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FORORD
For en tid siden bragte et stort dansk dagblad en artikel, som handlede om 
billedkunstneren Julie Nord.  
Måske kender du navnet, måske kender du hendes kunst, men i denne sam-
menhæng slet ikke væsentligt. Det væsentlige er de tanker og den virkelighed, 
som artiklen beskrev, nemlig den, at Julie i sin barn- og tidlige ungdom oplev-
ede sig anderledes end sine jævnaldrende.  
Julie flyttede i sin barndom fra København  til Vestjylland - en stor omvælt-
ning.  Julie Nord elskede at tegne, men byens øvrige unge var primært til 
sport, så det var ikke muligt for Julie at finde interessefællesskaber med 
jævnaldrende, hvilket medførte, at hun endte på et tegnehold for pensionister. 
Artiklen ramte, -  for Julie satte ord på det, der er ungdomsskolens formål, 
nemlig at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber. 
Det var derfor også nærliggende at skrive til Julie og spørge hende, om hun 
ville skrive lidt til os om, hvilken betydning det ville have haft for hende, hvis 
hun havde haft mulighed for at dygtiggøre sig og dyrke sin interesse med 
jævnaldrende i et ungdomsskolemiljø.  
Og en stor tak til Julie, for hun skrev  -  
 Da jeg var et stort barn og teenager boede jeg i en lille provinsby i Vestjylland. Jeg var tilflytter fra 
København, og selvom byen var både smuk og hyggelig, følte jeg mig ofte meget anderledes. 
Jeg tegnede meget og var ikke til hverken fodbold, håndbold eller badminton. De andre i min klasse, 
både piger og drenge, gik alle meget op i sport, og byens sportshal var derfor et dagligt samlingssted. 
I det hele taget var man ikke rigtigt noget, hvis man som jeg holdt af  at skrive, tegne, modellere og 
spille teater.  
Jeg fandt heldigvis et børneteater, jeg kunne gå til en gang om ugen, og det var en stor befrielse at 
finde et anderledes fællesskab her med nogle helt andre udfoldelsesmuligheder og en anden form for 
fællesskab, end det jeg til dagligt oplevede i skolen.  
Jeg kunne dog godt have savnet at møde nogle ligesindede tegnenørder. Det eneste tegnekursus der var 
i byen på den tid, var et aftenskolehold for pensionister, der sad og drak kaffe og kopierede malerier 
fra en kalender med skagensmalerne. Her gik jeg et halvt år, - det var bedre end ingenting, men jeg 
er sikker på, at jeg havde fået meget mere ud af  at gå på et hold, der var lavet for og med min egen 
aldersgruppe, hvor undervisningen og inspirationen havde været mere tidssvarende. 
I det hele taget tænker jeg, at unges egne interesser og individuelle evner er virkelig vigtige at give 
plads til. Når jeg tænker tilbage på min ungdom, er det i høj grad de ting, jeg lavede udenfor skolet-
id, der har været medbestemmende til, at jeg i dag er billedkunstner.  
Men jeg tror måske, jeg ville have lidt bedre minder om min ungdom, hvis jeg havde været en del af  
sådan et lidt nørdet tegne-fællesskab.  
I dag kan unge heldigvis finde ligesindede på nettet, men jeg er sikker på, det er endnu bedre at 
mødes ”live” og, at det at arbejde med sine hænder på noget i samme rum som andre, er en virkelig 
givende og inspirerende oplevelse.

