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BOKFIKA 
SVEDALA BIBLIOTEK | Tisdagar 1/10, 5/11, 3/12 kl. 13:30–15:00
BARA BIBLIOTEK | Torsdagar 12/9, 10/10, 7/11, 12/12 kl. 14:00–15:30
Föranmälan till respektive bibliotek på telefon eller e-post. 
Välkommen till höstens bokfikor! Vi fikar och pratar om böcker som vi har läst eller 
vill läsa. Kom med egna tips eller lyssna och inspireras av andras. Biblioteket  
bjuder på fika.

SPRÅKCAFÉ 
SVEDALA BIBLIOTEK | Varje onsdag med start 28/8. Drop in kl. 15:30–17:30
Varje onsdagseftermiddag möts vi på biblioteket och lär oss massor av varandra!  
Vi talar svenska tillsammans, fikar och spelar spel under lättsamma former. Språkcaféet 
är ett samarbete mellan ABF Sydvästra Skåne, volontärer i Svedala och Svedala 
bibliotek.

DU FÖLJER VÄL OSS?
Du vet väl att biblioteken i Svedala finns på Facebook?  
Följ oss där så missar du ingenting!

under hösten
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under hösten under hösten
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FILMKLUBBEN
BARA BIBLIOTEK | Torsdagar 19/9, 17/10, 14/11, 19/12 kl. 18:00
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdagar 24/9, 5/11, 3/12 kl. 15:00
Föranmälan till respektive bibliotek på telefon eller e-post.
Titta på film på biblioteket tillsammans med andra filmintresserade vuxna! 
Kontakta ditt bibliotek för närmare information om vilka filmer som kommer att visas. 

Du går med i bibliotekets filmklubb genom att mejla eller ringa. Du får sedan  
information om kommande visningar via e-post. Det är helt gratis och icke bindande 
att bli medlem i filmklubben.

BARNVAGNSBIO – FILMKLUBB FÖR FÖRÄLDRALEDIGA 
BARA BIBLIOTEK | Torsdagar 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 kl. 10:00 
Biblioteket visar film för vuxna föräldralediga – kom och ha en mysig filmstund 
tillsammans med din bebis! Kontakta ditt bibliotek för närmare information om vilka 
filmer som kommer att visas. 

Du går med i bibliotekets filmklubb genom att mejla eller ringa. Du får sedan 
information om kommande visningar via e-post. Det är helt gratis och icke bindande 
att bli medlem i filmklubben.

JURISTJOUR PÅ BARA OCH SVEDALA BIBLIOTEK
SVEDALA BIBLIOTEK | Måndagar 9/9, 21/10,  
4/11, 9/12 kl. 15:00–17:00 
BARA BIBLIOTEK | 9/9, 17/10, 4/11, 5/12 kl. 15–17
Gratis rådgivning inom familjerätt, skoljuridik, brottmål och 
socialrätt (LVU). Med biträdande jurist Janette Borg från 
Advokat Karl Henrik Östberg AB. Föranmäl dig till respektive 
bibliotek på telefon eller e-post. 

Obs! Endast rådgivning. Upprättade dokument granskas inte då det strider mot 
advokatsamfundets regler.

LÖS MELODIKRYSSET TILLSAMMANS PÅ BIBLIOTEKET!
BARA BIBLIOTEK | 7/9, 5/10, 30/11 kl. 9:50
Melodikrysset är en radioklassiker som roat sin publik i många år. Det gäller att 
vara musikdetektiv! Här ställs frågor kring musik och artister. Klockan 9.50 öppnar 
vi dörren och gör oss redo för att tillsammans lösa dagens melodikryss på radion. 
Det är gratis och ingen föranmälan krävs.

NOVELLKVÄLL MED MACKA
SVEDALA BIBLIOTEK | Tisdagar 17/9, 15/10, 12/11 kl. 17:30–19:00
Föranmälan till biblioteket på telefon eller e-post. Begränsat antal platser.
Testa Shared reading! Vi äter en god macka och läser en bra novell tillsammans. 
Ibland stannar vi upp och pratar om vilka tankar som texten väcker. Inga 
förberedelser krävs. Välkommen!



