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Kulturaktører i Hedensted Kommune
Kort beskrivelse af kulturaktørerne og dertilhørende aktiviteter

Museer

Glud Museum
 Selvejende institution
 Statsanerkendt kulturhistorisk museum
 Museet fokusområde er den østjyske landsbys historie fra 1660 til nutid. Herunder 

hører landbyens bygninger og erhvervsforhold samt befolkningens sociale vilkår 
og dagligdag. Fokusområde er også landsbyernes udvikling i relation til infrastruk-
turens forandring og ændrede erhvervsforhold fra landbrug og fiskeri til industri, 
service og turisme. 

Aktiviteter:
 Besøg i museet historiske bygninger, udstillinger og kulturmiljøer
 Guidede omvisninger i historiske bygninger, udstilling og kulturmiljøer
 Særudstillinger om tematiske emner
 Foredrag om lokale emner
 Udgivelse af årsskrift med historiske artikler
 Undervisningstilbud til børnehaver, folkeskoler og ungdomsuddannelser
 Undervisning på skoler i Hedensted Kommune
 Byvandringer
 Cykel- og vandreture
 Museet har et omfattende årsprogram

Hjortsvang Museum
 Selvejende institution
 LIVET PÅ LANDET de seneste par århundreder er hovedtemaet for udstillingerne 

på Hjortsvang Museum. De besøgende kan blandt andet se en særudstilling med 
fotografiapparater og fremvisere samt et uddrag af museets meget fine tekstiler.

Aktiviteter:
 Generalforsamling
 Åbningsdag
 Høstfest (med amatørskuespil)
 Æbledag
 Lille æbledag
 Julestue
 Koncerter og foredrag indimellem
 Lægger lokaler/omgivelser til kunstudstillinger
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Danmarks Ferguson Museum
 Privatejet museum med Danmarks største samling af Ferguson traktorer og red-

skaber
 Museum med fokus på landbrugsmaskiner fra 1939 til nutid
 Bindingsværks lade fra 1869, som blev genopbygget i 2014, som er det største 

bindingsværksbyggeri i Danmark i 100 år (udlejes til arrangementer)

Aktiviteter:
 Ferguson dage
 Julemarked i Den Gamle Lade
 Foredrag om historien om Harry Ferguson

Juelsminde Havnemuseum
 Organiseret som en forening 
 Havnemuseum med udstillinger, der primært fortæller historien om havnens og 

byens udvikling

Aktiviteter:
 Afholder forskellige temaer og særudstillinger i løbet af året (ofte i samarbejde 

med Juelsminde Lokalarkiv)
 Afholder 4 støttearrangementer på Røgepladsen over for Havnemuseet i løbet af 

sæsonen. 
 Sælger røgede makreller 
 Samarbejder med det lokale orkester ”Havnesjakket”
 Afholder og arrangerer små events i forbindelse med besøg af gamle træskibe, 

marinefartøjer og andre specielle skibe i Juelsminde Havn. 

Uldum Mølle 
 Møllen maler på gammeldags stenkværne og fremstiller ca. 18 tons økologisk mel 

om året. 
 Melet afsættes til faste aftagere og til salg i møllebutikken sammen med andre 

økologiske varer
 Møllen er en selvejende institution
 Møllen har ca. 4000 besøgende om året

Aktiviteter:
 Forestillinger om Uldums kulturhistoriske arv fra maglemosetiden til nutiden gen-

nem udstillinger, foredrag, film mv. 
 Udstillinger: Tørvegravning, Uldumpigen, Miniaturelandskabet, Flintegenstande, 

Uroksen fra V. Ørum, Fuglene på Kæret

Bjerre Mølle
 Fra 1860 og var i drift til 1955
 Var i 1955 en del forfalden, men blev i 1974 renoveret og blev beklædt med flere 

af de oprindelige røde teglsten
 Møllens vinger blev udskiftet i 2010
 Ottekantet hollandsk vindmølle med træskel tækket med røde teglsten
 Møllen er den eneste bevarede teglhængte mølle i Danmark

Aktiviteter:
 Møllen er altid åben for besøgende



3

Biblioteker

Hedensted Bibliotekerne i Hornsyld, Hedensted, Juelsminde, Tørring og Uldum
 Kommunal institution
 Samarbejder med Kultur og Fritid, folkeskoler, børnehaver, musikskolen, ung-

domsskolen, Tørring Gymnasium, Ældresagen, frivilligcentre og foreninger
 Hedensted har 5 fysiske rum af forskellige størrelse, som borgerne kan benytte 

sig af i forskellige sammenhænge
 Selvbetjente noget af tiden
 Havde 151.256 besøgende borgere i 2018

