
PROGRAM

Uge 22 – Vejles Resiliensuge    
– Lokalt folkemøde om din og Vejles fremtid

på Rådhustorvet i Vejle



VELKOMMEN
Vejle slår i uge 22 teltdugen op til et helt nyt arrangement: 
„Vejles resiliensuge“.
For allerførste gang holder vi et lokalt folkemøde om din, min og 
Vejles fremtid. 

Rådhustorvet i Vejle danner den flotte ramme om et væld af akti-
viteter og events – hvor vi på forskellig vis griber morgendagens 
udfordringer an på en ny måde.

Vi kalder det resiliens at skabe nye og tværgående løsninger på 
vores spirende udfordringer. I ugens løb sætter vi fokus på frem-
tiden både i forhold til de unge, teknologien og planlægningen af 
vores kommune som helhed. Robotterne kommer – hvordan lever 
vi med dem, og hvad siger børnene? Vi retter også fokus mod 
nye måder at være fælles på, og vi ser på de store forandringer, 
der ligger foran os – lokalt og globalt.  

Og ikke mindst vil der være kulturaktiviteter for både store og 
små, hvor alle kan komme og være med. 

Deltagelse, nysgerrighed og engagement er i højsædet i en begi-
venhedsrig uge!

Kom og vær med!

Jens Ejner Christensen
Borgmester
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OFFICIEL ÅBNING AF UGE 22
Åbning af uge 22 (10.00-10.30) 
Borgmester Jens Ejner Christensen 
sparker resiliensugen i gang i teltet på 
Rådhustorvet. Han vil bl.a. præsen-
tere programmet og fortælle lidt om 
idéen bag ugen.  

UNG FREMTID
Gymnasiedysten (10.30-12.45) 
Studerende fra Rosborg, Rødkilde og 
Vejle Tekniske Gymnasium tager te-
ten, når der skal handling bag ordene 
om en bedre fremtid. De studerende 
kommer til at samarbejde sig frem til 
indsamling af penge til en god sag, 
når de begiver sig på et lille cykelløb. 
Samarbejdet om bæredygtighed 
sættes i spil via Repair & Redesign. 
De studerende får også givet værdi-
fuld viden til fremtidens fremkom-
melighed, når de drøfter fremtidens 
mobilitet og transport.
•  Cykelløb – Eleverne drøner gen-

nem byen på tandem og samler ind 
til kampen mod ensomhed.   

•  Repair & Redesign – Hvad kan 
man bruge en gammel cykel til? 
Man kan f.eks. lave den om til et 
løbehjul. Det kan du lære mere 
om i denne workshop, der sætter 
fokus på up-cycling og bæredygtig 
transport. 

•  Fremtidens fremkommelighed 
– Hvordan ser fremtidens transport 
ud? Kommer børn til og fra skole 
i selvkørende busser? Det handler 
om supercykelstier og trafikprop-
per, når der diskuteres, hvordan 
Vejle skal se ud i 2050 for at sikre 
fremkommeligheden.   

•  „Ung til Ung“ filmprojekt – I 
samarbejde med Cross-over Web 
Dokumentarfestival sætter tre ele-
ver fra byens gymnasier ensomhed 
blandt unge på dagsordenen i en 
film, hvor ensomme unge fortæller 
deres historie. Se resultatet af deres 
filmprojekt!

TIRSDAG 30. MAJ
„Den lykkelige ghetto“ 
– bustur til Nørremarken 
(12.00-13.30)
Fra gågaden i Vejle og til Nørremar-
ken i den nordlige del er der blot 
nogle få kilometer. Men tit får folk 
ikke hørt om Nørremarkens hverdag 
eller succeserne, som hver dag præ-
ger bydelen. Nu får du muligheden 
for at få en bustur til Nørremarken, 
hvor der venter rundvisning og gode 
eksempler. Tilmeld dig på siden 
www.tilmeld.vejle.dk og mød op ved 
mødestedsskiltet på Rådhustorvet.