5 6

under hösten

BIBLIOTEKSKLUBB 
SVEDALA BIBLIOTEK | Onsdagar 18/9, 16/10, 13/11, 11/12 kl. 16–17 
För dig mellan 8 och 10 år.
SVEDALA BIBLIOTEK | Onsdagar 25/9, 23/10, 20/11, 18/12 kl. 16–17
För dig mellan 11 och 13 år
BARA BIBLIOTEK | Torsdagar 26/9, 24/10, 21/11, 19/12 kl. 16–17 
För dig mellan 9 och 12 år. 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdagar 17/9, 1/10, 15/10 kl. 15–16
För dig mellan 9 och 12 år.
Vi fikar och tipsar varandra om böcker. Bli först med att låna det senaste och var 
med och tipsa om vad vi ska köpa in till biblioteket! Ingen föranmälan.

PROVA BRÄDSPEL 
BARA BIBLIOTEK | Måndagar 14/10, 11/11, 9/12 kl. 16:00–19:00 
Kom och  testa våra olika brädspel och sällskapsspel! Det finns spel för de allra flesta 
åldrar och intressen, både traditionella klassiker och nyare favoriter. Inga förkunskaper 
krävs. Ta gärna med dig egen fika! 

under hösten

BEBISBIBBLAN
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Måndagar udda veckor 9/9–2/12 kl. 9:30–11:30 
Kom och träffa andra barn och deras vuxna. Vi fikar och läser tillsammans.  
Äldre syskon är också välkomna! Ingen föranmälan.

SAGOSTUND 
SVEDALA BIBLIOTEK | Onsdagar 11/9–27/11 kl. 9:30 
BARA BIBLIOTEK | Tisdagar 10/9–19/11 kl. 10:00 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Onsdagar 28/8–11/12 kl. 9:30 
Välkommen på sagostund! Vi läser sagor för barn 3–6 år. Ingen föranmälan krävs, 
men grupper anmäler sig till respektive bibliotek. 

LÖRDAGSPYSSEL
BARA BIBLIOTEK | Lördagar 21/9, 19/10, 16/11. Drop in kl. 10:00–13:00 
Kom och pyssla en stund hos oss på bibblan! Bord med ett nytt pysseltema  s t å r 
framdukat vid varje tillfälle.
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MINIMYS: UNDERHÅLLNING FÖR DE YNGSTA
SVEDALA BIBLIOTEK | Måndag 16/9 kl. 9:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 30/8.  
Begränsat antal platser. 

SAGOFEN ISADORA - AAOOII
Bollen flyger, en fjäril viftar förbi, färger, många färger. 
Aaooii är en nästan ordlös föreställning för de allra mins-
ta. Passar för bebisar från 0 till 12 månader.  Efteråt blir 
det fika! 

STUDIEDAG PÅ BIBBLAN
SVEDALA BIBLIOTEK | Onsdag 25/9 kl. 13–16
Bräda varandra i brädspel! Inga förkunskaper krävs.

KAN MAN SE VAD VI TÄNKER PÅ?
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 26/9 kl.19:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 5/9.
Välkommen till denna spännande föreläsning om hur 
magnetkameror kan visa vad som händer i din hjärna 
när du tänker på olika saker! 

Med hjälp av lekfulla fysikexperiment får vi ta del av hur 
en magnetkamera fungerar, såväl som vad som händer 
i hjärnan när man tänker på olika maträtter. Arrangeras 
av Biblioteken i Svedala i samarbete med Lunds 
universitets forskarturné. 

FORNTIDSLÖRDAG 
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 28/9 kl. 10–13 
Föreläsning för barn från 7 år: Vad gör en arkeolog? 
Hur kan vi veta något om forntidens människor och 
deras liv? Kulturarvsvetare Zanna Friberg berättar och 
visar upp fynd! 

Kom och lyssna på en forntidssaga! För barn mellan 
3–6 år. Ingen föranmälan.