Aktiviteter:
 Foredrag
 Workshops
 Booktalks
 Litteraturformidling
 Life-streaming
 Børneteater
 Hvert halve år udkommer en ny folder med nye arrangementstilbud

Kulturelle skoler

Hedensted Musikskole
 Kommunalt tilbud for børn og unge mellem 0 og 25 år
 Undervisningen foregår rundt omkring på de lokale skoler
 Undervisningen foregår en gang om ugen, på en hverdag, om eftermiddagen eller 

først på aftenen

Aktiviteter:
 Deltager i forskellige koncerter

Hedensted Billedskole
 Kommunalt tilbud til børn og unge fra 1. til 6. klasse
 Undervisningen foregår rundt omkring på de lokale skoler (efter skoletid med va-

righed på 2 timer)
 Arbejder ud fra et tema hver sæson
 Arbejder med tegning, akvarel, maleri, form, keramik, beton, grafik og tryk
 Dramahold en gang om ugen i 20 uger (forårs- og efterårssæson)

Aktiviteter:
 Sæsonafslutning med fernisering

Hedensted Dramaskole
 Afholdes på Hedensted Bibliotek
 Kommunalt tilbud til børn og unge fra 3. klasse og op
 Dramahold en gang om ugen i 20 uger
 Arbejder med dramaøvelser, undersøger kroppens og stemmens udtryk

Aktiviteter:
 Producerer en teaterforestilling
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Musik og teater

Rytmeloftet i Daugård
 Selvstændig enkeltmandsvirksomhed
 Arrangere primært jazzkoncerter 
 Primært seniorer som målgruppe
 Mulighed for at leje lokaler til foredrag og til at øve musik
 Plads til 60-70 deltagere koncerter

Aktiviteter:
 6-7 koncerter om året
 Mulighed for at leje lokale til at øve musik
 Mulighed for at leje lokale til foredrag

Karensdal i Uldum
 Selvstændig enkeltmandsvirksomhed
 Kulturhus i en gammel kørelade fra 1857
 Lille sceneplads og stue – møblement fra perioden 1920-1970
 Bar med historiske købmandsvarer, skilte mv. 
 Siddeplads til alle deltagere
 Plads til 80 deltagere

Aktiviteter:
 Foredrag
 Koncerter

Uldum Gademusik Festival
 Gademusik festival siden 1996
 Aflyst i 2019 pga. sygdom i bestyrelsen
 Festivalen præsenterer et bredt udbud af amatørmusikere og –dansere
 Suppleres med en håndfuld professionelle
 Festival afholdes i Uldum hvert år den første lørdag i juli 
 Baseret på frivillig indbyggere i Uldum og kursisterne på Uldum Højskole
 Udgives en årlig CD med bidrag fra årets optrædende

Aktiviteter:
 Forskellige scener rundt i byen med forskellige musikgener 
 Kræmmermarked
 Udstilling med veteranbiler og motorcykler

Palsgaard Sommerspil
 Amatørteaterforestilling
 Friluftsteater 
 Afholdes på Palsgaard Gods ved Juelsminde
 Eksisteret siden 1972
 10-15.00 tilskuere pr. sæson
 Professionel kunstnerisk ledelse
 Stab af 200 frivillige hjælpere som hjælper med transport, forplejning mv.
 Forening med årligt kontingent på 250 kr. 

Aktiviteter:
 Udendørs teaterforestilling hvert år i august
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Sea-Side Club
 Jazzklub i Juelsminde
 Var inaktiv i mange år, men fik liv igen i et samarbejde med en lokal restauratør
 Organiseret som forening
 Samarbejder med Hotel Juelsminde Strand, som afholder nogle af klubbens kon-

certer
 Samarbejder lidt med Juelsminde Musikforening

Aktiviteter:
 5-7 koncerter om året
 Arrangerer i samarbejde med restaurant ”På havnen” frokostjazz hver søndag fra 

juli til midt august
 Arrangerer pinsejazz i samarbejde med Handelsstandsforeningen – kaldes nu for 

jazzfestival med kirkekoncert og derudover 6 forskellige bands, der spiller i byen

Aale Musiksjak
 Organiseret som forening
 Eksisteret siden 2011
 Afholder musik- og kulturarrangementer
 Ønsker på sigt at prøve kræfter med andre kulturoplevelser end musik

Aktiviteter:
 Koncerter i løbet af året

Juelsminde Musikforening
 Eksisteret siden 2005
 Tilbyder koncerter i en bred vifte fra musikkens verden
 Fast koncertsted i Himmelrummet på Juelsminde Skole
 I enkelte tilfælde koncerter på Hotel Juelsminde Strand, Hellebjerg Idrætsefter-

skole eller lign.