Stemmeboxen (13.00-13.45)
Fælleselevrådet og formand for Bør-
ne- og Familieudvalget Dan Skjer-
ning inviterer borgere, foreninger 
og virksomheder til debatmøde på 
Råd huspladsen. I „Stemmeboxen“, 
sætter vi fokus på Ensomhed, Sociale 
Medier og på Det gode Skoleliv. Vi vil 
især gerne have din stemme i spil og 
sammen skabe rammerne for en livlig 
og vigtig debat.

ROBOTTERNE KOMMER!
„Spørgebussen“ 
– en anderledes bustur 
(14.00-15.30)
Stå på bussen og kør med til Post-
husgrunden, hvor formanden for City 
Vejle Mikkel Niess beretter, kør med 
videre til Havnen, hvor havnedirektør 
Knud Vang Nielsen fortæller om ud-
viklingen. Til sidst kører bussen til Po-
litiskolen, hvor borgmester Jens Ejner 
Christensen fortæller om planerne for 
den kommende Politiskole. Vejle Amts 
Folkeblad er med i bussen og stiller 
kritiske spørgsmål. Tilmeld dig på 
www.tilmeld.vejle.dk og mød op ved 
mødestedsskiltet på Rådhus torvet.

Fremtidens Smarte Vejle 
– i dag (14.00-16.00)  
I Vejle arbejder vi allerede med frem-
tidens teknologi. Vi har både robot-
ter, sensorer, Virtual Reality og 3D 

printere, som er blevet en del af vores 
hverdag. Kom og hør, hvordan man 
selv udvikler teknologier og brug er
dem på FabAcademy. Mød op i Råd-
husets forhal.  

Robotterne kommer! 
(14.30-15.30) 
Tidligere radiovært på Harddisken på 
P1 og oplægsholder Anders Høeg 
Nissen taler i teltet om, hvordan vi 
skal forholde os til den teknologiske 
tsunami, der skyller ind over os i disse 
år. Hvad skal vi gøre for at kunne sur-
fe på den teknologiske bølge fremfor 
at drukne? 

Speakers’ Corner – Dialoger 
om velfærdsteknologi 
(15.30-16.00) 
Er det for kunstigt at have plejerobot-
ter til at hjælpe vores ældre, eller kan 
det give dem værdigheden og selv-
stændigheden tilbage, og frigøre tid 
hos plejeperso nalet til nærvær? Hvad 
synes du? Del din mening og tanker 
med andre borgere og medarbejde-
re i Vejle Kommune i det hyggelige 
samtalehjørne ved siden af scenen på 
Rådhustorvet.

VEJLE 2050 – DET LANGE LYS
Borgermøde om Kommune-
plan med det lange lys 
(16.00-18.00) 
Kom og drøft kommunens udvikling.  
Byrådet inviterer borgere og erhvervs-
liv til information og debat om, 
hvor dan vi skal udvikle kommunen 
nu og i fremtiden. Oplev spændende 
interviews og diskussioner og få mad 
fra de lækre madboder. Shuttlebus 
fra/til Børkop, Jelling, Give og Egtved. 
Tilmeld via www.tilmeld.vejle.dk

Anders Lund Madsen  
(18.00-19.00)
Han underholder med tanker fra 
bor ger mødet og spørger: „Har vi en 
plan?“ 

Uge 22 – Vejles Resiliensuge    
– Lokalt folkemøde om din og Vejles fremtid på Rådhustorvet
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DU KAN BL.A. MØDE

TIRSDAG 30. MAJ

Kom, tag del og drøft din og 
Vejle Kommunes fremtid!

Rådhustorvet i Vejle danner i uge 22 rammen om en 
uge fyldt af arrangementer og events om din, min og 
Vejles fremtid. 

Deltagelse er nøglen, og vi sætter fokus på Vejles 
udfordringer de kommende år og ikke mindst nye 
muligheder for løsninger. 

Her indtages pladsen, scenen og torvet til en række 
forskellige grupper – lige fra skoler og gymnasier til 
råd og foreninger. 

