
superhelte og computerspil i forbindelse med etiske dilemmaer, og 
have græske temadage hvor vi spiser en masse god mad og prøver 
kræfter med at skabe vores eget mini-demokrati. 

Din underviser bliver Daniel, som er uddannet filosof og besidder 
en stor passion for alt, hvad der har med filosofi at gøre. 
Herudover elsker han alt, hvad der har med kreativitet og populær 
kultur at gøre. Dette er lige fra musik og science fiction, til 
film og videospil, og som jeres underviser vil 
det være hans mål at bringe disse interesser 
med i undervisningen og skabe et forløb, som 
først og fremmest er sjovt, og som alle kan 
være med til.  

FILOSOFI

Opstart tirsdag d. 14/09 
Kl. 17.00 - 19.30
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UD I VERDEN
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Er du vild med manga, og kunne du godt tænke dig at forstå lidt af det de siger i dine 
favorit-anime? Eller kunne du bare godt tænke dig at lære et eksotisk, anderledes og 

fascinerende sprog, som tales af over 120 millioner mennesker? På japansk får du mulighed 
for at snuse til alle de fede ting, som Japan har at byde på!

Det er Jacob som er din sensei! Jacob har været vild med Japan og 
Østasien størstedelen af sit liv. Han har været i Japan otte gange – 
senest boede han i storbyen Osaka, hvor han tilbragte et år med at 
arbejde i en oste- og vinbutik, hang ud i byens hippe Shinsaibashi-
kvarter og spiste takoyaki hos gadekøkkenerne i Nambas baggader. Og 
så har han arbejdet som tolk og oversætter.

Til japansk vil du bl.a. blive introduceret til de japanske skrifttegn, 
hiragana og katakana. Og igennem spil og sjove opgaver vil du lære 

nogle grundlæggende fraser, så du f.eks. vil kunne introducere dig selv på japansk. Vi 
kommer også til at dykke ned i den japanske kultur og de traditionelle japanske skikke; vi 
laver måske endda nogle japanske madretter; og så ser vi på, hvad man kan opleve på en 
tur til Japan.

JAPANSK

Opstart lørdag d. 18/09 Kl. 10.00 - 14.00

SPANSK & JOURNALISTIK

Opstart tirsdag d. 14/09 Kl. 16.30 - 19.00

¡Hola! ¿Qué tal? Er du nysgerrig på spansk sprog og kultur, og kunne du tænke 
dig at få et indblik i hverdagen som journalist? Så ”rejs” med til Latinamerika 
som vaskeægte Latino-Journalist. På spansk-journalist-holdet får vi lov til at 
lege journalister, samtidig med at vi lærer spanske ord og udtryk gennem leg og 
kreativitet. Du kan fx prøve kræfter med en rejseblog om Galápagosøerne eller 
producere et radio-indslag om México. Det er kun fantasien, der sætter grænser 
på spansk-journalist-holdet.

”Jeg synes, det er sjovest, når vi gør tingene sammen. Fem hænder bærer bedre 
end to, og ideerne vokser hurtigere, når flere hoveder går sammen. Det er 

essensen på spansk-journalist-holdet, hvor vi, gennem kreativitet og leg, hver dag 
lærer noget nyt om os selv og hinanden på et fremmed kontinent”.

Underviseren bag dette hold er Louise, som er uddannet journalist og har rejst, 
studeret og arbejdet i Latinamerika – særligt i Mexico, Guatemala, Nicaragua og 
på Cuba. Louise har undervist i spansk på aftenskole, og i øjeblikket læser hun en 
bachelor i spansk sprog og kultur på Aarhus Universitet. 
Louise ELSKER det spanske sprog og brænder for at dele sin passion med andre 
og hjælpe dem videre med deres drømme og nysgerrighed for den spansktalende 
verden.
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FRANSK

LATIN

Opstart torsdag d. 23/09 Kl. 18.30 - 21.00

Opstart tirsdag d. 14/09 Kl. 18.30 - 21.00

Bonjour! Er du helt pjattet med Frankrig eller bare 
nysgerrig på den franske kultur og det smukke sprog? 
Kunne du tænke dig at lytte til fransk musik, smage på 
franske madspecialiteter, komme tættere på Byernes By – 
Paris, læse Tintin og se gode franske serier, såsom Lupin, 
så har du chancen lige her. 

Vi starter helt fra bunden. Vi lærer gennem øvelser, leg, 
samtale, tekstlæsning og ikke mindst ved at have det sjovt 
og hyggeligt. Du kan bruge din nye viden om fransk og 
Frankrig til turistbrug – på ferie. 

Holdet er især ideelt for dig, der gerne vil have fransk på en ungdomsuddannelse 
eller måske bare er fascineret af sproget. 

Mit navn er Anne Sofie, og jeg er 25 år. Jeg er uddannet cand.mag. i fransk og dansk, 
og til daglig underviser jeg i fransk på Herning Gymnasium. Jeg er kæmpe sprognørd 
med en helt særlig interesse for netop Frankrig, det franske sprog og kulturen. 
Lige fra barnsben har jeg tilbragt mange sommerferier i det sydfranske, og jeg har 
desuden boet i Frankrig – både som au pair efter gymnasiet samt i forbindelse 
med udvekslingsophold under mit studie. Siden da er min passion for Frankrig kun 
blevet større og større, og jeg elsker at rejse i landet og besøge nye områder.  