Aktiviteter:
 6 koncerter om året (3 i foråret og 3 i efteråret)
 Koncerttilbud: korsang, visesang, folkemusik, jazz, populære operettetoner, klas-

siske koncerter, harmoniorkestre, blæseorkestre, big bands
 Foredrag med og om musik

Juelsminde Pigegarde
 Pigegarde for alle
 Ikke nødvendigt at kunne spille et instrument eller læse noder inden opstart
 Undervisning en gang om ugen
 Øver i lokaler på Rårup Skole

Aktiviteter:
 Optræder i forbindelse med forskellige begivenheder rundt omkring

Musik-arrangementer i Stouby
 Forskellige koncerter, talkshows, foredrag, der afholdes i Stouby Multihus
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Kunst og gallerier

Afkørsel 58 kunstforening
 Har eksisteret siden 2003
 Opkaldt efter motorvejsafkørsel 58. Titlen skal signalere åbenhed og nysgerrighed
 Uafhængig forening for alle borgere, der interesserer sig for kunst og kultur
 Fokus på at fremme og formidle interessen for kunst i bred forstand

Aktiviteter:
 Kunstudstillinger af forskellig art
 Foredrag
 Oplysningsvirksomhed
 Udflugter til kulturelle seværdigheder

Tørring-Uldum Kunstforening
 Kunstforening for alle, der er interesserede i kunst
 Tilknyttet folkeoplysning i Hedensted Kommune

Aktiviteter:
 Afholder én påskeudstilling med inviterede kunstner med ca. 4 kunstnere, eksem-

pelvis en keramiker og tre billedkunstnere inden for vævning, maling, foto eller 
lignende 

 Afholder i uge 42 en åben censureret udstilling med kunstnere fra stort set hele 
landet 

 Arrangerer to foredrag i samarbejde med Horsens-Hedensted Folkeuniversitet 
samt Uldum (foredragene afholdes på Uldum Højskole)

 Afvikler sommertur til kunststeder af forskellig art

Belle Art Gallery
 Familiefirma grundlagt i 1953
 Ligger i Stouby
 Rådgivning, formidling, vurdering, restaurering, rensning, indramning, køb, salg 

og bytning
 Tilbyder et eksklusivt sortiment af dansk og international kunst fra nøje udvalgte 

kunstnere
 Udstiller og formidler kvalitetskunst i alle prislag og i forskellige genrer
 Maleri, skulptur, fotokunst, grafik, glaskunst osv.

Aktiviteter:
 Åben: tirsdag – fredag kl. 12.00-17.00
 Åben: lør., søn., helligdage kl. 11.00-16.00
 Åben: mandag efter aftale
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Kunstnernetværket og enkeltaktører

Kunstnernetværket
 Man behøver ikke være professionel for at være med i kunstnernetværket
 For at blive optaget skal man opfylde følgende kriterier: være over 18 år, have 

udstillet mindst 3 gange, have tilknytning til Hedensted Kommune samt have 
egenproduceret kunst, som man er vil sælge

Aktiviteter:
 Mødes to gange om året
 Netværksmøde i efteråret
 Fælles udstilling i Stouby i foråret

Benedicte Riis
 Skriver, synger og optræder for børn
 Rejser rundt i verdenen og optræder med teaterforestillinger for børn med ud-

gangspunkt i f.eks. H.C. Andersens eventyr, Halfdan Rasmussen mv. 

Aktiviteter:
 Indgår i forskellige samarbejder i ind- og udland

Kulturagenten Mia Broe
 Enkeltmandsvirksomhed
 Optræder og samarbejder med diverse offentlige institutioner 
 Optræder med sansecirkus, eventyrfortælling, teater, historisk formidling m.v. til 

børn
 Sansecirkus for de 0-3-årige, eventyrfortælling og -udvikling for børnehavebørn, 

fortælling, teater, historisk formidling (bl.a. middelalderen), kunstprojekter og 
skræddersyede kulturprojekter til forskellige børne- og ungegrupper. 

