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ASTROLOGI
Er du nysgerrig 
på din og andres 
horoskop? På 
holdet her vil du lære en 
masse om dig selv og hvilke 
egenskaber du besidder, hvordan 
andre opfatter dig og hvem du passer 
sammen med.

JAPANSK FOR 
ØVEDE
Kunne du godt 
tænke dig at lære 
et eksotisk, ander-
ledes og fascine-
rende sprog, som tales af over 120 
millioner mennesker? På holdet her 

DIGITAL ART & 
GAME DESIGN
Drømmer du om at 
blive game desig-
ner, animator, eller 
grafiker? På holdet 
vil du lære de teknikker som profes-
sionelle grafikere og game designere 

KOREANSK
Holdet er for alle, 
både dig der gerne 
vil lære koreansk 
helt fra bunden, 
og dig der kan lidt 
i forvejen og gerne vil lære endnu 
mere.

JAPANSK FOR 
BEGYNDERE
Kunne du godt 
tænke dig at lære 
et eksotisk, ander-
ledes og fascine-
rende sprog, som tales af over 120 
millioner mennesker? På holdet her 

LGBTQIA
Forløbet er tænkt 
som en undersø-
gelse af historien 
bag bogstaverne 
og et netværk, 
hvor vi deler gode erfaringer med 
bøger, film og serier om emnet. 

BOGKLUB
Få et fantastisk 
online læsefæl-
lesskab! Vi læser 
en fælles bog hver 
måned og får gode 
snakke og diskussioner om de bedste 
Young Adult-, fantasy- og scifibøger.

JOURNALING 
– DAGBØGER 
MED COLLA-
GER OG BILLE-
DER
Her arbejder vi 
kreativt og visuelt med journals. Med 
forskellige materialer skaber vi de 

MANGA/ANIME
Er du vild med 
Manga og Anime? 
Interesseret i at 
lære at tegne Manga 
bedre? Vil du gerne få nye 
venner med samme interesser og se 
Anime sammen? Så er dette for dig! 

Wildlife
Dette er holdet, 
hvor du lærer tips 
og tricks til at klare 
dig i naturen eller i 
ødemarken. Du vil 
lære at tænde ild uden tændstikker, 
bygge en bivuak ud af de ting du har 

RUMFART & 
TEKNOLOGI
Der er sket meget 
inden for rumfart 
og teknologien 
bag rumfarten. Vi 
kommer omkringl alt det hele - og 
meget andet! Er du vildt med rumfart 

VALHEIM – et 
vikingesamfund 
online
Vi skaber et 
vikingesamfund 
med inspiration i 
historien og explorer derfra. Der bliver 
også tid til konkurrencer, tvekampe og 

MUSIKPRO-
DUKTION
Vil du gerne lære 
at producere musik 
eller er du allerede 
i gang og vil ud-
vikle dig endnu mere? På holdet her 
kommer vi til at arbejde med teknik-

FØLG 
MED

https://www.facebook.
com/ungHerning

https://www.instagram.
com/ungherning/

https://ungherning.dk/

Koordinatorer:
Sarah Tarp Nissen, distriktskoordinator i Lind og Lindbjerg

Kristina Kalhøj Sønderup, distriktskoordinator i Sunds og Herningsholm
Tanya Rønbjerg, distriktskoordinator i Sdr. Felding og Snejbjerg
Morten Clausen, distriktskoordinator i Haderup og Lundgård

Emil Frydendal, distriktskoordinator i Vestervang, Vildbjerg og Aulum
Karina Jensen Hald, koordinator for Herning kommunes friskoler

VIGSØ CAMP
16/9-18/9, 2022

Går du i 8. eller 9. klasse, kan du komme med 
på vores årlige weekendtur i Vigsø feriecenter 
sammen med 1000 unge fra andre ungdoms-

skoler. Ungdomsskolerne overtager denne 
weekend hele feriecentret, hvor vi laver sjove 

og fede aktiviteter med hinanden. 
Tilmeld dig og få mulighed for at være en del 

af årets største ungdomsskole fællesskab.

 
MUSIKSTARTER

17/10-21/10, 2022 - Skolernes efterårsferie
Elsker du at spille, synge eller komponere 

din egen musik, så har du muligheden her. 
Disse dage står i musikkens tegn, når unge 
på tværs af ungdomsskoler har musik som 
omdrejningspunkt. Dygtige undervisere vil 
guide dig og de øvrige deltagere, så  I når i 

mål med at lave en koncert, som afvikles på 
Fermaten, den sidste aften.  

JESPERHUS
20/1-22/1, 2023

Går du i 7. klasse kan du komme med på en 
weekendtur til Jesperhus. En weekend  fuld 
af fede aktiviteter, masser af hygge, sjov og 

ballade. Weekenden er arrangeret med andre 
ungdomsskoler, så der er rig mulighed for at få 

en masse nye venner.