Latin er det sprog, der blev talt i det gamle Rom. Vil du gerne beskæftige dig 
med gladiatorkampe, Romerrigets erobringer, romerske slaver, romersk kunst 
og litteratur og de vidunderlige myter om guder som Jupiter, Venus og Diana, er 
latin noget for dig. Vi læser nemme begyndertekster. Latin er ikke sværere end 
andre sprog, men det er mere grundlæggende. 
Latin er en indgang til en verden af myter og gode historier. Du finder ud af, 

hvem Julius Cæsar, Cicero og kejser Nero var, og så får du helt styr på, hvad akkusativ er!  Du 
lærer noget, som ikke så mange andre kan! 
I latin får du lov til at sidde og analysere små sætninger, det er et udfordrende arbejde, hvor 
man skal ’løse koden’. Det er rigtig sjovt, og det skærper din generelle studieevne.  Latin i 
ungdomsskolen er en fordel for dig, når du kommer i gymnasiet, fordi du bliver dygtigere til 
grammatik generelt, også dansk grammatik. 
Jeg hedder Andreas Hjort Møller og er cand.mag. i græsk, latin og tysk og lærer på Herning 
Gymnasium. Jeg brænder for at udforske og formidle romernes litteratur. Jeg havde selv 
latin i niende klasse i ungdomsskolen, og jeg elskede det. Vi var et lille hold med et godt 
sammenhold. Jeg har beskæftiget mig med sprog og litteratur lige siden dengang! 



UDTRYK 
G E N N E M 
INDTRYK
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UDTRYK 
G E N N E M 
INDTRYK

Hvordan skaber vi en forbindelse mellem vores tanker, 
og det vi udtrykker gennem kroppen? Hvordan kan vi 

bruge vores stemme til at udtrykke os?
Vil du tættere på teatret?  

Drømmer du om at stå på scenen? Eller vil du gerne bare 
gerne snuse til, hvad det vil sige at spille teater?  

Så har du muligheden nu, for i samarbejde med Team Teatret 
har vi lavet et hold for dig med de interesser.

På holdet skal vi arbejde med forskellige 
øvelser og tekster og undersøge, hvordan vi 
udtrykker vores ord og mening via kroppen? 
Vi skal arbejde med, hvordan vi skaber en 
forbindelse mellem vores tanker, og det vi 
udtrykker gennem kroppen? Og vi skal bruge 
vores stemme til at udtrykke os med.

Med udgangspunkt i den scenekunstneriske værktøjskasse lærer du 
på holdet her teknikker til at kunne formidle ord og følelser med 
hjælp af kroppen og stemmen. 
Via scenekunstens værktøjer, indlevelse, refleksion og samarbejde vil 
du lærer at forstå dig selv og mennesker omkring dig meget bedre. 

Amalie er uddannet dramaturg, og underviser på holdet.  
Hun siger ofte, at hun har verdens bedste job, fordi hun til dagligt 
arbejder med børn og unge på Team Teatret og på Teams Teaterskole. 
Nu er hun også klar til at arbejde med teater og unge i UngHerning, så 
skynd dig at tilmelde dig holdet. 

DRAMA

Opstart torsdag d. 16/09 Kl. 16.30 - 18.00
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FOTO
“Vores verden er fuld af motiver og flygtige øjeblikke,  

som venter på at bliver indfanget.” 
Foto er for dig, der har lyst til at udforske og udvikle din 
kreativitet gennem digitale spejlreflekskameraer. Det er 
for dig, der ønsker at indfange øjeblikket og skyde skarpt 
og for dig, der gerne vil stifte bekendtskab med fotografiet 

som kommunikations- og kunstform.  

Vi vil sammen tilegne os viden om brugen af digitale 
spejlreflekskameraer og redigeringsprogrammet. Vi vil 
udfordre og hjælpe hinanden i billedkomposition, lyslægning 

og kreativitet, så vi når frem til det udtryk og den opsætning, 
du ønsker, dine fotos skal  have. 

Holdets underviser er Martin, som har arbejdet med fotografi 
i mere end 25 år. Nu er han ansat ved Headspace, hvor han 
til daglig arbejder med unges trivsel og sundhed.  
De to ting forenes på dette hold, hvor der stilles skarpt både 
på fotografering og på holdes sammenhold og trivsel. 

Opstart mandag d. 13/09  
kl. 18.30 - 21.00
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Er du fuld af sjove, skæve og skøre ideer?  
Kan du jonglere med dine ideer og sætte handling bag?  
Kan du lide at tage ansvar, planlægge og organisere?  
Er du en god rollemodel for andre unge? - Eller, vigtigst af alt, er det noget, 
du har lyst til at lære for så er du helt sikkert kandidat til UngHernings 
eventmakerteam.
 
UngHernings eventmakerteam rykker med UngHerning ud, når der skal laves 
events på tværs af junior– eller ungdomsklubber, de deltager og bidrager ved 
byfester, Herning Kulturfest og de laver selv events til glæde for andre.  
Eventmakerteamet har entreprenørtanken som omdrejningspunkt.  
Det at man kan skabe noget, og at man tør kaste sig ud i noget sammen og 
ved fælles hjælp nå i mål, er tanken bag og selve omdrejningspunktet for 
dette hold. 

UngHernings eventmakerteam ”dirigeres” af Tine og Rasmus - begge lærere, 
begge kreative ildsjæle, begge opfindsomme, initiativrige og begge har de et 
ønske om, at eventmakerteamet i UngHerning skal være det fedeste team at 
være en del af. 

Opstart tirsdag d. 17/08 Kl. 19.00 - 21.30
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DJ & EDM PRODUKTION
Holdet er for dig, der har lyst til at prøve kræfter med de 
forskellige sider af den elektroniske musik. I 
undervisningen vil du blive præsenteret for 
teknikker bag DJ-pulten og selv få lov til at 
lege. 