Förhistoriskt pyssel för alla åldrar! 

SEPTEMBER SEPTEMBER

FÖRFATTARAFTON MED BJÖRN RANELID 
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 12/9 kl. 19:00
Biljetter på biblioteket från 22/8. Pris 50 kr.
Björn Ranelid är en av våra mest lästa författare.  
Hans senaste bok, Fantastiska kvinnor i vattentornet, 
har rosats av såväl publik som av kritiker. 

Författarskapet kännetecknas av en stark tro på det 
goda i människan, och en fast övertygelse om att 
ingen har rätt att förminska eller begränsa henne. 
Denna kväll gästar han Svedala bibliotek för ett  
samtal om sitt författarskap.  

Biblioteket arrangerar en öppen bokcirkel med 
författarens böcker veckan före besöket. Mer 
information kommer längre fram.  

GRATIS DATORHANDLEDNING PÅ BIBLIOTEKEN 

Få bättre koll på hur du använder e-post och sociala medier, laddar ner e-böcker och 
söker information. Boka en tid genom att ringa, mejla eller prata med oss på biblioteket!



KULTURKALASET 5 OKTOBER
Lördag 5/10 kl. 14–19 fylls Svedalas kulturkvarter 
med kultur i alla dess former. Svedala Kulturkalas 
ska bli en bred, sprudlande och inspirerande 
kultureftermiddag och kväll, som lockar människor i 
alla åldrar till Svedalas kulturkvarter kring Storgatan: 
Biblioteket, Kulturhuset Flamman, Folkets Hus, Galleri 
KVIS och Gamla brandstationen. 

Kl. 16.30 på Svedala bibliotek får vi veta mer om 
Marika Carlsson, en av Sveriges främsta komiker. 
Med värme, humor och en stor portion allvar delar 
hon med sig av sina personliga erfarenheter, något 
som också skildrats i boken ”Såna som du ska inte va 
här”.

Arrangör: Svedala kommun, Kultur och fritid 
Kontakt: kulturkalas@svedala.se
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OKTOBER

E-MEDBORGARVECKAN PÅ BIBLIOTEKEN
ALLA TRE BIBLIOTEKEN | Vecka 41, 7–12 oktober
Vi lyfter våra digitala tjänster! Boka gärna en bibliotekarie 
för handledning i digitala frågor.

DIGITANT – DIN NYBÖRJARGUIDE 
TILL DEN DIGITALA VÄRLDEN 
BARA BIBLIOTEK | Tisdag 8/10 kl. 18:00 
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 10/10 kl. 19:00 
Biljetter på biblioteken från 18/9. Pris 50 kr.
Känner du dig osäker på hur du ska använda din dator, 
platta eller telefon på bästa sätt? Malin Perlheden är 
redaktör på Aller Media och författare till boken ”Digitant 
– din nybörjarguide till den digitala världen”. 

Under kvällen bjuder Malin Perlheden in dig till den 
stora gemenskapen på nätet. Malin berättar om boken 
och ger konkreta tips på hur du kommer igång på nätet. 

FAMILJELÖRDAG – BLAND VILDA DJUR 
BARA BIBLIOTEK | Lördag 12/10 kl. 10–13 
Musikteater kl. 11:00.
Gratisbiljetter på biblioteket från 30/9.
Kom på en familjelördag där vi bjuder på 
musikföreställning, pys sel och tipsrunda. Fika finns till 
självkostnadspris. 

Kl 11:00 visar vi musikföreställningen Vilda djur med 
Gitte, Jozsef och Bonky-tjoff-tjoff-gänget (baserad på 
musik-CD:n Vilda djur). Följ med på nya stra patser till 
magiska platser. Busiga sånger i dur och moll bland 
tigrar, elefanter och rara gosedjur! För barn från 3 år.

BÖRJA SLÄKTFORSKA
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 12/10 kl. 11:00
Föranmälan till biblioteket från 16/9. 
Biblioteken har många databaser för dig som 
släktforskar. Föreningen Svedala-Barabygden visar hur 
man använder olika hjälpmedel för att komma vidare 
med sin släktforskning.