Aktiviteter:
 Afholder ikke selv arrangementerne, men bliver som regel booket ind af bibliote-

ker, dagplejepædagoger, institutioner, skoler, CPU og Kultur og Fritid.
 Samarbejder meget med biblioteket her i kommunen og lidt med CPU. I andre 

kommuner også med museer (ARoS, Den Gamle By) og andre kulturinstitutioner 
som f.eks. Børnekulturhus Århus, men her i kommunen har vi ikke så mange an-
dre store kulturaktører end biblioteket. 

 Har også været billedskolelærer på Hedensted billedskole. 

Marcus Kongsgaard Øland
 Enkeltmandsvirksomhed
 Eksisteret siden 2018
 Børnebogsforfatter og optræder med højtlæsningsshow
 Show på 20-25 minutter

Aktiviteter:
 Optræder i børnehaver, skoler, børnefødselsdage, biblioteker
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Skoler og institutioner

Tørring Gymnasium
 Alment gymnasium
 Fylder 40 år i september 2019
 Gymnasiets hovedfokus er på eleverne, men har planer om at ville afholde flere 

åbne arrangementer for hele byen/kommunens borgere f.eks. med større fored-
ragsholderoplæg

 Ser positivt og med stor interesse på, at kommunen sætter fokus på kulturlivet 
 Gymnasiet er meget interesseret i at indgå i forskellige tværfaglige fællesskaber 

for at styrke kulturlivet og udnytte hinandens ressourcer bedst muligt

Aktiviteter:
 Musical hvert anden år
 TAG-festival
 Bingo aften
 Forårscafé
 Diverse småudstillinger i løbet af året

Uldum Højskole
 Almen højskole med plads til 100 elever
 Fokus på dannelse, teater og musik, psykologi og pædagogik, kunst og design, 

antropologi og naturvidenskab, idræt og svømning, samfund og medier

Aktiviteter:
 Afholder ca. 30 forskellige foredrag om året
 Samarbejder med menighedsråd, lokal foreninger, kunstforeninger og politiske 

foreninger om arrangementer og foredrag mv.
 Nytårskoncert med 200 deltagere udefra
 Teateruge med forestillinger og generalprøve for lokale borgere
 Højskoledag
 Grundlovsdag
 Temauge

Ungdomsskolen Hedensted
 Fokus på at styrke unges faglige, sociale og personlige kompetencer
 Fokus på udvikling og relevante aktiviteter

Aktiviteter:
 Musical
 Dagundervisning
 Hold
 Klubber 
 SSP
 Talentspejderne

Pensionisthøjskolen
 Fokus på aktiviteter sammen med senior i Hedensted Kommune
 Skaber aktiviteterne i samarbejde med lokale foreninger og andre aktører

Aktiviteter:
 Højskoleforedrag
 Højskoleophold
 Ugentlige hold med kultur og bevægelse
 Kend din kommune-busture i Hedensted Kommune
 Ture i Danmark og udlandet
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Castberggård Højskole i Urlev

 Højskole for hørehæmmede
 Job- og udviklingscenter
 Konferencecenter
 Feriecenter

Aktiviteter:
 6 store højskoleaftener om året med meget forskelligt indhold, f.eks. Ghita Nørby, 

Hella Joof, Preben Elkjær, Daniel Rye. 
 Omkring 300-400 deltager til hver højskoleaften
 Alle foredragene bliver tegnesprogstolket og skrivetolket
 Fællesspisning før foredraget

Horsens-Hedensted Folkeuniversitet
 Er tilknyttet VIA University College i Horsens og samarbejder direkte med Århus 

Universitet og med forelæsere fra hele landet.
 Formidler videnskabens metoder og resultater til alle, der gerne vil lære nyt og 

udvide deres horisont
 Genetableret i 2012 og bygger på et tidligere samarbejde mellem Horsens og Ju-

elsminde

Aktiviteter:
 Arrangerer forelæsninger, kurser og ekskursioner med undervisere med universi-

tetsbaggrund

Lokalarkiver 

 Hedensted Kommune har 18 lokalarkiver fordelt udover hele kommunen
 Mange af lokalarkiverne er opdelt efter de tidligere sognegrænser
 I arkiverne kan der findes bøger, aviser, udklipssamlinger, gamle og nye landkort, 