GAMEBOXFESTIVAL
26/5-27/5, 2023

Er du interesseret i gaming og interesseret i at 
møde kendte youtubere og stjernespillere? Så 
har du muligheden, når MCH arrangerer Ga-

meboxfestival. Det er en fed weekend, hvor vi 
ser og oplever alt det spændende i MCH, hvor 
du kan få masser af viden inden for gaming- 
og esportverdenen. Vi overnatter i en af vores 

mange klubber, og der vil være rig mulighed for 
at danne nye venskaber med nogen, der deler 

din interesse.  

Det er GRATISat deltage
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KÆRE UNGE OG FORÆLDRE ÅBENT HUS
1. september 2022Hos UngHerning er vi alle en del af et stort og 

mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed 
og gensidig respekt. UngHerning er for alle kommu-
nens unge – vi møder dig, som du er, og hvor du er. 
UngHerning er din mulighed for at lave spændende 
aktiviteter, fordybe dig i interesser, blive klogere, 
knytte venskaber for livet - og i det hele taget have 
det sjovt sammen med andre.

Sammen med kommunens unge skaber vi den gode 
fritid. Elsker du gaming, er du vild med japansk eller 
kan du lide at rode med motorer med vennerne, så 
har vi noget til dig. Søger du et sted – dit eget helle - 
hvor du ”bare kan være” sammen med andre, så er 
kommunen fyldt med Ungdomsklubber, hvor du kan 
komme, som du er.
Så uanset hvor du bor i kommunen, er du velkom-
men til at være med på UngHernings workshops og 
undervisningsforløb, komme i klubberne eller delta-
ge i events, camps og andre ferieaktiviteter. Du skal 
blot i alderen 7. klasse til 18 år.

I denne folder kan du finde UngHernings udbud af 
særlige undervisningsforløb, workshops og aktivi-
teter, som er udbudt på tværs af hele kommunen. 
Her mødes I på tværs af skole, alder, køn og bopæl 
med det til fælles, at I har en særlig interesse, som I 
her kan fordybe jer i. For de fleste af disse undervis-
ningsforløb, workshops og aktiviteter finder under-
visningen sted på Gl. Skolevej i Herning.

UngHerning byder dog også på masser af undervis-
ningsforløb, workshops, aktiviteter og klubber i hele 
kommunen. Spørg din UngHerning-distriktskoor-
dinator efter flere oplysninger på, hvad der foregår 
i dit lokalområde. Du kan også finde alle tilbud på 
ungherning.dk
Vi lægger stor vægt på, at aktiviteterne er præget 
af kvalitet, og at man selv er aktiv. Der er fokus på 
medinddragelse og elevdemokrati i hele UngHerning.
Fælles for alle UngHernings fritidstilbud er, at de 
varetages af dygtige, kompetente og veluddannede 
folk, der alle brænder for deres fag. De er troværdi-
ge og engagerede og de vil rigtig gerne lære jer en 
masse. De har specifikt valgt, at de vil arbejde med 
at formidle deres passion til unge.

Til hvert forløb udarbejdes der en undervisningsplan, 
som sættes sammen i samarbejde med deltagerne 
på holdet. Næsten alle aktiviteter er gratis, så det 
eneste du skal gøre, er at tilmelde dig aktiviteterne 
på vores hjemmeside: ungherning.dk

De bedste hilsener

Annette Bredkjær
Ungdomsskoleleder

LUNDGÅRD 
ungdomsklub

VILDBJERG
ungdomsklub

SNEJBJERG 
ungdomsklub

HADERUP 
ungdomsklub

SDR. FELDING 
ungdomsklub

KIBÆK 
ungdomsklub

LIND 
ungdomsklub

LINDBJERG
ungdomsklub

HOLTBJERG 
ungdomsklub

SUNDS 
ungdomsklub

VESTERVANG 
ungdomsklub

AULUM 
ungdomsklub

SÆT KRYDS!
TORSDAG D.1. SEPTEMBER KL. 19-20.30 
Slår UngHerning dørene op til Åbent hus arrangement. 

Du og dine forældre vil denne aften få en fantastisk mu-
lighed for at få et preview på alle vores nichehold.
Der vil være mulighed for at møde og tale med undervi-
serne og det vil det være muligt at få et indblik i holdets 
aktiviteter og afprøve forskellige ting.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG OG 
DINE FORÆLDRE, OG VI ER MERE 
END PARATE TIL AT HJÆLPE DIG 
MED DIN TILMELDING TIL 
UNGHERNING.Lisbeth

Cosplay har for mig åbnet en verden 
af kreativitet og samvær med andre 
med samme lidenskab. Det vil være 
fantastisk om jeg kan videregive nog-
le af mine kompetencer til den nye 
generation af ambitiøse cosplayere. 