FOTO: Linus Morales

OKTOBER

AFTER FÖRIS – UT I RYMDEN 
SVEDALA BIBLIOTEK | Tisdag 1/10 kl. 15–17 
Sagostund kl. 16:00 
BARA BIBLIOTEK | Måndag 30/9 kl.15–17 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 8/10 kl. 15–17 
Häng med på en spännande resa ut i rymden! Vi läser 
en rymdsaga och pysslar rymdigt pyssel tillsammans. 
Ingen föranmälan.

KLÅGERUPSUPPRORET
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 1/10 kl. 19:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 19/9.
Klågerupsupproret 1811 var en sammandrabbning 
mellan landsbygdsbefolkningen och myndigheter som 
slutade med blodbad. Magnus Olofsson, forskare 
och lärare vid historiska institutionen, Lunds universitet, 
berättar om bygdens historiska massaker. Föredraget 
är ett samarbete med ABF, Centrum för arbetarhistoria 
(CfA) och biblioteken i Svedala kommun.

Foto: Peter Knutson



OKTOBER OKTOBER

HÖGENERGETISKT LJUS BOTAR CANCER – 
HUR STRÅLBEHANDLING FUNGERAR
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 15/10 kl. 19:00 
Gratisbiljetter på biblioteket från 1/10.
Ordet strålning klingar sällan positivt i dagens 
samhälle. Men strålning med låg energi kan hjälpa 
oss att hitta tumörer – och strålning med hög energi 
kan stråla bort dem. Tekniken att leverera strålning och 
anpassa den individuellt till patienten har utvecklats 
enormt de senaste tio åren. 

Sofie Ceberg är fil. dr. i medicinsk strålningsfysik.  
Under sitt föredrag kommer hon att berätta om fram- 
stegen och framtiden för strålbehandling. Arrangeras 
av Biblioteken i Svedala i samarbete med Lunds uni-
versitets forskarturné. 

OSYNLIGHET – HUR GÖR VERKLIGHETENS 
HARRY POTTER?
BARA BIBLIOTEK | Onsdag 16 oktober kl.19:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 2/10. 
Människan har alltid fascinerats av möjligheten att 
göra sig osynlig. Litteraturen är full av fantasifyllda och 
magiska metoder att bli osynlig. Men hur står det till 
med de vetenskapliga förutsättningarna? 

Daniel Sjöberg, Lunds tekniska högskola, Lunds 
universitet kommer under kvällen att berätta om dessa 
förutsättningar, vilka försök som gjorts för att tänja 
gränserna, samt hur det kan påverka vårt beteende 
att kunna vara osynliga. Arrangeras av Biblioteken 
i Svedala i samarbete med Lunds universitets 
forskarturné. 

KOLLAGEKVÄLL PÅ KLÅGERUPS BIBLIOTEK
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 22/10 kl. 15:00 
Drop in för alla åldrar. 
Kom till biblioteket och gör kollage. Tillsammans tar vi 
vara på äldre och trasiga böcker och skapar nytt! 

PARADOXEN JOHN F. KENNEDY
BARA BIBLIOTEK| Onsdag 23/10 kl.19:00
Biljetter på biblioteket från 9/10. Pris 50 kr.
John F. Kennedy fick bara vara USA:s president i  
1 037 dagar innan han mördades i Dallas, men hans 
status som politisk ikon och mansideal har bestått. I 
Bengt Liljegrens nya biografi får vi ett närgånget och 
kritiskt porträtt av en sammansatt människa vars liv var 
fullt av paradoxer.

Historikern Bengt Liljegren visar fotografier och 
filmklipp och berättar om John F. Kennedys 
fascinerande levnadsöde – bortom myterna och 
dimridåerna. 