Du lærer her at lave dine helt egne tracks 
og remixes og mixe dem ind i dine DJ-sets 
bag pulten, så du kan fyre den af som en 
vaskeægte EDM-verdensstjerne!

Miki Bundgård hedder den unge mand på 
20 år, der står bag undervisningen af holdet. 
Han har med sine foreløbig 5 år i EDM-gamet opnået over 1 
million afspilninger af sine remixes og egne tracks på diverse 
online platforme under kunstnernavnet ”Kila”.  
Miki har desuden DJ-erfaring fra både festivaler og fester. 

Opstart mandag d. 13/09 kl. 19.00 - 21.30
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MUSIK PÅ TVÆRS
Vil du gerne være en del af et kreativt musikalsk og 
fedt sammenhold? Vil du gerne udvikle dig på dit 
instrument, blive en bedre sanger, eller vil du gerne 
lære et nyt instrument at kende?

Så skal du tilmelde dig et af vores ”Musik på 
tværs hold” i UngHerning. Holdene er placeret på 
Herningsholmskolen, Lindbjergskolen og Snejbjerg 
skole. Du kan læse mere om de enkelte musikhold og 
deres undervisere på vores hjemmeside

Oliver Volf er koblet på de lokale hold som musikalsk-
mentor. Han vil i samarbejde de lokale undervisere 
sørge for, at I får skabt fantastisk musik på din skole. 

Oliver har levet af at spille musik og undervise i musik de seneste 10 år, og med 
omkring 100 koncerter om året rundt på de danske musikscener landet over, 
lige fra festivaler, sportsbegivenheder til de helt små private arrangementer, er 
erfaringen stor. 

ALLE er velkomne uanset niveau!

Se UngHerning.dk for din lokale opstart
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Ungdomsskolehold der giver kompetencer 
i hverdagen 

Alle unge i Herning

UngHerning vil give unge mulighed for at fæstne og uddybe 
deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre 

dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse 
forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til 

aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

DATO UNDERSKRIFT Holger R. Nissen
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Ungdomsskolehold der giver kompetencer 
i hverdagen 

Alle unge i Herning

UngHerning vil give unge mulighed for at fæstne og uddybe 
deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre 

dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse 
forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til 

aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

DATO UNDERSKRIFT Holger R. Nissen

BORNEPASSEKURSUS
Holdet er for dig, som vil arbejde med børn  

og være topkvalificeret til det!

For mange forældre er virkeligheden en 
travl hverdag, hvor der kan være brug for 
en ekstra hånd i hverdagen til at hente 
og passe børn - et dejligt arbejde. 
Før du som ung kaster dig ud i et 
sådant arbejde, kan det være rart og 
tilmed vigtigt, at du er klædt godt på til 
opgaven, og det er netop det, kurset her 
handler om.   
På kurset vil vi blandt andet komme 
omkring barnet, sprog, leg og 
førstehjælp.  

Du vil som afslutning modtage et diplom, som du kan tage 
med dig, når du skal søge job.

Kursets underviser hedder Louise, hun er uddannet pædagog, 
og er i gang med at studere pædagogisk psykologi på 
Aarhus Universitet, så hun kan med rette kaldes lidt af en 
pædagogik-nørd. Hendes uddannelse og mange års erfaring 
indenfor pædagogisk arbejde med børn har givet Louise 
viden og kompetencer, som hun gerne vil udfolde, udvikle og 
dele med dig. 

Opstart torsdag d. 16/09 kl. 18.30 - 21.00.
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SELVFORSVAR FOR
PIGER
På selvforsvar for piger, lærer du den 
effektive teknik, får den brugbare viden 
og giver dig den selvtillid, det kræver 
at gøre det rigtige, - også i en forkert 
situation. 

På holdet skal du arbejde sammen med 
andre piger, og i trygge rammer skal vi 
arbejde med vores fysiske og mentale 
styrke og lære, hvordan vi bedst 
udnytter de disse. 
Alex er holdets underviser. Han har så 
længe han kan huske tumlet og trænet 
martial arts i forskellige grene og 
afskygninger. 

Han er optaget af, at alle mennesker 
har ret til at kunne forsvare sig selv og 
andre. Alex tænker, taler og ånder for 

den gode energi, der er i det at kæmpe for noget. 
Han glæder sig til, at han på holdet her kan give glæden, 
smilet og selvtilliden videre til andre. 

Opstart mandag d. 20. september kl. 18.30. - 21.00.
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KNALLERTBEVIS

JAGTTEGN

Drømmer du om et knallertkørekort? Hvis du bor i Herning Kommune, 
kan UngHerning hjælpe dig med at få din drøm til at gå i opfyldelse. 
Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Vi har dygtige og 
kompetente instruktører, der tilrettelægger en spændende undervisning, 
hvor du bliver klogere på færdsel og regler. 
Du vil i løbet af forløbet få et førstehjælpskursus, komme på 
manøvrebane, tage en teoriprøve, få en masse erfaring med at køre 
knallert og slutte af med en køreprøve. I alt indeholder kurset 30 
knallertlektioner og 8 førstehjælpslektioner. 
Du kan begynde kurset, når du er 14 år og 6 måneder, så du får kortet, 
når du fylder 15 år. 

UngHerning har løbende opstart på nye knallerthold, så tjek 
ungherning.dk og se hvornår, vi har et hold til dig. 

