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ÖPPETTIDER
Huvudbiblioteket i Älmhult
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör

kl. 10.00–20.00
kl. 10.00–19.00
kl. 11.00–19.00
kl. 10.00–19.00
kl. 10.00–18.00
kl. 10.00–14.00

Tidningsrummet öppnar
kl. 9.00 alla vardagar!

Filialbiblioteket i Diö
Tis (udda veckor)

Filialbiblioteket i Eneryda
Tors (udda veckor)

Filialbiblioteket i Hallaryd
Tis (jämna veckor)

kl. 15.00–18.00
kl. 15.00–19.00
kl. 15.00–19.00

Filialbiblioteket i Häradsbäck
Tis			

Filialbiblioteket i Liatorp
Tis (udda veckor)

kl. 16.00–18.00
kl. 15.00–18.00

Filialbiblioteket i Pjätteryd
Tors (jämna veckor)

Filialbiblioteket i Virestad
Mån (jämna veckor)

kl. 15.00–18.00
kl. 15.00–18.00

LITTERATUR
Författarafton
22/1

kl. 19.00

Foto: Emelie Asplund

5/3

kl. 19.00

Foto: Johanna Hanno

9/4

kl. 19.00

Foto: Anna-Lena Ahlström

Fredrik Ekelund
Etablerad författare som nu ger ut en gripande
självbiografisk roman, ”Q”, om en man i medelåldern som erkänner sin transidentitet. En kris
som leder till ett helt nytt liv i ett friare Köpenhamn
med nya bekantskaper. Kvar i Malmö finns skammen och sorgen och snart är det gamla livet omöjligt att upprätthålla. Vad innebär det att vara man,
att vara kvinna eller att uppleva sig vara både och?
Ett skoningslöst existentiellt drama!

Magnus Västerbro
Vinnare av Augustpriset 2018 för den starka skildringen ”Svälten: hungeråren som formade Sverige”.
Missväxten 1867–69 är en av de värsta naturkatastroferna i Sveriges historia och dess stora effekter
förstärktes av politiska felbeslut. Hungersnöden
blev startskottet för massemigrationen, främst till
Nordamerika. En skakande historia om ett avlägset Sverige, men samtidigt ett Sverige som var här
alldeles nyss.

Anna Jansson
Populär deckarförfattare som i sin senaste bok
”Kvinnan på bänken” låter kriminalinspektör
Jesper Ek bli blixtförälskad i Julia med ett gåtfullt
förflutet. Kollegan Maria Wern kallas till prästgården i Lärbro och inser att den bär på många
hemligheter. En präst lär ha blivit dräpt i kyrkan
på 1200-talet och det sägs att dråparen går igen.
Den nytillträdda unga prästen Alva har blivit
hotad och diakonen är djupt oroad.

Biljettpris: 70:Biljetter säljs på Älmhults bibliotek, tfn: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se

LITTERATUR
Bokcirkel – för nya och etablerade svenskar

Kl. 18.00–19.00

Är du intresserad av att läsa och träffa människor från olika kulturer? Då är det här
något för dig! Både du som behärskar det svenska språket och du som håller på att
lära dig svenska, träffas i denna bokcirkel där vi diskuterar de böcker vi läst. Till
varje gång läser vi en bok på två olika språknivåer, beroende på läsförmåga.
Vi bjuder på fika! Välkommen!

BOKCIRKEL 1

BOKCIRKEL 2

BOKCIRKEL 3

22/1 • 5/2

19/2 • 5/3

19/3 • 2/4

Nivå: lätt

Nivå: lätt

Nivå: lätt

Johanna Nilsson

Susanne Boll

Karin Brunk Holmqvist

”Fågelflickan”

”Hemlösa hjärtan”

”Midsommar”

22/1 • 5/2

19/2 • 5/3

19/3 • 2/4

Nivå: svår

Nivå: svår

Nivå: svår

Ulrika Lidbo

Camilla Davidsson

Karin Brunk Holmqvist

”Ut på det djupa”

”Liten tvåa med potential”

”Akutbjällran”