-Julie Nord 
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I UngHerning er det vores vision at kunne tilbyde hold, der matcher unges 
ønsker og behov. Vi er optagede af  at udbyde spændende hold i dit nærom-
råde, hvor det oftest vil være unge fra dit eget lokalområde, du møder. 
I kataloget her har vi samlet en pallette af  nicheprægede hold, hvor langt de 
fleste af  dem foregår på vores matrikel i Herning på Gl. Skolevej 76. Holdene 
spænder vidt fra Bonsaikultur i Japan til viden om universets sammenhæng - 
videre til teaterdrømme og til ønsket om at sove under åben himmel -  til det 
muliges kunst med hæklenål og garn.  
Vi ønsker med holdene, der er præsenteret i kataloget at give mulighed for at 
samle unge i interessefællesskaber, og derved skabe grobund for nye venska-
ber på tværs af  Herning Kommune. 
Oplevelserne med research og rekruttering af  undervisere har bragt os vidt 
omkring. En fotograf  fra København, en nyuddannet cand. mag i historie og 
spansk , en lystfisker, der har gjort fiskeriet til sin levevej  til en tømrer, som 
elsker udelivets muligheder.  
Samtalerne med katalogets undervisere har budt på fantastiske fortællinger 
fra latinlæreren, der selv har haft latin i ungdomsskolen, og der mødte en 
lærer, som gjorde indtryk og satte aftryk. Cosplayunderviseren, der ville 
ønske, at der dengang hun var teenager, havde været et cosplayhold, hvor hun 
havde haft mulighed for at dyrke sin interesse med jævnaldrende og rollepils-
manden, der med begejstring fortalte, at nogle af  hans bedste oplevelser og 
stærkeste venskaber er opstået i fællesskaber omkring rollespil.  
Fælles for samtlige undervisere du møder i kataloget gælder, at de alle er pas-
sionerede, flere omtaler endda sig selv som stolte nørder. Alle brænder de for 
at bringe deres viden i spil til glæde for dig og andre unge.  
 
Ønsket er naturligvis, at du, når du har kigget kataloget her igennem, skynder 
dig at tilmelde dig, fordi du netop fandt DIT hold.  
Det kan også være, at du tænker, hvorfor er det, at det jeg brænder for ikke 
er repræsenteret? Er det sidste tilfældet, så hører vi meget gerne fra dig, for 
er der noget, vi i UngHerning har på sinde, så er det at være en dynamisk 
ungdomsskole, som lytter til de unges visioner, tanker og drømme,- uanset 
om det er til vands, til lands eller i luften, eller om det handler om fortid, nutid 
eller fremtid. 
Så lad os sammen skabe en levende ungdomsskole i Herning Kommune, hvor 
der er plads til visioner, til drømme og til venskaber både lokalt og kommun-
alt.  

Vi glæder os til at se dig!
De bedste hilsner 
UngHerning  
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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 spille videospil. Freja er uddannet beklædningshåndværker/
skrædder og er lige nu i gang med at uddanne sig til designte-
knolog. 

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 Frejas 
hjælp til, hvordan du skal sy dit kostume, og vil du gerne møde 
andre, som du kan dele din interesse med, så skal du helt klart 
melde dig til Cosplay. 

 

Opstart Onsdag d. 07/10 kl. 17.00 - 20.00

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 som dig, der 

har en sjov interesse lidt udover det sædvanlige”

FANTASIAFANTASIA
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Det er fredag eftermiddag, solen bager fra en skyfri blå himmel og tanken om 
isterningkold cola i skyggen er nærliggende. Byen omkring larmer - biler kører, en 
græsslåmaskine kæmper på nabogrunden og en hund gør.      
På UngHerning har vi fået besøg af  Rasmus, for vi skal tage billedet til kataloget her.

 
”Det er mig et stort ønske, at jeg kan være med til at sætte 
unge mennesker i en position til at få lignede oplevelser og 

bygge lige så stærke venskaber, som jeg har fået”
-Rasmus Færge

Kameraet er om halsen, og vi har sat kurs mod den lille skov bagerst på UngHernings 
matrikel.  
På vej til skoven fortæller Rasmus, at han gennem tre årtier har engageret sig i rollespil. 
Han fortæller så levende og med så stor begejstring, at jeg lader mig rive med. Han 
fortæller om de fantastiske oplevelser og venskaber, rollespilsverdenen har givet ham. 
Han gør sig umage for at få mig forklaret, at der er to slags rollespil. Den hvor man 
sammen sidder omkring et bord og den, hvor man spiller rollespil live, og han slår 
fast, at holdet her skal begge dele og tilføjer, at fællesskabet er nerven i rollespil og det 
vigtigste - også for holdet her. 