At gå på jagt er den vildeste naturoplevelse!
Duften fra den våde skovbund, disen der ligger 
tungt over markerne, fuglenes fløjt der risler 
gennem terrænet, - pludselig er man en del af 
noget større, og det er fedt! 
Holdets underviser er Anne. Hun er jæger, og hun 
elsker det. Hun vil gerne give glæden videre, og 
vil på dette hold klæde dig på til livet som jæger 
med – og forberede dig til den teoretiske og 
praktiske jagtprøve. 
På holdet vil der arbejdes med de faglige områder 
jagtprøven dækker; – vildtkendskab, våben og 
skydning, afstandsbedømmelse, lovgivning og etik 
og meget mere. 
Pensum til jagtprøven er omfattende, og du 
skal derfor regne med at skulle læse og øve dig 
hjemme.
Så meld dig til dette hold og kom et skridt tættere på drømmen om et liv 
med jagttegn og de oplevelser, det kan berige dig med.

Tirsdag d. 05/10 Kl. 18.30 - 21.00



UNDER ÅBEN 
HIMMEL
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OUTDOOR
Holdet her er for dig, som tænker, at det kunne være sjovt at kaste 
dig ud i udfordringer under åben himmel. 
Du skal hverken have været spejder eller have et større kendskab til 
friluftsliv, men du skal have lyst til at blive klogere på naturen, dig 
selv og udelivet. 
Vi skal på holdet lære at tilberede lækker mad på en trangia, vi skal 
bygge bivuakker, vi skal lære, hvordan vi holder varmen i det fri, vi 
skal blive gode til førstehjælp, vi skal have det sjovt med hinanden 
- alt sammen noget, vi får brug for at kunne, når vi slutter holdet af 
med at tage på overnatning sammen under åben himmel. 

Dine undervisere
Mit navn er Arnstein, ikke et helt dansk navn, det skyldes at, 
jeg er vokset op i vest Norge, midt mellem de høje fjelde og de 
dybe fjorde. Outdoor og friluftsliv er en stor passion for mig, 
og jeg elsker lugten af bål. Jeg er uddannet instruktør i kano, 
kajak og klatring, derudover er jeg fuld af gode idéer til at få 
fede og sjove oplevelser i naturen

Mit navn er Kasper, og jeg arbejder som tømrer. For mig 
er naturen en stor legeplads, som jeg elsker at opholde 
mig i og udfordre mig selv i, hvad enten det er på land 
på mountainbike, til vands med kano eller kajak, eller på 
klatretur på vej op i trækronerne. 

Begge brænder de for at vise dig, hvor fantastisk en natur vi har lige rundt 
om hjørnet, og hvordan vi kan bruge den. 

Opstart tirsdag d. 14/09 kl. 18.30 - 21.00
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MINDFULLNESS
Holdet er for dig, der gerne vil mere balance i dit liv

På holdet mindfulness bliver du præsenteret for redskaber, du kan 
bruge resten af dit liv. Det handler om at lære sig selv bedre at 
kende. At blive mere opmærksom på, hvor du retter fokus hen. Med 
mindfulness får du konkrete og brugbare metoder til at rumme alle de 
indtryk, du dagligt møder i forhold til venner, 
undervisning, oplevelser og fritid. 
Ofte er det sådan, at vores tanker om, hvad 
der skal ske senere, fylder meget, og så 
glemmer vi at være til stede i nuet. Ved hjælp 
af mindfulness-øvelser, vil du opleve, at du 
får nemmere ved at koncentrere dig, og får  
et dybere kendskab til dig selv. 

Vi mødes en søndag om måneden - fra 
september til marts, hvor vi tager bussen ud 
i det blå. Vi skal på ture, som har til formål 
at få dig fra hovedet ned i kroppen. Fast vil 
være, at vi vil lave frokost over bål. Så vil du 
gerne forkæle dig selv med ro, stilhed og tid 
til egenomsorg, så kom med på holdet her! 

”Naturen er et frirum, hvor jeg bare kan være mig. Naturen 
har ingen krav og forventninger til mig. Jeg vil rigtig gerne 

give den glæde videre til andre. Jeg vil gerne være med til at 
skabe et frirum i naturen, væk fra den stressede verden vi 

lever i, hvor der er mange krav og forventninger til os”

Mennesket bag disse tanker og hende der vil give dig fantastiske 
oplevelser i naturen, er Verena. 
Hun har taget forskellige kurser og uddannelser inden for mindfulness, 
hun træner et udetræningshold i skoven, går til yoga, vinterbader og er 
bare så klar til at give sin viden videre til dig.

Opstart søndag d. 19. september Kl. 10.00 - 15.00 
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TIL LANDS, TIL VANDS  OG I LUFTEN

FISKEHOLDET

Er du til action? 

Tør du overskride egne grænser til lands, til vands 
og i luften? Er du klar på at fejle – forsøge igen – 
for måske til sidst at lykkes i et eller flere af de tre 
elementer? Så er dette hold noget for dig.

For på holdet her har du muligheden for at 
prøve kræfter med mountainbike, wakeboard og 
klatring. I trygge rammer bliver du introduceret til 
de tre sportsgrene af kompetente instruktører, som alle vil gøre deres 
for, at du gennem forløbet kommer til at udvikle dine færdigheder.
Vi sørger for alt det nødvendige udstyr
Det er absolut ingen forudsætning, du har erfaring med disciplinerne 
fra tidligere, for holdet her handler om at, vi prøver tingene af sammen, 
udfordrer os selv og ikke mindst, at vi er sammen, når vi fejrer egne og 
andres succeser til lands, til vands og i luften.