Dennis
Som ung gik var jeg en del af Ung-
Hernings fiskehold. Her fik jeg ople-
velser, som jeg aldrig glemmer. Nu er 
jeg selv underviser på fiskeholdet og 
er klar til at give glæden og de gode 
oplevelser videre.

Linda
Jeg har arbejdet med ler i min fritid 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 begejstret 
hver eneste gang jeg åbner en keramikovn 
og ser resultatet af arbejdet. Jeg vil elske at 
dele min viden og keramikfif med dig. 

COSPLAY
Har du lyst til at af- 
prøve cosplay. 
Her kan du få hjælp 
af to dygtige cosplayere 
til at sy og kreere dit kostume, og du 
kan møde andre, som du kan dele din 
interesse med.

KODERNE  
OMKRING OS 
Her bliver du intro-
duceret til internettets 
opbygning og du opnår en 
dybere forståelse for, hvordan en 
hjemmeside fungerer. Du bliver intro-
duceret til en masse spændende nye 
sprog og teknikker. 

FISKEHOLDET
Er du vild med naturen 
og har du mod på at 
blive en del af Danmarks 
måske sjoveste fiskehold? 
Du vil på holdet her opleve, at fiskeri er 
meget mere end Put and Take. Sammen 
skal vi på Nak & Æd-tur. Vi skal prøve 
kræfter med at lave vores eget fiskegear.

FRANSK
Bonjour ! Ça va ?  Ça va 
bien! Ville du også øn-
ske, at du kunne føre en 
mindre samtale på fransk og 
synes du, at det franske sprog lyder vildt 
fedt? Her er der INGEN stillesiddende 
undervisning, for her skal vi lære fransk 
på den aktive og kreative måde!

SELVFORSVAR 
FOR PIGER OG 
DRENGE  
For dig, der gerne vil 
lære nogle simple, men 
effektive teknikker til at forsvare dig 
selv. Selvforsvar handler i sidste ende 
om at komme sikkert hjem. At få kon-
trol over en situation og komme videre.

JULEGAVEVÆRKSTED I 
MAKERSPACE
Her har du mulighed for at afprøve de 
smarte maskiner og computerprogram-
mer i Makerspace på Herning Bibliotek.  
Vi kan lave de fineste personlige julegaver. 
Der er selvfølgelig masser af inspiration 
og gode idéer klar til dig, men der er også 
plads til dine egne idéer og sjove påfund.

SPEAKERS CORNER
Demokrati handler om mere end blot at 
stemme. Herning kommunes unge bør 
blive set, anerkendt og hørt som med-
borgere – også før de har stemmeret. Her 
klædes du på med færdigheder, der dyg-
tiggør dig i at tage aktiv del i demokratiet 
og til at agere som aktiv medborger.

SMYKKEVÆRKSTEDET
Måske har du set dem i modebutik-
kerne, de fine armbånd som enten er 
vævede eller trukket på elastiksnor? 
Smykkevæve, wire, fine perler i smukke 
farver er indkøbt, og det ligger alt 
sammen og venter på flittige hænder 
og kreative ideer. 

JAGT
For dig, der gerne 
vil tage jagttegn.  
Du undervises i 
vildtkendskab, natur og 
vildtpleje, våbenkendskab, 
jagtetik, jagtloven og jagtpraktik. 

OUTDOOR & 
ADVENTURE
På Outdoor og Ad-
venture skal vi ud af 
vores indelukkede huse og 
have noget frisk luft, og der skal både 
prøves kræfter af med fede friluftsakti-
viteter og laves god mad over bål.

LEGO-MASTERS
Er du vild med udfordringer gennem 
Lego? Eller er du bare pjattet efter at 
skabe den gode fortælling med Lego? 
Eller er du bare bidt af Legobølgen, der 
skyller ind over os alle? Så er det frem 
med klodserne, nu skal vi være mester 
byggere! 

DIGITAL  
ILLUSTRATION
Du vil lære om karakter- 
design, storytelling, 
miljødesign, komposition 
og farveteori, og sammen finder vi den 
bedste måde at udtrykke din fantasi på 
det hvide ark og digitalt.

MOUNTAINBIKE
På mountainbike- 
holdet prøver vi 
kræfter med stejle 
bakker, flyvehop, 
sjove nedkørsler, 
tekniske forhindringer mm. 

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

KERAMIK
Måske elsker du alle 
de smukke keramikt-
ing, som er på mode 
lige nu, og sådanne ting, 
kan du faktisk selv lave. For vi skal 
forme, rulle og ”lege med ler”  og lave 
de mest fantastiske kreationer. 

ALTERNATIVE 
BRÆTSPIL I  
HVERDAG/WEEKEND
Er du interesseret i at
spille spil, der er lidt mere 
avancerede end Matador og Ludo? 
Vi skal samarbejde, modarbejde og 
manipulere dine medspillere. Og prøve 
kræfter med en masse fede spil. 

