Program våren 2019
Sjöbo Bibliotek

Program för vuxna

Språkträning
Kom och prata svenska!
Under språkträffarna tränar vi svenska tillsammans genom
samtal. Träffarna passar bra för dig som antingen är ny i
Sverige eller vill träna den svenska du redan lärt dig.
Var och när? Sjöbo bibliotek, måndag-torsdag, kl 13.3015, start 7 januari.
Arr: Rädda Barnen
Join our language training! Practise speaking Swedish in
our conversation group. Perhaps you
are new in Sweden or perhaps you
just want to practice your current
knowledge.
Where and when? Sjöbo library,
Monday-Thursday 1.30 pm to 3 pm,
start 7 January.
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Släktforskning

Släktforskningens dag
Var och när? Sjöbo bibliotek, 19 januari kl 10-14 med
föredrag kl 14. För utförligare information, se bibliotekets
hemsida längre fram.

Släktforskarjour

Vill du lära dig hur man börjar släktforska, eller behöver
du hjälp med att komma vidare med din forskning?
Välkommen till Släktforskarjour med Ystadbygdens släktoch bygdeforskarförening.
Var och när?
Vollsjö bibliotek, 6 mars kl 15-18
Blentarps bibliotek, 18 april kl 15-18
Lövestad bibliotek, 22 april kl 15-18
Sjöbo bibliotek, 25 april kl 15-18
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Teknik-drop-in

Kom till biblioteket och få hjälp med att låna e-böcker,
e-ljudböcker, läsa e-tidningar, skaffa ett Legimus-konto
(talböcker för dig med läsnedsättning), appar med mera.
Var och när? Sjöbo bibliotek, 6 mars, 3 april och 8 maj kl
14.30-16
Ta med din telefon, surfplatta eller bärbara dator. Ingen
föranmälan krävs.

Program för vuxna

Författarbesök
Författarbesök Frida Skybäck
Frida Skybäck debuterade 2011. Förra året, 2018, kom
feelgood-romanen “Bokhandeln på Riverside Drive” som
är inspirerad av författarens egen flytt till London där hon
fann både kärleken och ett brinnande intresse för engelsk
litteratur. Nu är hon aktuell i höstas med “Midnattssol”,
den avslutande delen i triologin om systrarna Stiernfors i
1800-talets Lund.
Var och när? Sjöbo bibliotek, 9 april kl 18.30.
Fri entré. Begränsat antal platser. Föranmälan from 26
mars, epost till vuxenbiblioteket@sjobo.se eller ring
0416-271 60.
Arr: Sjöbo bibliotek i samarbete med ABF
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Tipspromenad i påsk

Tipspromenad för vuxna. Se till att vara med – du
kan vinna presentkort till Flora-biografen!
Under påsken har vi en tipspromenad med lite svårare
frågor. Gå vår tipspromenad och var med i tävlingen om ett
presentkort till Flora-biografen.
Tre vinnare dras utav er som fått flest rätt. Skulle det vara
flera som har samma slutpoäng avgör en utslagsfråga.
Vinnarna kontaktas i efterhand för avhämtning av priset.
Var och när? Sjöbo bibliotek, mellan 15 april och 27 april.
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Rymdbesök
Träffa Rymdexperten Ulf Berggren
Människans vistelse i rymden är full av fantastiska prestationer
och hisnande dramatik! Rymdexpert Ulf Berggren berättar
under sitt föredrag om hur man tidigare besökte månen
och hur man idag bor och arbetar på den internationella
rymdstationen. Dessutom har USA, med politisk enighet och
finansiering, bestämt sig för att ta människan till Mars 2033
tillsammans med Ryssland och Europa. Föredraget passar alla
åldrar. Efter föredraget går man ut och tittar på stjärnor, ta
gärna med egen kikare!
Var och när? Sjöbo bibliotek, 7 maj kl 18.30
Fri entré. Begränsat antal platser. Anmäl dig fr.o.m 23 april,
skicka epost till vuxenbiblioteket@sjobo.se eller ring
0416-271 60.
Arr: Sjöbo bibliotek i samarbete med ABF