Følg UngHerning.dk for opstartstidspunkt!

Er du vild med naturen og har du mod på at blive en del af  
Danmarks måske sjoveste fiskehold?

Holdet er for dig der gerne vil prøve kræfter med fiskeri i 
forskellige former. Vi skal prøve kræfter med at lave vores eget 

fiskegear og vi skal på holdet lære at lægge en 
strategi ved fiskevandet, som passer til vind- 
og vejrforhold. Vi skal tilberede det, vi fanger 
- og en ting er sikkert, der ER fangstgaranti. 

Det er absolut ikke et krav, at du har fisket før. 
Det eneste der forventes er, at du er klar på at 
være en del af et fællesskab, hvor der er plads 
til alle, og hvor der er altid er højt til loftet.

Underviseren på dette hold er Dennis, som har 
fisket siden han var 5 år. Han er vild med den 

spænding, det giver, når der er noget på krogen. 
Dennis har selv gået på fiskehold i UngHerning, hvor han 
fortæller, at han fik oplevelser han aldrig glemmer, nu er han klar 
til at give glæden og de gode oplevelser videre til dig.

Opstart onsdag d. 15. september kl. 18.00 - 21.00



Tag med på en anderledes fisketur!

De danske farvande, søer og vandløb er det rene skattekammer. 
For langt under vandoverfladen, helt nede på bunden gemmer sig 
gamle mønter, skjulte antikviteter, cykler, pengeskabe og andre 
metalobjekter, og det er netop det, vi på holdet her skal på jagt 
efter. 

Udstyret med fiskestænger og store magneter tager vi på 
metalskattejagt. Magnetfiskeri er ren win win – vi fanger måske 
skatte, og i hvert fald fjerner vi gammelt skrot fra dybet.

Det er spændingen ved, hvad der trækkes op af vandet, der har 
gjort, at turguiden på dette hold, er blevet bidt af magnetfiskeri. 
Magnetfiskerieksperten er Karsten. 

Tilmeld dig holdet, der er kun 8 pladser, så du skal være hurtig. 
Vi skal nok sørge for stænger og magneter.

OBS – lige nu er det umuligt at opdrive magneter, så derfor afventer vi, 
hvornår de igen kan købes. Men tilmeld dig holdet, så er du sikret en 
plads, så skal du nok høre fra Karsten, når i skal afsted!

MAGNETFISKERI
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Dinosaurer og andre fossiler i Danmark

Fossiler er forstenede rester af dyr og 
planter, som levede på jorden for millioner 
af år siden. Alt det vi ved om dinosaurerne 

og andre uddøde livsformer, ved vi fra 
fossilerne. Så hvis vi vil vide noget om, 
hvordan jorden så ud i fortiden, så er 

fossilerne det allervigtigste spor.

Det har altid været min hobby at lede efter 
fossiler og studere dinosaurer. Da jeg opdagede, at de fossiler vi kan finde i 
Danmark, er lige så gamle som dinosaurerne, så blev det rigtig spændende 
at gå på fossiljagt. Jeg elsker at komme ud på en strand eller i en kridtgrav 
og lede efter fossiler. Så kan jeg bruge timer med næsen i jorden, og glæde 
mig over de fantastiske fund jeg gør mig. 

Gennem mange år har jeg brugt mine ferier som frivillig på et 
dinosaurmuseum i Portugal. I 2020 var jeg en tur i Argentina og besøgte 
steder, hvor verdens største dinosaurer i øjeblikket udgraves. 
På holdet her, skal vi på fossiljagt. Vi kommer til at gå i forskellige 
landskaber, som indeholder forskellige slags fossiler. Vi skal have vores 
fossiler med hjem, hvor vi skal rense og undersøge dem. Og vi skal nyde 
synet af disse smukke, sære sager naturen har skabt.
Vi skal besøge nogle af de folk, der i Danmark har det som deres arbejde at 
finde, undersøge og rense fossiler, og vi skal i kontakt med professionelle 
dinosaurfolk ude i verden. 

Vi selvfølgelig også snakke om dinosaurer. Og så kan vi i øvrigt forme 
indholdet efter, hvad vi i fællesskab finder ud af hen ad vejen.
Du behøver ikke at vide noget om emnerne i forvejen, bare du synes, det 
lyder spændende.

Fossiljagt er et hold helt nede på jorden!

Opstart tirsdag d. 14. september kl. 18.30 - 21.00

FOSSILJAGT
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KERAMIK

RAKU

Måske elsker du alle de smukke keramikting, som er på mode lige nu, og sådanne ting, 
kan du faktisk selv lave. 
På dette hold er der plads til alle, der har lyst til at lave deres 
egne ting i ler, - uanset om du er nybegynder eller allerede har 
øvet dig. 
De første gange vi mødes, underviser jeg jer i det mest 
grundlæggende. Her laver vi nogle ”faste opgaver”, så alle får 
lært det mest basale. Vi starter med at lave et tekrus eller en 
kakaokop. Senere får I lov til at arbejde med jeres egne ideer. 
Ler kan bearbejdes på mange måder, det kan rulles, formes, 
drejes …, du vil prøve kræfter med det hele undtagen at dreje. 
Inden leret er brændt, så er det bare…, ja ler! Men når det brændes i en ovn ved 1000 
grader, så bliver det til keramik. 
Keramik har flere arbejdsgange, formning af ler, brænding, glasering og brænding. 
Keramik tager altså tid, så du må have tålmodigheden med, for der går noget tid, før du 
får noget med hjem. 
Jeg hedder Linda, og jeg er din underviser på keramik. Jeg har arbejdet med ler i min 
fritid i de sidste 20 år, -faktisk tror jeg aldrig, at jeg bliver træt af det. Der er nemlig altid 
noget nyt at prøve og lære. 
Jeg bliver glad og fascineret, hver eneste gang jeg åbner en keramikovn og ser resultatet 
af arbejdet.