OFFICIEL ÅBNING AF UGE 22

 10.00 - 10.30 Åbning af Uge 22
• Borgmester Jens Ejner Christensen skyder  

ugen i gang

UNG FREMTID 

 10.30 - 12.45 Gymnasiedysten
• Cykelløb og Repair & Redesign
• Fremtidens fremkommelighed
• Filmfremvisning: „Ung til Ung“ filmprojekt

 12.00 - 13.30 „Den lykkelige ghetto“ 
    – bustur til Nørremarken

• Tilmeld via www.tilmeld.vejle.dk

 13.00 - 13.45 Stemmeboxen
• I dialog med Fælleselevrådet

ROBOTTERNE KOMMER

 14.00 - 15.30 ”Spørgebussen” – en anderledes bustur
• En tur til Havnen, Posthusgrunden og Politiskolen
• Tilmeld via www.tilmeld.vejle.dk 

14.00 - 16.00 Fremtidens Smarte Vejle – i dag 
• FabLab teknologi, klap en robot og prøv  

Virtual Reality

 14.30 - 15.30 Robotterne kommer!
• Oplev tidligere radiovært på Harddisken på P1 

Anders Høeg Nissen 

 15.30 - 16.00 Speakers’ Corner  
– dialoger om velfærdsteknologi

VEJLE 2050: DET LANGE LYS

 16.00 - 18.00 Borgermøde om Kommuneplan med 
det lange lys 
• Drøft kommunens udvikling og fremtid

 18.00 -19.00 Anders Lund Madsen – „Har vi en plan?“
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Anders Lund Madsen
Journalist og foredragsholder

Abdel Aziz Mahmoud
Journalist, TV-vært og forfatter



ONSDAG 31. MAJ

TEKNOLOGI I BØRNEHØJDE

 9.00 - 10.30 Fremtidens teknologier i skolen 
• Elever fra Vinding Skole og Fælleshåbsskolen 

viser deres produktioner og prototyper

  9.00 - 11.00 Præsentation af biohacking
• Gymnasieelever fra Rosborg viser deres arbejde 

med resilliente organismer
 

 10.30 - 11.00 Digitalt – det er for børn 
• Mød bl.a. Familien Robot sammen med børne-

havebørn fra Grangård i Jelling 

NYE FÆLLESSKABER
 

 11.30 - 13.45 Spot på ensomhed
• Hvem vinder de 20.000 kr. med den bedste idé?
• Mød Abdel Aziz Mahmoud
• „Ung til Ung“ filmprojekt

 14.00 - 16.00 Vores Vejle – dialogmøde om  
aktivt medborgerskab
• Vejles råd inviterer til dialog og debat!

 16.00 - 16.30 Speakers’ Corner – dialoger om  
samskabelse og frivillighed 

 16.00 - 18.00 ”Grønne fællesskaber og biodiversitet” 
– bustur til Vindinggård 
• Tilmeld via www.tilmeld.vejle.dk

 16.15 - 18.30 Ungehuset Værket 
• Akustisk musik
• Kunst
• De unge går i dialog
• Graffitimaling af bil

 18.30   Vinderen af Quasar Rock 2017 spiller 
på scenen
• I samarbejde med Jelling Musikfestival

TORSDAG 1. JUNI

STORE FORANDRINGER

   9.00 -   9.45 Kick off til Resilience Business Cup 2018

   9.00 - 11.30 Vildere vejr: Vandet kommer! Bliver  
du oversvømmet? 

11.30 - 11.45 Afgørelsen i projektdyst om stærke 
lokalsamfund – vi finder vinderne af  
op til 500.000 kr. 
• Følg afgørelsen live på Facebook

FREMTIDENS RESSOURCER 

 12.00 - 13.30 „Resiliens er det noget for os?“ – 
    Paneldebat med Dansk Affaldsforening 

 12.00 - 17.30 Prøv en elcykel
• Kommunedækkende kampagne skydes i gang!