Begränsat antal platser. Gratis! För mer information och anmälan kontakta biblioteket på
tfn: 0476-552 20 eller e-post: rebecka.elofsson@almhult.se

LITTERATUR
Kl. 12.00–13.00

Boklunch
Boklunch

Läsvärda boktips presenteras av bibliotekets
personal medan du avnjuter en god måltid i en
avslappnad miljö! Passa på att kombinera dina
behov av både lunch och böcker.
Gör boklunchen till ditt eget ”fredagsmys” eller
dela upplevelsen med en kompis. Varför inte ta
med dina arbetskamrater? Framöver kommer ni
att ha mycket att diskutera på fikarasterna!

Fredagar

8/2 • 5/4

Lunch kostar 70:- och måste bokas senast onsdagen i samma vecka. För mer info och bokning
kontakta biblioteket på tfn: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se

Bokcirkelkassar
Läs tillsammans!

Behöver du böcker till en bokcirkel? Låna då en
färdig bokcirkelkasse på biblioteket. Läs och
diskutera tillsammans med dina vänner.
Varje kasse innehåller 10 exemplar av samma
titel + diskussionsunderlag. Det finns böcker på
både svenska och engelska – alla väl värda en
diskussion!

Du hittar kassarna på en hyllgavel bland skönlitteraturen.
Lånetiden är 8 veckor med möjlighet till omlån.

KUNSKAP
Populärvetenskap
13/2

kl. 19.00

Svenskarna i Hooverville
Hans Wallengren, docent i historia, berättar om de
många arbetslösa och utblottade svenskamerikaner
som under den stora depressionen hamnade i så
kallade Hoovervilles. Ett öknamn, med anspelning
på president Herbert Hoover, på kåkstäder som
under 1930-talet uppstod i och runt amerikanska
städer. Vilka reaktioner gav dessa svenskar upphov
till i Sverige och inom den svenskamerikanska
medelklassen i Seattle?

27/3

kl. 19.000

Kognitiv sjukdom – tidigare kallad demens
Elisabet Londos, professor i klinisk minnesforskning,
föreläser om våra vanligaste kognitiva sjukdomar,
det vi tidigare kallade demens, och vad dessa sjukdomar beror på. Går det att ställa rätt diagnos
och få lämplig behandling? Hur kan man öka sin
hjärnreserv för att på så vis skjuta fram starten
av kognitiv sjukdom? Hur tänker forskarna kring
behandling idag och i framtiden? Kommer det att
finnas botemedel för kognitiva sjukdomar?

8/5

kl. 19.00

Hur farligt är Sverige?
Hanna Sahlin Lilja, doktorand i kriminologi, forskar
om trygghet och människors rädsla för brott och
diskuterar i sin föreläsning hur farligt Sverige faktiskt är idag, kopplat till den kunskap om brottsutvecklingen som finns. Vi konfronteras ständigt
med uppgifter om att otryggheten ökar i Sverige.
Men vad är otrygghet? Hur mäts rädsla och hur
vet vi att den ökar? Och stämmer det att brottsligheten ökar?

Samarrangör: Folkuniversitetet. Biljettpris: 50:-. Biljetter säljs på Älmhults bibliotek,
tfn: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se

KULTUR
Tema: Trädgård
Torsdag 28/2

kl. 19.00

Från tomt till lummig trädgård
Eva Uppsäll från Stubbalycke Trädgård berättar
om hur en trädgårdsdesigner tänker för att
skapa en trädgård av en tomt och lär ut användbara knep för att forma trivsamma trädgårdsrum att vara i och njuta av. Eva, som i
grunden är biolog med kompletterande utbildning i bland annat färg- och formlära, växtlära
och fritidsodling, vurmar för den underbara
möjligheten att själv få bestämma över en plätt
på jorden. Men hur vet man vad man vill och
hur får man ihop det till en helhet?