Opstart torsdag d. 16/09 Kl 18.30 - 21.00

På holdet her kan du prøve kræfter med den form for keramik, som kaldes RAKU. 
Raku er en gammel japansk måde at brænde keramik på, så glasuren krakelerer, og det 
er fantastisk smukt. 

De første tre gange vi mødes, laver vi ting i ler, det kan være 
små skåle, krukker, vaser eller krus. Den fjerde gang glaserer 
vores ting, hvorefter vi brænder dem i en gasfyret rakuovn, 
som er bygget af en gammel olietønde. Når glasuren er 
smeltet, åbner vi ovnen, mens den er cirka 900 grader 
varm og lægger vores ting i savsmuld, som der går ild i. Her 
krakelerer glasuren, fordi den får et ”chok”, når den kommer 

op i den kolde luft. Alle krakeleringerne bliver farvet sorte af soden fra det brændende 
savsmuld. Man skal ikke være alt for perfektionistisk, når man brænder Raku, for der er 
altså risiko for at nogle ting går i stykker. 
MEN når det går godt, er det fantastik smukt. Og så må man forvente at blive beskidt, 
for den dag hvor rakubrændingen foregår, er vi udenfor, og vi kommer til at lugte af bål! 
Men jeg lover, det bliver hyggeligt, sjovt og spændende at følge med i, hvad der kommer 
op af ovnen.
Jeg hedder Linda, og jeg er din underviser på RAKU. Jeg har arbejdet med ler i min fritid i 
de sidste 20 år - faktisk tror jeg aldrig, at jeg bliver træt af det. Der er nemlig altid noget 
nyt at prøve og lære., og det er altid fantastisk at se resultatet, når det kommer ud af 
ovnen. 

Opstart lørdag d. 25/09 Kl. 09.30 - 12.00



KREATIV VÆRKSTEDET
”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert” – cirka 
sådan, siger Astrid Lindgrens rødhårede og fregnede Pippi til vennen 
Tommy, da han spørger, om hun kan spille klaver. 
Præcis samme tilgang til at tingene skal prøves og sikkert også nok 
lykkes, har dette holds underviser Carina. 

Carina har skabertrang og nysgerrighed lidt 
ud over det sædvanlige. Derfor kaster hun sig 
konstant ud i nye projekter, hvor hun prøver 
kræfter med forskellige materialer – beton, papir, 
perler, plottermaskiner … og netop det med 
skabertang, nysgerrighed og at afprøve forskellige 
materialer er omdrejningspunktet for dette hold. 

TEKSTILTRYK
Lav dit eget design, sæt dit personligt præg på tøj, 
puder, muleposer og prøv kræfter med UngHernings nye legetøj -en 
skæreplotter, der kan skære i mange forskellige materialer.

KLISTERMÆRKER
Lav dine egne klistermærker i folie. Du kan designe og printe mærker 
til dit værelse, din cykelhjelm, din computer eller det, du måtte have 
lyst til.

PERLEMAGI
Afprøv forskellige teknikker inden for perleverdenen, når vi 
fremstiller keyhangers, smykker, skåle, blomster, 3D-æsker, og hvad 
vi ellers sammen finder på.  

Så på holdet skal du i bedste Pippistil, kaste dig ud i nye projekter med 
spændende materialer i troen på, at det nok skal lykkes.
Du skal lade dig rive med af kreativitetens utallige muligheder, lade dig 
inspirere og være med til at inspirere de andre på holdet. 
Det bliver SÅ sjovt!

Hold øje med opstart på UngHerning.dk!
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UDSMYKNINGSHOLDET
Tilbage i august fik UngHerning en meget spændende ansøgning. 
Ansøgningen var fra Stiliyana, som nu bor i Danmark, men er født 
og opvokset i Bulgarien, hvor hun også er uddannet indenfor 
kunst. 
Stiliyana havde i sin ansøgning vedhæftet portfolio, hvor vi kunne 

se mange af hendes tegninger, collager, malerier 
- det var en VILD ansøgning, og mennesket bag 
vakte nysgerrighed, så hende måtte vi møde. 
En grå septemberdag kom hun susende på el-
løbehjul med en mappe under armen. To timer 
senere var Stiliyana ansat, og ideen til dette hold 
var skabt.  

I foråret 2020 flyttede Ungherning ind på Gl. Skolevej. Lokalerne 
vi bor i, har tidligere været er børnehjem i tre etager, nu er 
det et ungdomskolens hus, hvor unge i dagtimerne går i skole 
og i eftermiddags- og aftentimerne overtages huset af unge, 
som kommer for at være sammen på mange 
forskellige hold.
I Ungherning vil vi gerne, at huset også skal 
være levende at kigge på, så derfor skal dette 
hold sammen med Stiliyana udsmykke en del 
af skolen.  
 
Vi er til holdet her på udkik efter unge som; 

• Har lyst til og flair for at tegne og male. 
• Kan lide at få gode og kreative idéer sammen med andre.
• Er omhyggelige, tålmodige og har lyst til at skabe noget 

smuk og blivende. 

Tænker du, at det her er dig, så skynd dig at få dig tilmeldt en af 
de 8 pladser på dette hold. 