 13.30 - 16.00 #Vejlevilfrem 
• Trafikken stiger, der køres mere og længere

 14.00 - 16.00 „Løgets nye lag“  
– bustur til Søndermarken 
• Tilmeld via www.tilmeld.vejle.dk

 14.00 - 16.00 Kultur på Tværs / Cultural Encounters 
• Kunstnerworkshops, smagsprøver og folkedans

16.00 - 17.15 Ny Rosborg – præsentation af visionen 

 17.15 - 17.30 Prøv en elcykel
• Debat på scenen og cyklerne sendes afsted

 17.30 - 17.45 Cultural Encounters – lettisk kor

FESTLIG AFSLUTNING PÅ UGE 22

 17.45 - 18.00 Afslutningstale 
• Borgmester Jens Ejner Christensen samler op  

på Uge 22

 18:00   Funkalicious Future 
• Festlig afslutning med band fra Vejle Musikskole!

Uge 22 – Vejles Resiliensuge    
– Lokalt folkemøde om din og Vejles fremtid på Rådhustorvet
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ONSDAG 31. MAJ
TEKNOLOGI I BØRNEHØJDE

Fremtidens teknologier i 
skolen (9.00-10.30) 
Elever fra Vinding Skole og Fælles-
håbsskolen viser deres arbejde med 
kodning, 3D-print, vektorgrafik, 
kredsløb og hjemmebyggede ho-
ver-craftdroner og bluetooth højta-
lere. Eleverne viser deres produkti-
oner, prototyper og igangværende 
projekter, alt sammen udarbejdet i 
skolernes Makerspaces som en del af 
FabLab@SCHOOLdk-projektet. Her er 
fokus på kreativitet, problemløsning, 
samarbejde og teknologisk mestring i 
det 21. århundrede.

Præsentation af biohacking
(9.00-11.00) 
Her er temaet: Resilliens med fokus 
på det 21. århundredes udfordringer 
med madproduktion og bæredygtig-
hed ved hjælp af en af verdens mest 
resilliente organismer – mikroalger.
Elever fra Rosborg Gymnasium viser 
deres arbejde med DIYBio og FabLab 
teknologier som digital produktion, 
elektronik og kode samt biologi. Ele-
verne forklarer, hvordan de har pro-
duceret „Levende lamper“ i FabLab i 
Spinderihallerne. 

Digitalt – det er for børn 
(10.30-11.00) 
Vi omgives af digitale medier i vores 
hverdag, og nogle gange kan det 
næsten blive for meget. Så hvor-
for også i daginstitutionerne? Hos 
„Digitalt – det er for børn“ kan du 
møde Familien Robot og være med 
til at lave robotcirkus. Du kan høre 
om vores digitale sanserum, hvor vi 
bruger videoprojektorer og smar-
te digitale pærer til at skabe vores 
egne sanserum, tilpasset de børn, 
der har brug for ro og langsomhed i 
hverdagen. Og du kan få vores tips 
til forældre, der drømmer om, at 
iPad’en også bruges til kreativ leg. 
Alt sammen med det formål at give 
børnene digital dannelse og en god 
ballast til at kunne tackle en mere og 
mere digitaliseret verden. 
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NYE FÆLLESSKABER
Spot på Ensomhed (11.30-13.45) 
Sandsynligvis kender hende, du står 
ved siden af i køen, følelsen af en-
somhed – eller ham der bor lige ved 
siden af dig. Måske din nærmeste 
kollega kæmper med den hver dag, 
selv om du ikke ved det. Eller måske 
du selv mærker den lige nu. 
Undersøgelser viser, at 210.000 dan-
skere over 16 år altid eller ofte føler 
sig ensomme. 
Med Abdel Aziz Mahmoud som 
moderator bliver ensomhed sat på 
dagsordenen, hvor fore ninger og 
organisationer er blevet inviteret til 
at komme med deres idé til, hvordan 
vi kan komme ensomhed til livs, og 
vinderen får 20.000 kr. til at føre de-
res idé ud i livet. Se deltagerne pitche 
deres idéer for det skarpe dommerpa-
nel og vær med, når den bedste idé 
skal vælges. Fra 13.05-13.20 er der 
filmvisning af „Ung til Ung“ filmpro-
jektet.  I samarbejde med Cross-over 
Web Dokumentarfestival sætter tre 
elever fra byens gymnasier ensomhed 
blandt unge på dagsordenen i en 
film, hvor ensomme unge fortæller 
deres historie. Se resultatet af deres 
filmprojekt!