Torsdag 25/4

kl. 19.00

Mina, dina och allas våra gröna rum
Gunnel Carlson, journalist och författare till en
rad trädgårdsböcker och känd som programledare för TV-programmet Gröna rum, berättar
om vad en trädgård betyder för oss människor.
För Gunnel är trädgården både arbete och
hobby, men framför allt ett angenämt nöje.
Hon är ute jämt och det finns alltid något att
göra på tomten. Under föreläsningen delar hon
med sig av idéer från egna och andras gröna
rum och ger oss konkreta tips på vad vi kan
göra i vår trädgård redan nu i vår.

Biljettpris: 50:- Biljetter säljs på Älmhults bibliotek, tfn: 0476-552 20 eller e-post:
bibliotek@almhult.se

DIGITAL TEKNIK
Caféprogram
E-vecka
18/3, kl. 15.00–18.00

• 19/3, kl. 10.00–12.00 •

21/3, kl. 10.00–12.00

Stig in i VR-världen!
Kom och testa hur det är att använda VR-glasögon på biblioteket. VR (virtual reality)
ger dig möjligheten att ta del av olika upplevelser och stiga in i en helt ny värld. Varför
inte gå på en konsert med ditt favoritband? Eller promenera längs med stranden på
Rhodos? Drop-in!

19/3

kl. 19.000

Digitalt vuxenskap

20/3

kl. 19.000

Onlinevänskap

Anders Thoresson, teknikjournalist och aktuell med
boken ”Skolan i en digital omvärld”, föreläser om
hur ungdomar använder internet. Om varför internet är så viktigt, hur tekniken påverkar deras
vardag och vad man som vuxen kan – och som
lärare är skyldig att – göra för att vara ett stöd.
Det barn och ungdomar eventuellt får problem
med är inte tekniken i sig utan med mellanmänskliga relationer. Det blir också fokus på
personlig integritet, it-säkerhet och källkritik.

Cathrine Felix, universitetslektor, föreläser om onlinevänskap. Vänskap på internet var något vi
började med för 10–15 år sedan men hur har
det påverkat oss? Antikens filosofer var oeniga
rörande hur många riktiga vänner man kan ha,
är det möjligt att ha mer än två? I dag finns det
många som har tusentals vänner online. Internet
möjliggör vänskap på ett sätt som inte annars är
möjligt. Men vilka är egentligen dessa vänner och
hur påverkar de vår egen identitet?

Biljettpris: 50:-. Biljetter säljs på Älmhults bibliotek, tfn: 0476-552 20 eller
e-post: bibliotek@almhult.se

DIGITAL TEKNIK
Digital delaktighet
IT för nybörjare
Prova-på-träffar för dig som vill kunna använda
dator och internet bättre. Kanske vill du lära dig
att skicka e-post, söka i bibliotekets katalog eller
släktforska. Du kan få lära dig att ladda ner en
e-bok eller lära dig att ladda ner en DAISY (talbok för dig med läshinder).
Vårens ”prova-på-träffar” kan förläggas till en
dag och tid som passar just dig!

Anmälan till Prova-på-träff på Älmhults bibliotek
Kryssa för den/de saker du är intresserad av:



Lära känna datorn. Fånga musen, scrolla
och högerklicka



Surfplatta. Vi visar hur en surfplatta, t.ex.
I-pad, fungerar och hur du kan använda den.



Bibliotekskatalogen. Söka, låna om, beställa. Betygsätta, recensera, tagga och tipsa.



Läsplatta. Vi visar hur du kan ladda ner och
läsa en elektronisk bok på en läsplatta.



Internet. Vad kan man göra/hitta på Internet? Kort introduktion.



DAISY. För dig som av någon anledning inte
kan läsa en vanlig bok.



E-post. Skaffa mig en e-postadress och lära
mig skicka e-post.



ANNAT: ____________________________



Släktforska på datorn. Vad kan man hitta
på internet/databaser? Kort introduktion.

Namn...............................................................................................

___________________________________
___________________________________
Telefon.....................................................................................

De här dagarna och tiderna passar mig:







Måndag
Tisdag
Onsdag





Torsdag
Fredag
Lördag





Förmiddag
Eftermiddag
Kväll

Vi sparar denna blankett endast för att kunna komma i kontakt med dig och för att kunna
föra statistik. Efter träffen slänger vi blanketten.