Og så når vi skoven, sollyset flimrer i skovbunden under de gamle frugttræer, jeg 
kaster lange skygger, og en ny verden tager form. 
Buskadset larmer og en rødklædt kappekriger med sværd og skjold kommer frem. Han 
spørger til den gyldne bog, den bog der gemmer på alle de fantastiske historier, om jeg 
har set den?   
Han fortæller, at jeg skal tage mig i agt for orker og gobliner, og så er han væk …  

Er du klar til at bruge din fantasi ind i en verden af  magiske fortællinger,  
så meld dig til holdet her

Opstart tirsdag d. 29. september kl. 19.00. - 21.30.

ROLLESPIL
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“Jeg har spillet brætspil og rollespil de sidste 28 år. Jeg har undervist i ungdomss-
kolen i 15 år, og har de seneste 17 år arbejdet fuld tid med brætspil og rollespil. 
Privat spiller jeg også bræt- og rollespil - flere gange om ugen. Jeg oplever, at 

glæden ved at spille sammen med andre, er noget af  det mest givende.  Jeg har 
haft mange fantastiske oplevelser med brætspil og rollespil, og nogle af  mine bed-
ste venskaber er opstået over ved at spille spil. Det er mig et stort ønske, at jeg kan 
være med til at sætte unge mennesker i en position til at få lignede oplevelser og 

bygge lige så stærke venskaber, som jeg har fået gennem denne verden.” 
-Rasmus Færge

Holdet er for dig, der er interesseret i at spille brætspil, 
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 interessen. Holdet er for dig, der 
har lyst til at manipulere, samarbejde og modarbejde dine 
medspillere 
Alle med en interesse for alternative brætspil kan deltage. 
Dit kendskab er ikke vigtigt. Det vigtige er din interesse 
for at spille spil.

Opstart lørdag d. 19/09 kl. 12.00 - 22.00

ALTERNATIVE SPIL

Har du lyst til at være en del af  en gruppe 
som skal ud og opleve en helt anden verden, 
hvor drager, gobliner, orker og dværge 
hersker?  
Dette er et rollespilsspil, hvor man kan spille 

forskellige typer af  karakterer i en fantasiverden og sammen med andre spillere 
udforme en historie, løse gåder og udkæmpe kampe imod forskellige fjender. 
Så er du eventyrlysten med lyst til at fortælle en god historie, træffe underlige valg, 
som man ikke træffer i det virkelige liv, så skal du være med 
her.

Din Dungeon Master er Mie. I sit arbejdsliv er Mie lærer og 
underviser i musik, engelsk og biologi, fritidslivet bruger 
hun gerne i det magiske univers blandt dværge, elverfolk 
og gobliner.

Opstart d. 18/08 kl. 16.00 - 18.30
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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
Nanna, der til dagligt studerer til lærer. 
Naturen bruger Nanna som sit frirum. Det er her, hun samler 
energi, og her nogle af  hendes bedste oplevelser har fundet sted. 
Hun glæder sig nogle fantastiske oplevelser med unge under åben 
himmel.

Kasper der til dagligt arbejder som tømrer. For ham er naturen 
en stor legeplads, som han elsker at opholde sig i og udfordre sig 
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. 
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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  hans liv, 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 onsdag d. 23/09 kl. 16.00 - 20.00
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FISKEHOLDET

BONSAI & JAPAN
Søger du ro? 

Tænker du, det kunne være sjovt at skabe naturlig kunst? 
Nyder du naturen?