Opstart fredag d. 17/09 Kl. 16.00 - 19.00
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HBLOMSTERBINDERA
”Blomster er udfordrende at arbejde med, da det er et levende 
materiale, der helst skal forblive smukt så længe som muligt, men 
man bliver glad i låget af at arbejde med blomster”, sådan siger 
Mette, der til hverdag arbejder som blomsterbinder. Ud over at 
være glad for blomster, kan Mette lide at lære fra sig, og hun har 
stor tålmodighed. 

”Når tingene driller, for det kan blomsterbinding 
nemlig godt gøre, så tager vi den bare helt med ro 

og prøver en gang til” 
-Mette.

Det som blomsterbinding gør, ud over at gøre en glad er, at det 
giver en forståelse for at sætte former, farver og tekstur sammen, 
hvilket man kan bruge indenfor mange andre kreative fag så som 
tekstil, boligindretning og maleri. 
 
På holdet arbejdes ikke kun med blomster, men der drages også 
andre materialer fra naturen ind i binderiet. 
Der vil blive undervist i grundteknikker inden for blomsterbinderi, 
men vi skal også udfordre os selv og tænke ud af boksen 
og skabe kreative nye ideer. Blomsterbinding kan ikke kun 
bruges til buketter, men også til dekorationer lige fra påske- til 
juledekorationer, plantestyling, land art og meget mere. 

Opstart lørdag d. 18/09 kl. 09.30 - 12.00
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REDESIGN

Måske du husker teksten fra Disney klassikeren 
Askepot?  
De små flittige mus formår med dygtighed, 
opfindsomhed og kreativitet at forvandle en 
gammel klud til den smukkeste balkjole. Og 
faktisk er det det, holdet her går ud på - at 
genbruge og genskabe tøj. 
Det kan være en gammel t-shirt, der får ny 
facon. Det kan være en blomstret kjole, vi 
laver om til en smart top. Det kan være et par slidte jeans, vi 
laver om til en taske eller mobilopladerstation. For her får du 
mulighed for give kreativiteten og opfindsomheden fuld gas, når 

vi laver aflagt tøj om til smart, unikt og 
moderigtigt tøj, som ingen andre har!  
Vi skal hjælpe hinanden, vi skal tænke 
ud af boksen, vi skal kikse, fejle og 
ødelægge og grine af det, indtil 
vi pludselig står med den sejeste 
trøje, top eller taske. Hende der 
gerne vil hjælpe med at svinge 
saks, tråd og re-designe sammen 
med dig er Tine. Hun er lærer på 
Herningsholmskolen,  hvor hun 
underviser i billedkunst, håndværk 
og design, 

 men har også arbejdet i mange år som designer med modetøj.

Opstart onsdag d. 15. september. 19.00 - 21.30

“Vi kan sagtens, vi kan sagtens, vi kan sagtens sy 
den kjole, det er faktisk kun en smule, der skal 
syes med et par nåle, vi finder sagtens på det”
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SYHOLDET

SMYKKEVÆRKSTED

På holdet har du mulighed for at sy dine egne designs – faktisk 
bestemmer du helt selv, hvad du vil lave. Du kan f.eks. lade dig 
inspirere af Instagram og Pinterest, eller du kan kreere dit helt eget 
unikke stykke tøj.  Du behøver ikke at have syet før for at være en del 
af holdet. Vi finder i fællesskab dit niveau, det vigtigste er, du har lyst 
til at prøve kræfter med syning. Og er du allerede godt i gang med 
at sy derhjemme, kan du få vejledning, der hvor det måske driller, 
mulighed for at kaste dig ud i nye sy-teknikker 
eller andet. Det er utroligt hyggeligt at sy sammen 

med andre, og det giver mulighed for at inspirere hinanden, så nye 
ideer og løsninger opstår.

Hvem er vi?
Vi er Eva og Louise, og vi vil være der til at hjælpe dig på alle step i 
processen.  Eva er uddannet beklædningskonstruktør på VIA Design 
i Herning. Louise er uddannet beklædningshåndværker, og studerer 
nu fashion design.  Vi har begge syet det meste af vores liv, og vi har begge valgt at gøre 
vores hobby til vores job via vores uddannelser. Udover et mål om at sy det meste af vores 
tøj selv, så kan vi godt lide at eksperimentere med at strikke, hækle og alverdens andre 
kreative projekter. Vi kan inspirere og hjælpe dig med netop det kreative projekt, du synes, 
der kunne være spændende at arbejde med på syholdet. 

Opstart tirsdag d. 14. september kl. 19.00 - 21.30

Måske har du set dem i modebutikkerne, de fine armbånd som enten er vævede eller 
trukket på elastiksnor?

Måske du synes, de er vældig dyre og har tænkt, at hvis man bare 
viste hvordan og havde materialerne, så kunne man da lave dem selv. 
Nu har du muligheden, for er der nogen, der kan lave perlesmykker, 
så er det Laila, og hun vil gerne undervise dig i, hvordan man gør.

Laila elsker at være kreativ, og perlerne har fulgt 
hende gennem mange år, - faktisk så længe hun 
kan huske tilbage. 
Interessen har Laila fra sin mor, som Laila har set 
sammensætte og sy perler sammen til julepynt og andre fine ting. 
Laila laver mest smykker, og hun elsker den ro arbejdet med perlerne 
giver hende. 

Koncentrationen, fordybelsen, udvælgelsen af perler, arbejdet der udvikler sig gennem 
fingrene og skaber fine resultater. 
Smykkevæve, wire, fine perler i smukke farver er indkøbt, og det ligger altsammen og 
venter på flittige hænder og kreative ideer. 
Så skynd dig at tilmelde dig holdet, for der er kun 8 pladser.  