HUR KAN VI SOM MEDBORGARE BIDRA 
TILL ATT STÄDER OCH BOSTADSOMRÅDEN 
BLIR MER HÅLLBARA?
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 24/10 kl. 19:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 7/10.
För att lyckas få till stånd hållbara och levande 
stadsmiljöer, som på sikt ökar tryggheten och det 
sociala livet i staden, krävs insatser från såväl 
samhället som oss medborgare. Hur kan vi leva 
mer hållbart och vilka insatser kan vi göra i vårt 
bostadsområde och i våra städer? I föredraget 
presenteras exempel på hur grupper av människor 
utvecklat sina egna lösningar. Arrangeras av 
Biblioteken i Svedala i samarbete med Lunds 
universitets forskarturné. 

NALLEÖVERNATTNING 
SVEDALA BIBLIOTEK | Fredag 25/10 kl. 16:00 
Kom och fira internationella nalledagen med en 
nalleövernattning på biblioteket! Ta med ditt gosedjur 
och lyssna på en godnattsaga tillsammans innan vi 
bäddar ned dem. Kom och hämta ditt gosedjur nästa 
morgon och se vad det har hittat på för bus under 
natten! Ingen föranmälan.
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FOTO: Birgitta Mitchell

FOTO: Göran SegeholmFOTO: Sofia Ceberg
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LÄSLOV I 
FABLERNAS VÄRLD

DECKARSKOLA MED JEANETTE BERGENSTAV 
SVEDALA BIBLIOTEK  | Tisdag 29/10 Kl. 13.00–15.30
BARA BIBLIOTEK | Onsdag 30/10 kl. 13:00–15:30 
Föranmälan till respektive bibliotek från 14/10. 
Välkommen till skrivandets magiska värld! I deckarskolan 
får du tips om hur du hittar på bra idéer, bygger upp 
spänningen och skriver en inledning som gör att läsaren 
bara vill läsa mer. Målet är att alla ska ta med sig en 
alldeles unik, nyskriven deckare hem. Det finns chans 
att ställa frågor om hunddeckarna ”Vargskräck” och 
”Kod 513” samt hur en författare jobbar. En livs levande 
deckarhund kommer också att finnas på plats! Från 9 år. 

ORD I STALLET  
– WORKSHOP MED MALIN ERIKSSON 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Torsdag 31/10 kl. 15:00 
Föranmälan till biblioteket från 14/10.
Skapa ett stall med författaren Malin Eriksson! Malin vet 
allt om stall och hästar – och om att skriva. Tillsammans 
gör ni en karta över ert stall, hittar på vilka hästar som finns 
där och vilka som sköter om dem. Sedan fantiserar ni ihop 
berättelser som utspelar sig i stallet! Du kommer både få 
rita, skriva och berätta om ett av världens bästa djur. Från 
8 år.

HÖSTLOVSFILM – PADDINGTON 2 
SVEDALA BIBLIOTEK  | Måndag 28/10 kl. 13:00 
BARA BIBLIOTEK | Torsdag 31/10 kl. 14:00 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Onsdag 30/10 kl. 10:15 
Hemma hos familjen Brown bor en ovanlig figur.  
Björnen Paddington! Följ med honom på äventyr i London, 
när han försöker jobba ihop pengar för att kunna köpa en 
riktigt fin födelsedagspresent.

REPTILCENTER – KOM OM DU VÅGAR!  
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 26/10 kl. 11:30 
BARA BIBLIOTEK | Måndag 28/10 kl. 14:00 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 29/10 kl. 15:00 
Frank Madsen från Malmö Reptilcenter besöker oss 
och berättar om sin verksamhet. Du får träffa djur som 
slingrar, krälar, kryper och byter färg - både läskiga  
och mindre läskiga. Vågar du?!

FABEL (DJURSAGA) 
SVEDALA BIBLIOTEK  | Onsdag 30/10 kl. 9:30 
BARA BIBLIOTEK | Tisdag 29/10 kl. 10:00
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Onsdag 30/10 kl. 9:30 
Lyssna på en saga som tar dig till djurens magiska 
värld. För barn 3–6 år. Det krävs ingen föranmälan, 
men grupper anmäler sig till respektive bibliotek. 