For 10 år mødte Simon sin japanske kone på et højskoleophold. Det ud-
viklede sig til kærlighed til hende, til hendes hjemland Japan og til bonsai. 
Simon elsker Japan, og han har besøgt landet utallige gange. Japan er hjem-
stedet 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. Simon har ca. 70 bonsaitræer, som 
han selv har designet og stadig forbedrer år for år. Som samuraierne har Si-
mon af  bonsaikunsten lært tålmodighed, at sætte pris på detaljer og de små 
glæder i livet. En glæde han gerne giver videre, og derfor vil han gerne være 
din sensai (lærermester), når I sammen skal finde dit træ i skoven, som du 
skal udvikle til bonsai.  
Du vil på holdet også høre meget mere om Japan og kulturen der. 
 I skal på udflugt og se japansk havekunst og meget meget mere.

Opstart mandag d. 21/09 kl. 17.00 - 19.30

MERE INFO KOMMER PÅ
WWW.UNGHERING.DK
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BLIV KLOGERE 
PÅ ���

FREMMEDSPROG
Bonjour  - måske har du lyst til at lære lidt fransk, spansk og latin? Så er her muligheden, for på 

dette hold tilbyder vi en sprogpallette, hvor hver af  de tre sprog får ”taletid” tre aftener.  

Så kunne du tænke dig at lytte til fransk musik, komme tættere på Byernes By 
- Paris, læse Tintin og se gode franske serier, så har du chancen lige her.  
Spansk er et af  de mest talte sprog på verdensplan, hvilket gør det til et sær-
deles brugbart sprog. Derudover fylder det spanske også i musikkens verden 
og den spanske kultur er også præget af  god mad, folkeslag, kunst i verden-
sklasse og tyrefægtning. Alle disse emner vil være en del af  spanskundervis-
ningen. Latin er romernes og det sprog, der blev talt i det gamle Rom. Vil du 
gerne beskæftige dig med gladiatorkampe, Romerrigets erobringer,  romersk 
kunst, litteratur og de vidunderlige myter om guder som Jupiter, Venus og 
Diana, er latin noget for dig.  

Ida er din underviser i spansk og fransk, og er netop færdig 
som cand.mag i fransk og historie. Hun har flere gange været 
bosat i Frankrig i forbindelse med job som au pair og udvek-
sling gennem universitetet.  
Hun kommer oprindeligt fra Lolland, det kan man godt høre, 
men sprogene engelsk, tysk, fransk, spansk og lidt arabisk 
kan hun altså også - og en masse historie, som også har hen-
des store interesse. 

 
Andreas som er cand.mag. i græsk, latin og tysk og lærer på 
Herning Gymnasium, skal undervise dig i latin 
Han brænder for at udforske og formidle romernes litteratur.  
Andreas havde selv latin i ungdomsskolen og elskede det - 
og har elsket det siden, således har han beskæftiget sig med 
sprog og litteratur lige siden dengang, han mødte det på 
ungdomsskolen 

Opstart tirsdag d. 22. september kl. 18. 30 - 21.00.
Fra 8. klasse og op  
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BARNEPIGEKURSUS

LIFE SKILLS

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 her 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 pæd-
agogisk arbejde med børn har givet Louise viden og kompetencer, som hun gerne vil 
udfolde, udvikle og dele med dig. 

Opstart torsdag d. 17. september kl. 18.30. - 21.00.

Drømmer du om at deltage i ”Luksusfælden”, komme i RKI eller optage quicklån? I 
så fald skal du stoppe læsningen lige nu! 
Kurset her handler nemlig om, hvordan man undgår dyre luksusfælder.  

Kurset her handler om e boks, nem id, privatøkonomi, CV - og job og andre ting, 
der hører det begyndende voksenliv til. 
Ting som umiddelbart kan synes kedelige, men Nanna har 
lovet at gøre det hele overskueligt, vedkommende og lige-
frem spændende.