Fråga oss gärna om mer information eller anmäl dig direkt till personalen på biblioteket!

Max
10 deltagare per cirkel. Fika: 30:-. För mer information och anmälan kontakta
Tfn: 0476-552 20 eller e-post: asa.oxenmyr@almhult.se. Fyll gärna i ovanstående talong!
biblioteket på tfn: 0476-552 20 eller e-post: kristin.karlsson2@almhult.se

VI UPPMÄRKSAMMAR
2/2

kl. 11.00–13.30

23/2– 9/3

Föreningslördag

Älmhults kommun har ett aktivt föreningsliv.
Merparten av invånarna är engagerade i någon
förening och det finns aktiviteter inom många
olika intresseområden. Vill du också engagera eller
aktivera dig tillsammans med andra? Kom och
träffa olika föreningar och be dem berätta om sina
verksamheter. Kanske vill du bli medlem?

Bokrea

Nu startar den årliga stora bokrean ute i landets
boklådor och vi på Älmhults bibliotek följer efter.
Allt får inte längre plats i hyllorna. Nyinköpt
tränger undan medier som inte längre lånas. Så
hos oss kan du nu fynda bland utgallrade böcker,
tidskrifter och cd-skivor för alla åldrar till verkliga
vrakpriser. Passa på att utöka ditt hemmabibliotek!

23/4

Världsbokdagen

I Katalonien firar man skyddshelgonet Sankt
Görans dag den 23 april genom att ge en bok
i gåva till dem man tycker om och få en ros tillbaka. Med inspiration från denna tradition,
beslöt Unesco 1995 att denna dag skulle bli hela
världens festdag för firandet av böcker, författare
och läsning. Kom och fira med oss!

För mer information, kontakta biblioteket på tfn: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se

Max 10 deltagare per cirkel. Fika: 30:-. För mer information och anmälan kontakta
biblioteket på tfn: 0476-552 20 eller e-post: kristin.karlsson2@almhult.se

HÄNDER PÅ BIBLIOTEKET
JANUARI

APRIL

Tis 22 Kl. 18.00
Tis 22 Kl. 19.00

Bokcirkel
Författarafton

FEBRUARI
Lör 2 Kl. 11.00-13.30
Tis 5 Kl. 18.00
Fre 8 Kl. 12.00
Ons 13 Kl. 19.00
Tis 19 Kl. 18.00
Lör 23		
Tor 28 Kl. 19.00

Föreningslördag
Bokcirkel
Boklunch
Populärvetenskap
Bokcirkel
Bokrean startar
Tema: trädgård

Tis 2 Kl. 18.00
Fre 5 Kl. 12.00
Tis 9 Kl. 19.00
Tis 23		
Tor 25 Kl. 19.00

Bokcirkel
Boklunch
Författarafton
Världsbokdagen
Tema: trädgård

MAJ
Ons 8 Kl. 19.00

Populärvetenskap

MARS
Tis 5 Kl. 18.00
Tis 5 Kl. 19.00
Mån 18 Kl. 15.00–18.00
Tis 19 Kl. 10.00–12.00
Tis 19 Kl. 18.00
Tis 19 Kl. 19.00
Ons 20 Kl. 19.00
Tors 21 Kl. 10.00–12.00
Ons 27 Kl. 19.00

Bokcirkel
Författarafton
Stig in i VR-världen
Stig in i VR-världen
Bokcirkel
Digitalt vuxenskap
Onlinevänskap
Stig in i VR-världen
Populärvetenskap

Biljettinformation
• Biljettsläpp 14/1, kl. 10.00.
• Bokningar kan göras först från kl. 10.00 den 14/1 på
tfn 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se
• Bokade biljetter hämtas inom 2 veckor
• Bokade biljetter = köp
• Återköp av biljetter är inte möjligt
• Anmälan till program med anmälan kan göras från den 7/1
facebook.com/almhultsbibliotek

Programservice
Beställ programservice nästa
gång du är på biblioteket,
så får du en påminnelse om
våra aktiviteter som sms eller
e-post. Gratis!

instagram.com/almhultsbibliotek