HÖSTLOVSPYSSEL 
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 31/10 kl. 14–17 
BARA BIBLIOTEK | Måndag 28/10 kl. 15–17 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Måndag 28/10 kl. 15–17 
Kom och pyssla läskigt (djurigt) pyssel på biblioteket! 

FOTO: Patrik Bergenstav

ILLUSTRATION: Jockum Nordström

FOTO: Danne Eriksson



VAR MED OCH TYCK TILL!

Du vet väl att du kan lämna förslag på böcker eller evenemang som du önskar att 
biblioteket satsar på?

1615

NOVEMBER NOVEMBER

FÖRELÄSNING OM SKÅNSKT YLLEBRODERI
SVEDALA BIBLIOTEK |Onsdag 6/11 kl.19:00 
Biljetter på biblioteket från 17/10. Pris 50 kr.
Kristina Persson, brodös från Fjälkinge, berättar om 
skånskt yllebroderi från förr till våra dagar.

ARKEOLOGEN AJA GUDLÅKER BERÄTTAR OM  
UTGRÄVNINGARNA I VÄRBY 
BARA BIBLIOTEK | Torsdag 7/11 kl. 19:00 
Gratisbiljetter på biblioteket från 24/10. 
Inför nybygge i utkanten av Bara gjordes en arkeologisk 
utgrävning i mars-april 2019. Syftet med den 
arkeologiska utgrävningen var att se om upprinnelsen 
till den medeltida byn Värby kunde finnas där. På 
föredraget presenterar Aja Guldåker från Kulturen i Lund 
lite av resultaten och visar bilder från utgrävningen.

MINIMYS: UNDERHÅLLNING FÖR DE YNGSTA 
SVEDALA BIBLIOTEK | Fredag 8/11 kl. 9:30
Gratisbiljetter på biblioteket från 21/10. Begränsat 
antal platser.
TRUBADUR HELENE SKOGSPIL
Sjung med ditt barn! Härligt sjung-gung med det 
klassiska barnvisarvet. Helene Skogspil sjunger och 
spelar gitarr med barnen, som är också delaktiga under 
föreställningen. I pippiväskan som alltid är med på 
sångstunderna finns figurer som relaterar till barnvisorna.

MOLEKYLÄR GASTRONOMI – ELLER VAD SOM 
HÄNDER I KÖKET NÄR VI LAGAR MAT
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 12/11 kl. 19
Gratisbiljetter på biblioteket från 28/10.
Varför skär sig bearnaisesåsen? Hur blir gammalt bröd 
som nytt? Går det att rädda grå choklad? Per-Olof Hegg 
är professor i livsmedelsteknologi och expert på vilka 
kemin bakom matlagning. Under sitt föredrag kommer 
han berätta om fenomenet smakmäkling, som gör att 
rysk kaviar och vit choklad trots sina olikheter passar 
perfekt ihop. Arrangeras av Biblioteken i Svedala i 
samarbete med Lunds universitets forskarturné. FOTO: Jure förlag och P-O Hegg

FOTO: Nina Paulnitz

MYSTERIEKVÄLL – AKTIVERA DIN INRE 
DETEKTIV!
SVEDALA BIBLIOTEK |Torsdag 14/11 kl. 19:00
Pris 50 kr. Gratis för barn under 18 år. Rek. ålder 
från 12 år. Föranmälan till biblioteket från 24/10. 
Begränsat antal platser. Vid stort intresse kommer en 
extra mysteriekväll att äga rum även den 13/11.
Bygdens skvallertant Asta Granqvist har hittats död 
– och efter noggrant detektivarbete har skaran av 
misstänkta mördare kokats ner till en handfull. Men 
vem är egentligen den skyldige? 

Teaterföreningen Svea Matea underhåller med 
dramatiserad bakgrundsinfo, men du får även klura 
på egen hand under en tipsrunda i centrala Svedalas 
mörkaste gränder...