Til daglig læser Nanna til socialrådgiver, og det er Nannas 
store ønske at give de unge, der tilmelder sig holdet her, 
mod på og ressourcer til at begå sig, når I pludselig selv har 
ansvaret for, at tingene bliver gjort. 

Opstart mandag d. 28 september kl. 16.00. - 18.00. 
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LEKTIECAFÉERNE
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. 

NATURFAG
Mit navn er Henriette. Jeg glæder mig til at lærer 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, det 
jeg underviser i og brænder for, er meningsfyldt og åbner 
for forståelse af  og for den verden vi lever i. Menne-
sket Henriette har et blødt punkt, når det kommer til at 
hjælpe andre, eller give andre gode og hyggelige oplevels-
er, der indeholder læring. 

Hej mit navn er Clara, jeg er 19 år gammel og går i 3.g 
på Herning Gymnasium. På gymnasiet har jeg valgt en 
naturfaglig linje, som indebærer fagene biologi, idræt, 
kemi og fysik samt en del andre fag. Til dagligt spiller jeg 
håndbold, som jeg har gjort i knap 14 år. Så jeg er meget 
aktiv i min hverdag. Jeg glæder mig til at tage fat som 
lektiehjælper i de fag, jeg brænder for. 

Opstart torsdag d. 10/09 kl. 15.45 - 17.45
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LEKTIECAFÉERNE

SPROGLIGE FAG
Jeg hedder Tina og er til daglig lærer på Herningsholm-
skolen. 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. 

Mit navn er Lea. Til daglig går jeg i 3.g på Herning Gym-
nasium på den supersproglige linje med fagene dansk, 
tysk, engelsk og spansk. 
Jeg er glad for at hjælpe andre, når jeg kan, og netop der-
for hjælper jeg til på lektiecaféholdet hos UngHerning. 
Jeg er let at snakke med,  meget tålmodig og vil gøre mit 
bedste for, at andre unge mennesker kommer til at synes, 
at det bliver sjovere og nemmere at lave lektierne.  

Opstart mandag d. 07/09 kl. 15.45 - 17.45

Der vil altid være drikkevarer og snacks,  
for det skal nemlig være både hyggeligt og rart at lave lektier. 
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LYD, LYD ACTION!
FILMHOLDET

Kulissen er sat, scenografi, kostumer og rekvisitter i orden, sminkører har lavet deres 
arbejde, og skuespillere, lyd– og lysfolk er klar - instruktøren er tilfreds … action, 
kameraer snurrer, mens replikkerne udføres og cut … take 12
Måske går du rundt med en filmskaberdrøm - eller måske bare med et ønske om at 
få styr på de basale teknikker og håndværket inden for filmproduktion sat på plads?     
Er det tilfældet, skal du bestemt være med på filmholdet, for her vil du blive intro-
duceret til de grundlæggende arbejdsmetoder og de forskellige roller, der er på et lille 
produktionsteam. Du vil på holdet komme omkring planlægningsfasens elementer 

fra idé til produktion af  manuskript, storyboard, optagelse og redigering.  
På holdet vil du lærer filmsprogets forskellige facetter, f.eks. betydningen af  valg af  
kameravinkler, lys og lyd. 
Og så skal du på holdet selvfølgelig producere egne film sammen med de øvrige 
holddeltagere.  
Din underviser er Claus, som er uuddannet pressefotograf  og multimediedesigner.  
Claus har stor viden og erfaring inden for dette felt, da har arbejdet som fotograf  og 
multimediedesigner, været ansat på flere dagblade, været underviser og konsulent, og 
han glæder sig til at dele sin viden og kunnen med dig. 