Vores Vejle – dialogmøde om 
aktivt medborgerskab 
(14.00-16.00) 
Frivilligrådet, Ældrerådet, Udsatterå-
det, Integrationsrådet, Handicaprå-
det, Folkeoplysningsudvalget samt 
Borger- og Netværksrådet inviterer 
til en dialog om aktivt medborger-
skab, og hvorledes vi kan styrke vores 
lokalsamfund mod forskellige sociale 
udfordringer. Hvordan indretter vi 
vores samfund, så folk kan deltage 
bedst muligt? Hvordan får vi endnu 
flere mennesker til at brænde for en 
sag eller være engageret? Byrådet 
deltager i anden halvdel af arrange-
mentet. Hvis du har gode idéer til at 
fremme aktivt medborgerskab eller 
ønske at høre mere om emnet, så 
kom til årets mest spændende dialog 
om aktivt medborgerskab!

Speakers’ Corner – dialoger 
om samskabelse og frivillig-
hed (16.00-16.30) 
Hvad vil det sige at samskabe, og 
hvordan får vi det til at lykkes? 
Hvilken rolle spiller frivillige i denne 
proces, og kommer den rolle til at 
ændre sig i fremtiden? Kom og del 
dit budskab, så vi sammen kan gøre 
Vejle Kommune til et endnu bedre 
sted at bo.  

„Grønne fællesskaber og 
biodiversitet“ – bustur til 
Vindinggård (16.00-18.00) 
Fanges din interesse af mangfoldig-
hed i naturen og nytænkning i brugen 
af fælles arealer? Så er en bustur til 
Vindinggård i den sydlige del af Vejle 
by lige noget for dig. Vi fortæller i 
bussen om selve oplevelsen som ven-
ter, mens lokale fortæller om fordele-
ne ved variationen af beplant ninger 
og benyttelsen af fællesarealerne. 
Med grønne fællesskaber og biodi-
versitet venter dig viden/oplevelser og 
muligheder for at spørge ind. Tilmeld 
dig på www.tilmeld.vejle.dk og mød 
op ved mødestedsskiltet på Rådhus-
torvet.

Ungehuset Værket (16.15-18.30) 
En masse af Vejles unge sørger for, at 
der er en fest med masser af energi 
på Rådhustorvet. Du kan bl.a. opleve 
akustisk musik på scenen, kreative 
unge og unge i dialog om problem-
stillinger, der fylder i hverdagen. 
Du kan også se en graffitikunstner, 
der dekorerer en gammel bil. Bilen 
skal være klar, når tre unge fra Vejle 
deltager i Mongol Rally – et løb fra 
England til Mongoliet, som støtter 
velgørenhedsprojektet, Cool Earth. 
Projektet har til formål at plante nye 
træer og redde regnskoven i Peru.   

Vinderen af Quasar Rock 2017 
spiller på scenen (18.30)
I samarbejde med Jelling Musikfe-
stival har vi æren af Quasar rocks 
vinder, som vil spille på scenen. 



TORSDAG 1. JUNI

Uge 22 – Vejles Resiliensuge    
– Lokalt folkemøde om din og Vejles fremtid på Rådhustorvet

STORE FORANDRINGER
Kick off til Resilience Business 
Cup 2018 (9.00-9.45) 
Vær med fra start, når vi kickstarter 
Resilience Business Cup i Danmark. 
Vi sætter fokus på den værdi, som 
start ups bidrager med i forhold til 
fremtidens nye forretningsmodeller 
– og ikke mindst, hvordan de store 
virksomheder kan drage nytte af disse 
i deres egne forretningsmodeller i 
forhold til at udnytte nye teknologier. 