WORKSHOP MED SKRIVPEDAGOG 
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 21/11 kl. 17:30
Föranmälan till biblioteket från 31/10. Begränsat 
antal platser.
I denna workshop ger skrivpedagogen Nina Paulnitz 
dig chansen att på allvar komma igång med ditt 
skrivande! Med handfasta verktyg, tips och övningar 
lotsar hon dig vidare i skrivandets konst under denna 
2.5 h långa workshop Oavsett vad du vill skriva om, 
så är detta tillfället för dig! Samarrangemang med ABF 
Sydvästra Skåne.

FOTO: Zanna Friberg 
OBS! Ej bild från utgrävning i Bara.



FAMILJELÖRDAG 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Lördag 30/11 kl.10–13 
Teaterföreställning kl. 11:00 
Årets sista månad står för dörren. Gå en tipsrunda 
med frågor om decembers högtider och pyssla sådant 
som hör julen till. Vi bjuder på glögg, pepparkakor 
och annan fika. 

Klockan 11 får biblioteket besök av Oknytts-
förvaltningens inspektör, som ska leta efter tomtar, troll 
och andra oknytt i bibliotekets vrår och skrymslen. 
Barn och vuxna får veta mer om oknyttens natur 
och historik. Tillsammans genomför vi en grundlig 
besiktning av lokalerna efter närvaro av allehanda 
oknytt. Från 4 år. ”Oknyttsförvaltningen informerar!” är 
ett pjäsutbyte mellan Banditsagor och Skuggteatern.

JULKUL PÅ BIBLIOTEKET  
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 30/11 kl. 10–13
Julpyssel för stora och små. 

NOVEMBER NOVEMBER
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LÄSHUNDEN HARRY 
BARA BIBLIOTEK | Lördag 23/11 kl. 11–13 
Föranmälan till biblioteket från 11/11.
Biblioteket får besök av pedagoghunden/läshunden 
Harry! Träna din läsning och boka in en mysig 
lässtund med en lurvig lyssnare. Ta gärna med din 
favoritbok! Efteråt kanske han visar dig några av sina 
tricks. För barn mellan 7 och 10 år.

HUNDEN RUNDS SNÖIGA JUL  
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 23/11 kl. 11:00  
Teaterföreställning för åldrarna 1-5 år.  
Gratisbiljetter på biblioteket från 8/11. 
Vi tjuvstartar julen med ett besök av Hunden Rund, 
juldans och pyssel. Kom på julmys på biblioteket! 

INSEKTER TALAR KEMISKA
– DET KAN VI UTNYTTJA
BARA BIBLIOTEK |Tisdag 27/11 kl. 19:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 13/11.
Det kemiska språket, dvs molekyler som uppfattas av 
lukt- eller smaksinnet och påverkar beteendet, är det 
mest spridda sättet för informationsspridning bland 
levande varelser. Insekter är inget undantag. Genom 
att lära oss detta språk kan vi på olika sätt manipulera 
insekterna. 

Olle Anderbrant, professor i kemisk ekologi vid Lunds 
universitet ger oss en snabbkurs i hur forskningen går 
till och vilka praktiska möjligheter som finns.Arrangeras 
av Biblioteken i Svedala i samarbete med Lunds 
universitets forskarturné. 

STUDIEDAG PÅ BIBBLAN – FILMVISNING 
SUNE vs SUNE
SVEDALA BIOGRAF FLAMMAN | 29/11 kl. 13:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 15/11. 
För alla skollediga visar vi lite film. Fira Sunes 
namnsdag med att se den senaste Sune-filmen! 
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Foto: Erling Jirle



DECEMBER

JULKALENDER SVEDALA BIBLIOTEK 
SVEDALA BIBLIOTEK | Måndag−torsdag 2−23/12 
kl. 9:30  
Hjälp oss öppna dagens lucka på biblioteket! Bakom 
varje lucka gömmer sig en julig saga som vi läser 
tillsammans. Grupper anmäler sig till biblioteket.

ADVENTSLÄSNING 
BARA BIBLIOTEK | Tisdagar 26/11, 3/12, 10/12, 
17/12 kl. 10:00 
Vi läser in julen med mysiga berättelser! Ålder 3–6 år. 
Föranmälan till biblioteket.