Opstart lørdag d. 12/09 kl. 09.00 - 14.00
Se mere om Claus Starup på websitet www.clausstarup.dk
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DJ & EDM PRODUKTION
Holdet er for dig, der har lyst til at prøve kræfter med de forskellige sider af  den elekt-
roniske 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 19 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 torsdag d. 17/09 kl. 19.00 - 21.30

FOTO
“Vores verden er fuld af  motiver og flygtige øjeblikke, som venter på at bliver ind-

fanget.” 
Foto er for dig, der har lyst til at udforske og udvikle din kreativitet gen-
nem 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 spejlreflekskam-
eraer 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 foto-
grafering og på holdes sammenhold og trivsel. 

Opstart mandag d. 21/09 kl. 18.30 - 21.00
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MED PENSELSTRØG 
OG KNAPPENÅL

UDSMYKNINGSHOLDET
Dette hold er i virkeligheden en bestillingsopgave, for holdet har en helt særlig mission. 
Missionen går i al sin enkelthed ud på at udsmykke trappeopgangen ved UngHernings 
hovedindgang.  Et sted hvor mange dagligt har sin gang, derfor er vi, når vi skal sætte 
dette hold, 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. 
- er tålmodige og har lyst til at skabe noget smuk og blivende. 

Tænker du, at du har lyst til at indgå i det team, der skal udføre netop den mission, så 
skynd dig at få dig tilmeldt dette hold.  Så du sammen med andre kan skabe et smukt 
kunstværk, som UngHernings mange besøgende, elever  og ansatte dagligt kan glæde sig 
over.   

Mød underviseren
Underviseren, der skal udføre missionen sammen med 
dig, er Karin. Hun er uddannet billedkunstlærer og har 
arbejdet med børn og billedkunst i 20 år. Hun er vild med 
billeder og farver, og hun glæder sig til, sammen med dig, 
at skabe det smukkeste kunstværk på UngHerning. 

Opstart fredag d. 25/09 kl. 15.00 - 18.00
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MED PENSELSTRØG 
OG KNAPPENÅL REDESIGN

Måske du husker teksten fra Disney klassikeren Aske-
pot?  
De små flittige mus formår med dygtighed, opfind-
somhed 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 Herningsholm-
skolen,  hvor hun underviser i billedkunst 
og håndværk og design, 

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

Opstart tirsdag d. 8. sep. 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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HÆKLERUM

SYHOLDET

“Hæklerum” er et hold for dig, som elsker at være kreativ med hæklenål og garn. 
Har du lyst til at lære at hækle, eller kan du det allerede, men har du lyst til at være sam-
men med andre og lære mere, så skal du bestemt tilmelde dig dette hold.  
For her får du mulighed for at lære de basale hækleteknikker, som bruges til at hækle alt 
lige fra vaskeklud til elg - kun fantasien sætter grænser.
Mikkel, som underviseren på dette hold hedder, faldt over hæklin-
gens verden tilbage i 2012 og han forelskede sig i håndarbejdet.  
Han er uddannet dekoratør og pædagog, men arbejder nu med 
hækling og kreativitet som tema i hans arbejdsliv  bl.a. som freelance 
hækledesigner og indehaver af  bloggen og webshoppen unkeldesign.
dk.  

Opstart tirsdag d. 01/09 kl. 18.30 - 21.00

Er du interesseret i at sy?  
Du behøver ikke at have syet før for at være en del af  holdet. Vi finder i fællesskab dit 
niveau, det vigtigste er, at du har lyst til at prøve kræfter med syning. Og er du allerede 
godt i gang med at sy, kan du få vejledning der, hvor det måske driller, mulighed for at 
kaste dig ud i nye sy-teknikker eller få hjælp til at udvikle dine konstruktionsevner. 
Er du træt af  at gå i det samme som alle andre?  
På holdet har du mulighed for at sy dine egne designs eller lade dig inspirere af  f.eks. 
Instagram og Pinterest, og gøre det til dit helt eget unikke stykke tøj.  
Kan syning være en fælles aktivitet?  
Helt sikkert! Det er utroligt hyggeligt at sy sammen med andre. Det giver mulighed for at 
inspirere hinanden, så nye ideer og løsninger opstår.