Vildere vejr: Vandet kommer! 
Bliver du oversvømmet? 
(9.00-11.30)
Klimaforandringer er en realitet, 
som vi alle må forholde os til. I Vejle 
betyder det især flere oversvømmel-
ser. Kom ned på Rådhustorvet og find 
ud af, om dit hus er i fare for at blive 
oversvømmet i fremtiden. Få mere 
viden om, hvad kommunen gør for 
at forhindre oversvømmelse, og hvad 
du selv kan gøre for at sikre dit hjem 
mod oversvømmelse. 
 
Afgørelsen i projektdyst om 
stærke lokalsamfund – vi 
finder vinderne af op til 
500.000 kr. (11.30-11.45)
Udvalget for Lokalsamfund og Nær-
demokrati har skabt en konkurrence 
med henblik på at give lokalsamfund, 
ildsjæle og lokalråd i Vejle Kommune 
mod på større projekter. Udvalget 
har modtaget seks forslag fra lokal-
råd og ildsjæle i Vejle Kommune, og 
vinderen modtager op til 500.000 kr. 
til deres projekt. Hør forslag og se 
vinderen få overrakt vinderchecken af 
formand Niels Clemmensen. Arrange-
mentet vil også blive live streamet på 
Facebook.  

FREMTIDENS RESSOURCER  
 – GLOBALT OG LOKALT
„Resiliens er det noget for 
os?“ Paneldebat med Dansk 
Affaldsforening (12.00-13.30)
Hvordan går fremtidens håndtering 
af ressourcer i tråd med resilienstan-
kegangen, hvor samskabelse og 
bæredygtighed er nøgleordet? Vejle 
Kommune er vært for et spændende 
arrangement om resilienstankegan-
gen, og hvad affald har med resiliens 
at gøre. Paneldeltagere giver oplæg 
om affald/ressourcer og resiliens, 
hvorefter der er debat.

Prøv en elcykel (12.00-17.30) 
Fire lokale cykelforhandlere, Cyk-
listforbundet, Grønt Forum og Vejle 
Kommune er gået sammen om en 
kampagne, der sætter fokus på cyk-
len som transportmiddel. Kom ned 
og prøv en elcykel.

#Vejlevilfrem (13.30-16.00)
Flere og flere vælger at flytte til Vejle, 
og samtidig oplever vi at trafikken 
stiger, der køres mere og længere. 
Allerede nu omtales trafikken som et 
problem i Vejle, så hvordan skal det 
ikke gå fremover? Kom og giv din 
mening til kende!

„Løgets nye lag“ – bustur til 
Søndermarken (14.00-16.00) 
Tag med boligorganisationen AAB 
og Vejle Kommunes stadsarkitekt på 
en spændende bustur gennem Vejles 
sydlige del op til Løget, der for nyligt 
er blevet renoveret for knap 800 mio. 
kroner og har fået nye facader, køk-
kener og smukke taglejligheder med 
udsigt til byen og naturen. Tilmeld 
dig på www.tilmeld.vejle.dk og mød 
op ved mødestedsskiltet på Rådhus-
torvet.

Kultur på Tværs / Cultural 
Encounters (14.00-16.00)
Vejles Expats’ netværksgruppe giver 
dig mulighed for at deltage i krea-
tive workshops med kunstnere fra 

England og Australien og se udstillin-
ger af kunstnere fra Irland og Kina. 
Smag på verdenshjørnerne, få en flot 
henna-tatovering hos Indian Asso-
ciation of Denmark og lær at danse 
rumænsk folkedans. Tag del og oplev 
de mange små kulturer, som også er 
en del af kommunen. 