JULMARKNAD 
BARA BIBLIOTEK |Sön 8/12 kl. 11:00–15:00 
Musikteater kl. 11:00 
Gratisbiljetter på biblioteken från 23/11.
Välkommen på julmarknad med pyssel, musikteater och 
försäljning av gallrade böcker. 

Klockan 11 visas föreställningen Julepottan med Ninni 
och Laif Carr som vänder sig till föräldrar och barn från 
2 år. Genom sånglekar och sånger närmar vi oss julen 
utifrån gamla sägner och väsen som finns i Skåne.

VINTERBOKEN 16/12 − 20/1 
Hämta din vinterbokenfolder på biblioteket i Svedala, 
Bara eller Klågerup. Läs två böcker – få en bok!
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Kulturhöjdpunkter under höst & vinter

  
LAYOUT

Zanna Friberg

MALMÖ OPERAS KICKOFF PÅ FOLKETS HUS
FOLKETS HUS | Onsdag 4/9, kl. 19:00
Biljetter: Förköp från 27/5 på Svedala bibliotek. Eventuella resterande biljetter till 
försäljning i entrén. Biljettpris 100 kr, under 25 år 50 kr. 
Malmö Operas sångare Emma Lyrén och Conny Thimander presenterar godbitar ur 
kommande säsong. 

Arrangör: Malmö Opera och Svedala kommun (Kultur och fritid).

VÅR BÄSTA TID – EN JUBILEUMSTURNÉ
KULTURHUSET FLAMMAN | Tisdag 22/10 kl. 19:00
Biljetter: Förköp från 27/5 på Svedala bibliotek. Eventuella resterande biljetter till 
försäljning i entrén. Biljettpris 200 kr, under 25 år 50 kr. 

Operahuset i Malmö fyller 75 år! Det firar Malmö Opera med konserten ”Vår bästa 
tid – en jubileumsturné”. Under ledning av den folkkäre tenoren Rickard Söderberg får 
vi höra musikallåtarna, de pampigaste operakörerna och de mest kända visorna som 
framförts under teaterns långa repertoar.  I en och annan sång kan också publiken få 
ta ton. Medverkar gör operasångarna Elisabet Einarsdottir, Caspar Engdahl, Kristine 
Nowlain och Saara Rauvala.  

Arrangör: Malmö Opera, Svedala kommun (Kultur och fritid) och Sveamatea.

JULINBLÅSNING MED KULTURSKOLAN BLÅSARE
STORTORGET | Tisdag 24/12 kl. 12:00
På julafton blåser Kulturskolans blåsare in julen vid kommunhusets entré på Stortorget 
i Svedala. En festlig och stämningsfull tradition med kända jultoner – innan julfirandet 
kan ta sin början.

Arrangör: Svedala kommun (Kultur och fritid)

Kulturhöjdpunkter under höst & vinter

Foto: Andreas Paulsson



Meröppet alla dagar 7:00−21:00
 
Måndag 13:00−17:00
Tisdag 13:00−19:00
Onsdag 10:00−14:00
Torsdag 13:00−17:00

Stensminnevägen 2 i Klågerup
040-626 89 08
biblioteket.klagerup@svedala.se

KLÅGERUPS BIBLIOTEK

SVEDALA BIBLIOTEK

BARA BIBLIOTEK

KONTAKT & ÖPPETTIDER

Meröppet alla dagar 7:00−21:00

Måndag 12:00−19:00
Tisdag-onsdag 10:00−14:00
Torsdag 12:00−19:00
Fredag 13:00−16:00
Lördag (sep-maj) 10:00−13:00

Torggatan 24 b i Bara
040-626 89 70
biblioteket.bara@svedala.se

Måndag - torsdag 10:00−19:00
Fredag 12:00−17:00
Lördag 10:00−13:00

Storgatan 27 i Svedala
040-626 82 03
biblioteket.svedala@svedala.se 