Eva hedder hun, hende der kan hjælpe dig på vej med stof, saks 
og udvikle mønstre. Hun er uddannet modelkonstruktør og har 
syet det meste af  sit liv. Ud over et mål om selv at sy det meste af   
sit tøj, kan Eva også lide at eksperimentere med at strikke, hækle, 
brodere og alverdens andre kreative projekter. 
 

Opstart onsdag d.19. september kl. 19.00.—21.30
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KREATIV
VÆRKSTED

Du har sikkert aldrig stillet dig selv spørgsmålet, hvad der sker, hvis man mikser lige 
dele af  en pop-cornmaskine og Pippi Langstrømpe? 

Men netop det er formlen på dette holds under-
viser. 
For Carina har en skabertrang lidt udover det sæd-
vanlige. Det resulterer i, at hun altid har gang i en 
masse kreative projekter, og der popper hele tiden 
nye ideer op i hendes hoved.  
Og som Pippi - siger Carina også; ”Det har jeg 
aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert” 
-  skulle det ske, at noget ikke lykkes helt efter 
planen, så er det prøvet, og så er der ny erfaring at 
trække på til næste projekt. 
  
Carinas kreative værksted er et hold, hvor I 
sammen skal afprøve mange forskellige teknikker og materialer. I skal arbejde med 
læder, I skal male og tegne, I skal bruge plotter, I skal poppe ideer sammen, og I skal 
bruge jeres nysgerrige kreative skabende fantasi. I skal, som Pippi, kaste jer ud i nye 
projekter med troen på, at det nok skal gå. I skal lade jer rive med, lade jer inspirere 
og inspirere hinanden.
 
”Den der intet vover, intet vinder”  lyder et ordsprog - sådan er det også med kreativ-
intet, man skal vove at eksperimentere, ellers lærer og udvikler man sig ikke. 
Så meld dig til Carinas hold og kast dig i bedste Pippi-stil ud i en masse kreative 
projekter, hvor der ikke er sikkerhedsnet, men garanti for, at det bliver inspirerende 
og sjovt at deltage. 

Opstart lørdag d. 03/10 kl. 10.00 - 14.00
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UD OVER     
SCENEKANTEN

POETRY SLAM
KAN DU LIDE ORD?

Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at skrive og måske til at fremføre teksten 
foran et publikum? Så er SPOKEN WORD – POETRY SLAM lige noget for dig!
Poetry slam er en konkurrence i det talte ord – en boksematch på humor og alvor, 
grin og gråd. Poetry slam kan bedst beskrives som en blanding af  en digtoplæsning, 
standupcomedy og rap battle. På holdet skal du skrive dine egene tekster, men du 
skal også opleve poetry slam dueller, og du vil, hvis du har lyst, få mulighed for selv 

at stå på scenen foran et publikum.
En der i hvert fald kan lide ord, er Thomas. Faktisk 
elsker han ord - og har undervist i poetry slam og 
lyrik på folkeskoler, efterskoler og gymnasier gen-
nem de sidste 4 år. 
Han har optrådt med Spoken Word i 6 år, er re-
gerende Aalborgmester og har kvalificeret mig til 
DM i Poetry Slam de seneste 4 år.  
Han har udgivet en bog, og fik et digt valgt ind i 
Danmarks første demokratiske digtsamling ”Dan-
marks bedste digt”. 

Opstart tirsdag d. 15. september kl. 18-30. - 21.00. 

Har du allerede prøvet at skrive dine egne tekster, eller har du lyst til at prøve det?
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UD OVER     
SCENEKANTEN

TEATER
Hvordan skaber vi en forbindelse mellem vores tanker, og det vi udtrykker gen-
nem 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.  
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. 

