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Skal du være en del af vores 

store Fællesskab i UngHerning?

Vores forårshold starter snart. 

Har du lyst til at prøve kræfter med...
- Mangategning
- Smykkeværksted
- Blomsterkunst

Eller er du mere til...
- LEGO-masters 
- Selvforsvar for piger og drenge
- Fransk
- Fiskeholdet

Du kan også gå til...
- Mindfulness
- Styrk dig selv mentalt
- Alternative spil
- Musikproduktion

Og meget mere...
Find flere hold via QR-koden.
Husk, at du gratis kan gå til alle vores
holdtilbud.

Vores 
Helt nye hold 

Giv gamle møbler nyt liv.
Holdet er i høj grad ”HANDS ON!” hvor du 
kan give dit møbel et personligt touch. 
Meld dig til nu.

Upcycle og Genbrugsguld



Meld dig til og Læs mere om alle 
vores hold på www.ungherning.dk

Desuden også 
alle vores online-hold
- På tværs af hele danmark

- Tegneserie og Grafisk fortælling
- Yoga
- Bogklub
- Journaling
- Spansk
- Japansk
- Digital Art & - Game Design
- Puls og styrke
Kun få pladser. 
Så skynd dig.

Upcycle og Genbrugsguld
“Koderne omkring os”

Her skal du arbejde med internettets 
opbygning, hjemmesider m.m.

Ved du hvad PHP, JS, CSS, Python og HTML 
er? På holdet her får du svaret. 

Boost dit engelsk

Klar, parat, eksamensstart!
På dette hold vil vi arbejde med at få 
dig tip-top-tunet og velforberedt til din 
eksamen. Du vil få styr på eventuelle 
sommerfugle i maven og få tips og 
tricks til, hvordan du kan lave den 
bedst mulige præstation.

Du har garanteret set det 
på Instagram.
Macramé er knytning af snore, der 
kan blive til alt fra vægdekorationer til 
planteophæng.
   Kun fantasien sætter grænser. 

Macramé



Følg vores sociale medier

Vi hører gerne fra dig
Har du ideer og ønsker til nye hold, 
eller vil du gerne vide mere om vores 
holdtilbud, så er du altid velkommen til 
at kontakte os. 

Distriktskoordinatorer
Sarah T.Nissen 
Ungst@herning.dk
22 21 79 15

Kristina K. Sønderup
Ungkk@herning.dk
20 92 56 31 