fotos og arkivalier

Oversigt over lokalarkiver
 Hjortsvang/Linnerup Lokalarkiv
 Tørring-Hammer Lokalarkiv
 Aale Lokalhistorisk Forening
 Hvirring Sogns Lokalarkiv
 Langskov Sogn Lokalarkiv
 Uldum Sogns Lokalarkiv
 Sindbjerg Sogns Lokalarkiv
 Hornborg Lokalhistorisk Forening 
 Korning Lokalhistorisk Forening 
 Lokalarkivet for gl. Hedensted Kommune 
 Stenderup Sogns Lokalarkiv 
 Bjerre Lokalarkiv 
 Nebsager Lokalarkiv 
 Stouby Lokalarkiv 
 Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 
 Glud, Rårup, Skjold & Hjarnø Lokalarkiv 
 As Sogns Lokalarkiv 
 Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 
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Aftenskoler

 AOF Horsens-Hedensted
 Billedskolen i Skovby
 FOF Hedensted
 Glud Aftenskole
 Hjarnø Aftenskole
 Kreativ Fritid – Juelsminde Husflid
 LOF Juelsminde
 LOF Trekanten
 Skjold Aftenskole

Kirker og kor

 Kirkerne holder forskellige arrangementer og koncerter i løbet af året

Oversigt over kirker
 Aale Sogn
 As Sogn
 Barrit Sogn
 Bjerre Sogn
 Daugård Sogn
 Glud Sogn
 Hammer Sogn
 Hedensted Sogn
 Hjarnø sogn
 Hornborg Sogn
 Hornum Sogn
 Hvirring Sogn
 Juelsminde Sogn
 Klakring Sogn
 Klejs Sogn
 Korning Sogn
 Langskov Sogn
 Linnerup Sogn
 Løsning Sogn
 Nebsager Sogn
 Rårup Sogn
 Sindbjerg Sogn
 Skjold Sogn
 Stenderup Sogn
 Store Dalby Sogn
 Stouby Sogn
 Tørring Sogn
 Uldum Sogn
 Urlev Sogn
 Vrigsted Sogn
 Ølsted Sogn
 Ørum Sogn
 Øster Snede Sogn
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Ølsted Gospel Singers
 Ølsted Gospel Singers har ca. 60 medlemmer
 Er et amatørkor, der henvender sig for alle og har plads til alle, der kan lide at 

synge og have det sjovt sammen
 Koret hører under Ølsted Kirke og øver i Ølsted sognegård. 
 Typisk deltager ca. 50 sangere til en øveaften
 Det er en gratis prøveperiode for at se, om det er noget for én

Aktiviteter:
 Mulighed for at booke koret til gospelgudstjenester og til andre arrangementer

Juelsminde Kirkes børne-, junior- og voksenkor
 Korene øver i Kirkebakkehuset ved Juelsminde Kirke
 Det er gratis at synge i korene
 Børne- og juniorkoret er åbent for alle
 Voksenkoret startede i 1998
 Voksenkoret har ca. 65 medlemmer (både mænd og kvinder)
 Voksenkoret synger danske og engelske sange, musicalmelodier og samler (som-

metider lidt gospel)

Aktiviteter:
 Børne- og juniorkoret synger ved forskellige lejligheder i løbet af året, f.eks. ved 

særlige gudstjenester, julekoncert, og Lucia-optog forskellige steder
 Børne- og juniorkoret afslutter sæsonen med en kortur
 Børne- og juniorkoret har kun en egenbetaling til en sweatshirts, koret har på, når 

det er ude at optræde
 Voksenkoret optræder ved forskellige lejligheder i løbet af året: forårs- og jule-

koncert i Juelsminde Kirke, koncerter i andre kirker, ved særlige gudstjenester, 
Sankt Hans aften på Storstranden, fødselsdage og andre lejligheder

Børne- og Ungdomskor og Voksenkor i Barrit og Vrigsted Kirker
 Ungdomskor: fra og med 6. klassetrin, gratis, få løn for medvirken i kirken, øver i 

Kirkehuset i Barrit
 Voksenkor: Rytmisk kirkemusik, nye og ældre samler i spændende arrangementer 

og gospel, sommetider klassisk indslag, danske årstidssange, viser, evergreens og 
pop-sange. Synger både på dansk og engelsk, øver i Kirkehuset i Barrit 

 
Aktiviteter:

 Ungdomskor: medvirker til gudstjenester, koncerter og andre arrangementer bå-
de i og uden for kirken

 Voksenkor: medvirker til koncerter og andre arrangementer i kirken