Opstart torsdag d 24. september kl. 18.00. - 20.30 
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GASTRONOMI



KONDITOR

De seneste år har mange danskere ladet sig underholde, når 
den Den store Bagedyst har rullet over skærmen. Vi har i 
programmet kunne følge, hvordan de vildeste mesterværk-
er er blevet skabt med luftige mousser, glaze og fondant.  
Alt sammen noget, der kræver øvelse og viden.  
Måske har du også har lyst til at bage lækre kager, der ligner 
en halv million? Og måske du har lyst til at lære bageteknik-
ker og øve dig sammen med andre?  
I så fald skal du helt bestemt tilmelde dig konditorhold-
et, hvor du sammen med din underviser AnneMette skal 
svinge piskeriset, jonglere med opskrifter og fremstille de 
lækreste kager, som selvfølgelig skal spises. 
Din underviser er selv bidt af  at bage og dekorere kager:

“Jeg kan godt lide at se, at min familie og venner bliver glade og 
overraskede over at få serveret en lækker kage, som smager godt og ser 
lækker ud – det er en kæmpe tilfredsstillelse at opleve at min passion 

kan glæde andre.”
-AnneMette Brokholm

Opstart lørdag d. 29/09 kl. 10.00 - 13.00

Der bor en bager 
på Nørregade, 

han bager kringler 
og julekage. 

Han bager store, 
han bager små, 
han bager nogle 
med sukker på. 
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BAG OM KULISSERNE
KONCERTHOLDET FERMATEN

Fermaten er Hernings spillested og har afholdt utallige koncerter med navne fra 
både ind- og udland.  
Holdet her giver dig en unik mulighed for at komme med i ”maskinhuset” og bag 
scenen, når UngHernig og Fermaten samarbejder om at lave en ungdomskoncert.

Så elsker du musik, er du vild med at arrangere ting, kan du lide koncerter og har du 
lyst til at få ansvar, så er holdet her lige det, du skal kaste dig over.   
Du vil nemlig her få mulighed for at prøve kræfter med alle de opgaver, der er forbun-
det med at arrangere en koncert, lige fra valg af  navn, til økonomi, scenografi, pr og 
marketing. 

Holdet vil få kyndig hjælp og vejledning af  Rasmus og Rikke. 
Rasmus er til daglig lærer på Herningsholmskolen, og har mange erfaringer med at 
gå til koncerter, men ikke så mange med at arrangere dem. Rikke er leder af  Fermat-
en og har mange erfaringer at trække på, når det gælder planlægning og afholdelse af  
koncerter. Yderligere vil I på holdet også få mulighed for at komme tæt på Fermatens 
øvrige ansatte, lyd- og lysfolk, da de også gerne vil have hjælp til at udføre koncerten.   

Så Rikke og Rasmus håber, at en flok unge vil hjælpe til for at ungekoncerten, kan 
blive en realitet. 

Opstart tirsdag d. 15/09 kl. 16.00 - 18.00
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BAG OM KULISSERNE
EVENTMAKERNE

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, 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 by-
fester, Herning Kulturfest og de laver selv events til glæde for andre.  
Eventmakerteamet har entreprenørtanken som omdrejningspunkt.  
Det at man kan skabe noget, at man tør skabe noget, 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. 18/08 kl. 19.00. - 21.30
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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 distriktskoor-
dinator, 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 
Sdr. Felding, Kibæk Skole og Snejbjerg Skole

Kristoffer Egebjerg Georgsen
Tel. 2211 0689
ungkg@herning.dk 
Lindbjergskolen og Lind Skole

Marlene Damgaard
Tel. 4023 6698
ungmd@herning.dk
Aulum Skole, Haderup Skole, Vinding Skole 
og Vildbjerg Skole
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 UngHerning - Hernings Ungdomsskole
Gl. Skolevej 76, 7400 Herning

Telefon: 9628 7654
mail: ung@herning.dk