Opstart onsdag d. 15. september kl. 16.30 - 19.30
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LEGO MASTERS
Er du klar på at blive den næste uofficielle LEGO master junior?
På dette hold skal vi konkurrere og dyste mod hinanden 
samtidig med, at vi skal prøve kræfter med forskellige 
byggeteknikker. Om du er en kæmpe LEGOnørd, eller aldrig har 
haft en LEGOklods i hånden før? Så fortvivl ikke, dette hold er 
for alle, men I får med garanti sved på panden. 
Du vil udvikle dine evner inden for kreativ tænkning, og du 
vil lære, hvordan du får dine idéer forvandlet til de sejeste 
LEGObyg på ingen tid. Om I skal bygge det højeste tårn, den 
hurtigste bil, eller en robot med kaninører, det ved man aldrig, 
men jeg kan garantere jer for, at det bliver sjovt, udfordrende 
og ikke mindst - lærerigt. 

Mit navn er Mathias, og jeg er 23 år. Jeg læser til dagligt til 
maskiningeniør på Syddansk Universitet, og så arbejder jeg 
ved siden af med design ved LEGO. Jeg har bygget med LEGO 
lige siden jeg var helt lille, og selvom jeg har haft nogle år 
væk fra de små plastikklodser, er jeg stadig en meget rutineret 
bygger. Jeg har været ved LEGO siden starten af 2021, og til 
trods for at mit arbejde er meget hemmelighedsfuldt, vil jeg 
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kunne lære jer en masse tips og tricks til, hvordan I tager jeres 
byg til nye højder – bogstavelig talt. 

Jeg underviser dette hold som LEGO-entusiast i min fritid, og 
repræsenterer dermed ikke LEGO koncernen, selvom jeg måske 
kan røbe en hemmelighed eller to.

Vi stiller LEGO til rådighed, så hvad venter du på? 
Der er et meget begrænset antal pladser, så skynd dig at 
tilmelde dig

Måske er du den nye uofficielle LEGO master junior?

OPSTART TIRSDAG D. 14. SEPTEMBER. 18.30 - 21.00



SPØRGSMÅL, ØNSKER 
ELLER ANDET?

Vi håber, at noget i kataloget her, der har vagt din interesse. 
Ellers er der også mange andre hold både i dit nærområde eller rundt 
om i kommunen. Du er naturligvis velkommen på alle vores hold.  
Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.UngHerning.dk  
Du er også meget velkommen til at kontakte din lokale 
distriktskoordinator, hvis du mangler hjælp eller inspiration, sidder 
du med en god ide til andre hold, du synes, at UngHerning kunne 
oprette, så hører vi selvfølgelig også meget gerne fra dig.  

Vi glæder os til at se DIG i UngHerning

Morten Rindom Clausen
Tel. 2261 0922
ungmc@herning.dk
Brændgårdskolen, Lundgårdskolen og Vestervangskolen

Kristina Kalhøj Sønderup
Tel. 2092 5631
ungkk@herning.dk
Sunds-Ilskov Skole og Herningsholmskolen
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SPØRGSMÅL, ØNSKER 
ELLER ANDET?

Kathrine Falkenberg
Tel. 3044 0355 
ungkf@herning.dk 
Friskolerne

Tanya Rønberg
Tel. 4023 6698
ungtr@herning.dk 
Kibæk skole, Sdr. Felding skole og Snejbjerg skole

Sarah Tarp Nissen
Tel. 2221 7915
ungst@herning.dk 
Lind skole, Lindbjergskolen og Vinding/Ørnhøj 
skole

Vacant
Tel. 2211 0689
unghn@herning.dk
Aulum-Hodsager skole, Haderup skole og 
Vildbjerg skole
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���OG MEGET MERE 
PÅ VEJ!

I UngHerning er vi altid igang med at finde spændende undervisere 
til de nye hold!
Allerede nu er vi igang med at planlægge forårsprogrammet, som 
blandt andet kommer til at byde på: 

Japan er hjemstedet for bonsai, som er blevet et symbol for den japanske 
kultur og historie. Et bonsaitræ er et miniaturetræ i en potte, som ligner 
et stort træ i naturen. Det er en kunstart, hvor man i samarbejde med 
naturen skaber en levende model af et stort gammelt træ i naturen. Du vil 
på holdet finde dit eget træ i skoven, som du skal udvikle til bonsai, lære 
om japansk kultur og meget meget mere.



���OG MEGET MERE 
PÅ VEJ!

GASTRONOMI
Er du helt tosset med at lave mad 
til familie og venner? Så er det her 
holdet, du ikke må gå glip af. Vi skal 
lave en masse spændende retter - lige 
fra forretter til desserter alt sammen 
garneret med masser af farver, 
krummelurer, olier og garniture og 
selvfølgelig tilsat masser af god smag. 

SKAK
Skak er spillet, hvor det gælder om hele 
tiden at være foran din modstander. 
Hvem tænker længst frem, og hvem 
kan regne ud, hvad den planlægger? 
UngHerning starter snart et skakhold, 
hvor du får muligheden at lære alle 
spilletsfinesser og prøve at deltage i 
skat turneringer. 

Så uanset om du er ny eller rutineret, 
så kom og vær med, når vi starter 
UngHernings skakhold op ganske 
snart!



Gl. Skolevej 76, 7400 Herning
9628 7654

UngHerning.dk
ung@herning.dk