Program för barn

Fredagskul på Bibblan
Biblioteket erbjuder pekboks- och
bilderboks-mingel fyra gånger med
olika evenemang för föräldrar och
barn på Sjöbo bibliotek kl 10-12.
Drop in.
Vi bjuder på fika kl 10 varje gång.
HUNDEN RUND
1 februari, kl. 10-12
10.30 samlas vi för föreställning
med Barnteater Hunden Rund och
rytmikpedagog Karin Holmström.
AMNING
8 mars, kl. 10-12
10.30- Lin Dalén föreläser om
amning. Lin Dalén har arbetat på
amningsjouren och är författare
till boken “Amning i nöd och lust
– skapa de bästa förutsättningarna
för amning och bli din egna
amningsrådgivare”.
VÄRLDENS VAGGVISOR
5 april, kl. 10-12
10.30- Föreställning Världens
Vaggvisor med Åse Håkansson på fiol
och Roberto Amerise på gitarr. De
spelar stämningsfulla vaggvisor från
hela världen.
BARNTEATER
24 maj kl. 10-12
10.30- Barnteater 1,2,3 med Sagofén
Isadora.
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Sportlov
Sportlovet 18-22 februari
Tipsrunda – Cirkustema
Hela veckan finns cirkustipsrunda på biblioteken i Blentarp, Lövestad,
Sjöbo och Vollsjö. Alla som deltar får en liten present.
Ormar, krokodiler och sköldpaddor på besök
Frank Madsen från Terrariet i Malmö presenterar olika spännande djur!
Var och när?
Sjöbo bibliotek, 20 februari kl 11.30
OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan from 11 februari: epost till
barnochunga.biblioteket@sjobo.se
eller ring 0416-271 60
Cirkuspyssel
För barn från 6 år. Drop in!
Var och när?
Sjöbo bibliotek,
22 februari kl 13-15
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Påsklov

Påsklovet 15-20 april
Prova på
programmering!
För barn från 7 år.
OBS! Föranmälan from 8 april: epost till
barnochunga.biblioteket@sjobo.se eller ring 0416-271 60.
Var och när?
Sjöbo bibliotek, 16 april kl 10.15-12.15
Sjöbo bibliotek, 16 april kl 13.15-15.15
Påskpyssel
För barn från 6 år. Drop in!
Var och när?
Sjöbo bibliotek, 17 april kl 13-15
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Sommarlov
Sommarlovet
Sommarboken – läs roliga och spännande böcker under
sommarlovet och få en bok!
Mer information om Sommarboken och bibliotekets
andra sommarlovsaktiviteter kommer senare i ett separat
sommarlovshäfte.

Sommarboken

Öppettider och kontakt
Sjöbo bibliotek
Måndag: 11-19 | tisdag: 10-18
onsdag: 12-17 | torsdag: 11-18
fredag: 11-16 | lördag: 10-14
Tel: 0416-271 60
E-post: biblioteket@sjobo.se
Gamla Torg 10
275 80 Sjöbo

Vollsjö bibliotek
Måndag: 9-11 & 12-14 | tisdag: 10-12
samt 13-15 | onsdag: 15-18
Tel: 0416 577 964
E-post: vollsjo.biblioteket@sjobo.se
Trädgårdsgatan 3 (Vollsjö skola)
275 66 Vollsjö

Blentarps bibliotek
Meröppettid:
Måndag 8-22 | tisdag: 12-22 |
onsdag-söndag: 8-22

Samarbeten:

Öppettid med personal:
Tisdag: 15-18 | torsdag: 10-12 & 13-15
Tel: 0416-271 68
E-post: blentarp.biblioteket@sjobo.se
Skurupsvägen 2A (Storkskolan)
257 61 Blentarp
Lövestad bibliotek
Meröppettid:
Måndag – torsdag: 8-22 | fredag: 12-22
lördag – söndag: 8-22
Öppettid med personal:
Måndag: 15-18 | torsdag 10-12 & 13-15
Tel: 0416- 273 36
E-post: lovestad.biblioteket@sjobo.se
Lövestad landsväg 369 (Lövestad skola)
275 71 Lövestad

www.biblioteksso.se