DRAMA
Vi skal arbejde med forskellige øvelser 
og tekster og undersøge, hvordan vi ud-
trykker 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.

BANDFABRIKKEN 
handler om at spille 
i bands. Samarbejde, 
fællesskab, glæde, sjov, 
seriøsitet, og medbe-
stemmelse i form af øvetider, numre 
man spiller, hvem man gerne vil spille 
sammen er omdrejningspunkter for 
Bandfabrikken.

FOSSILJAGT
Alle kan være heldige, at et helt fan-
tastisk fossil dukker op i ens hænder. 
Vi skal ture til gode fossilsteder. I Dan-
mark har vi folk, der har det som deres 
arbejde at finde, undersøge og rense 
fossiler. Vi skal besøge nogle af de folk 
og vi skal også i kontakt med professi-
onelle dinosaurfolk ude i verden.

SYNING
Er du vild med at sy, 
og kan du godt lide at 
skabe nyt eller sætte dit 
eget præg på din tøjstil, 
så er dette holdet for dig. Vi skal være 
kreative, søge inspiration og udvikle 
vores syfærdigheder, og ikke mindst - vi 
skal hygge os imens.  

KREATIV VÆRKSTED
Her prøver vi kræfter med kreativitet lidt 
ud over det sædvanlige. Vi skal på ture 
og inspireres, vi skal på genbrugsstati-
onen og finde skrot, vi kan forvandle til 
noget nyt og spændende. 
Vi skal hamre, save, klistre, prøve kræfter 
med silhouetteprint og meget mere.

LATIN
Vil du gerne beskæftige 
dig med gladiator-
kampe, Romerrigets 
erobringer, romerske 
slaver, romersk kunst og litteratur og de 
vidunderlige myter om guder som Jupi-
ter, Venus og Diana, er latin noget for dig. 

FARMERS 
NIGHTS
Gemmer du på en 
farmer-nørd? 
Eller er du bare vild 
med dyr, natur og maskiner? Så er 
Farmers Nights lige noget for dig! 

MESTERBAGER
Drømmer du om at 
kunne lave kager som 
deltagerne i den Store 
Bagedyst? 
Her vil du med garanti lære nye 
teknikker, der vil være fokus på 
smag og udseende.

LØBEHOLDET 
Du vil på holdet her 
blive udfordret i tek-
nisk træning, konditi-
onstræning og samtidig 
være en del af et fedt fællesskab.  
Der er plads til alle, uanset dit niveau.

STRIKKEHOLDET
Strikker du eller vil du 
gerne lære at strikke? 

Her er der plads til 
strikkere lige fra nybegyndere til meget 
øvede, da ingen kreative ideer er for 
små eller for store. 

Det er 
også der, 

du melder 
dig til. 

I UngHerning 
må du benytte 

alle vores 
tilbud på tværs 
af kommunen. 

Du kan lede efter fossiler i vores store molersdynge 
med Steen, tilberede fisk over bål med vores fiske-
entusiast Dennis, lave perle armbånd med Laila, 
møde vores demokratiunderviser Lea. 

Morten vi gøre dig klogere på internettets opbygning 
og muligheder. Du kan sammen med Viktoria lære 
at kende forskel på ret og vrang masker, - og er du 
til sprog så er der mulighed for både latin, fransk og 
japansk - og så er der meget meget mere og alt det 
andet… 

I UngHernings ungdomsklubber,
er der mulighed for at mødes 
med dine venner og få nye 
venskaber på tværs af klasser, 
årgange og skoler.

Hver åbningsaften er der en planlagt 
aktivitet, det kan være alt fra bordten-
nisturnering og julebanko til at lave 
bolsjer og holde gamer-aften. Ud over 
klubaftenerne arrangeres særlige event 
som fx. 12 timer i klubben, hvor vi laver 

aktiviteter og hygger hele natten.
HUSK, at du kan have stor indflydelse 
på, hvad der skal ske i DIN KLUB. 

Du finder klubbernes aktivitetsplaner 
og åbningstider på www.ungherning.dk.

Er du nysgerrig 
på at vide mere? 

Så hop ind på 
vores hjemmeside.

Er du 
klar over at 

der også er en 
helt masse fede 

UngHerning 
aktiviteter i dit 

nærområde?

Klik ind på 
vores hjem-
meside, hvis 

du vil vide 
mere.

OCR-RACE
Her får du muligheden 
for at udfordre dig selv, 
når der skal forceres for-
hindringer og løbes i ku-
peret terræn. Det kræver både styrke, 
stabilitet, kropskontrol, god kondition 
og ikke mindst mod. Vi slutter af med at 
deltage i løbet - Red Bull Conquer The Castle.