Ny Rosborg – præsentation af 
visionen (16.00-17.15)
Torsdag præsenterer borgmesteren 
visionen for Ny Rosborg. Visionen 
afspejler Byrådets og borgernes 
drømme for den nye bydel og sætter 
retningen for den videre udvikling af 
området. Efter visionen er præsente-
ret, kan alle komme med deres idé til 
en tagline for den nye bydel, ligesom 
vi inviterer alle interesserede med til 
at igangsætte de første midlertidige 
aktiviteter/test i dele af området. 

Prøv en elcykel – cyklerne  
sendes afsted (17.15-17.30)
Formanden for Cyklistforbundet i 
Vejle åbner dialogen om fremtiden 
for cyklister sammen med borgmester 
Jens Ejner Christensen, viceborgme-
ster Søren Peschardt og formand for 
Sundhed- & Forebyggelsesudvalget 
Gerda Hagemann Pedersen. Se de 
første 10 cykler blive sendt afsted.  

Cultural Encounters  
– Lettisk kor (17.30-17.45) 
Korsang er en stærk tradition, der har 
samlet det lettiske folk igennem flere 
generationer. Hør hvordan et lettisk 
kor lyder, når de optræder for os på 
teltscenen. 

FESTLIG AFSLUTNING
PÅ UGE 22 

Afslutningstale (17.45-18.00)
Borgmester Jens Ejner Christensen 
samler op på ugen, der gik. 

Funkalicious Future (18.00)
Kom og hør Funkalicious Future give 
den gas på scenen og dans med, når 
vi lukker ugen ned med et brag.
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HVAD SKER DER ELLERS I VEJLE I UGE 22?

Hvad gør vi ved vandet i Vestbyen? 
• Hvad sker der, når forskere, start ups og kommune arbejder sammen om at 

finde nye løsninger på vores oversvømmelsesudfordringer? Det har vi været 
ved at finde ud af i løbet af vinteren. Fredagens seminar afslutter et seks 
måneders projekt med præsentationer af nye løsninger, analyser af byen og 
eksempler på nye måder at samarbejde og finansiere projekter på. Alle er 
velkomne. Arrangementet foregår på engelsk.

• Tid og sted: Fredag 2. juni kl. 10-14 i Tårnværelset i Økolariet, Dæm-
ningen 11, 7100 Vejle.  
Kontaktperson: Jette Vindum, jevin@vejle.dk, tlf. 76812216.

Robotterne kommer på Vejle Bibliotek
• I samarbejde med KIDSprint.com sætter Vejle Bibliotek en Robot Hockey 

bane op, så du kan prøve at spille Robot Hockey som i den Nationale 
Robot Hockey turnering. Robotterne er mBot Robotter.

• Mød også Familien Robot og deres bedste venner, Anne Charlotte Petersen 
og Jacob Knudsen fra VIFIN. Det er en anderledes men alligevel helt normal 
storfamilie. Den består af både digitale, programmérbare robotter og gam-
meldags træk op-robotter.

• Vær med til at lege, programmere, eksperimentere og skabe nye fortællin-
ger med de hyggelige og søde robotter. Mød også vores egen nysgerrige 
og kloge husrobot Cozmo, som meget gerne vil udfordre dig i forskellige 
spil.

• Tid og sted: Fredag 2. juni 2017 kl. 15.00-17.30 på Vejle Bibliotek.

Hebocon – Robotkamp
• Vejle Bibliotek byder velkommen til børn fra 9-14 år, gerne sammen med 

en voksen, til at komme og dyste i denne japanske robotdisciplin. Robot-
bygningen startet kl.10, og vi skulle gerne have fundet en vinder – både af 
brydekonkurrencen og den meget mere præstigefyldte publikumspris, når 
klokken slår 14.

• Tid og sted: Lørdag 3. juni kl. 10-14 på Vejle Bibliotek.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL UGE 22?

Kontakperson
• Julie Halkier Nilsson | mail jueni@vejle.dk | tlf. 20 18 91 57

Uge 22 – Vejles Resiliensuge    
– Lokalt folkemøde om din og Vejles fremtid på Rådhustorvet


