
Kulturprogram

Sjöbo kommun 

Vår 2022

För att undvika smittspridning

krävs föranmälan på alla

evenemang under hela vårterminen. 

Med reservation för eventuella

ändringar. För aktuellt program se

biblioteksso.se samt Sjöbo

konsthalls hemsida



Sjöbo konsthall

Ikoner - en utställning om
att få finnas
15/1 - 19/3
Vernissage 15/1 kl 12-15
I samarbete med 
Glada Hudikteatern och
Fotografiska Stockholm

Eric Length - Tomma dagar
2/4 - 28/5
Vernissage 2/4 kl 12-15

Dialogvisning
Välkommen att delta på dialogvisning med Eric Length den 
20/4 kl. 19.00 i Sjöbo konsthall. Tillsammans med konstnären
tittar vi på utställningen och pratar om våra upplevelser av den. 
Anmälan till konsthallen@sjobo.se

Öppettider                                         Besöksadress
Tis-fre 12-16                                         Gamla Torg 10
Lör 11-15

Anmäl dig till konsthallen@sjobo.se



Familjevisning och verkstad
Välkommen att vara med på familjevisningar på Sjöbo konsthall.
Familjevisningen börjar kl. 13 och varar ca 30 min, sen kan du
stanna och skapa i skapande rummet om du vill. 
Under vårterminen krävs anmälan till alla visningar. 

Datum
Ikoner: 22, 29 januari. 5, 12, 19, 26 februari. 
5, 12, 19 mars.
Eric Length: 9, 16, 23, 30 april. 7, 14, 21, 28 maj. 

Magali Cunico - Som en tunn
linje mellan dig och mig
11/6 - 20/8
Vernissage 11/6 kl 12-15

Allmänna visningar
Välkommen att delta i allmän visning av aktuell utställning på
Sjöbo konsthall, onsdagar kl. 13.00. Visningen varar ca. 30 min.

Datum
Ikoner: 19, 26 januari. 2, 9, 16, 23 februari. 2, 9, 16 mars. 
Eric Length: 6, 13, 20, 27 april. 4, 11, 18, 25 maj. 
Magali Cunico: Datum kommer senare

Anmäl dig till konsthallen@sjobo.se



Streamingtjänster
Kan jag streama gratis film och ljudböcker via biblioteket? Vi går
igenom bibliotekets olika streaming- och e-bokstjänster och
förklarar för dig som undrar!
Tisdag 25 januari kl 18.00-18.30

Sagostunder i Blentarp
Margareta Waldemarsson-Ringheim bjuder på sagoläsning med
dockteater-dockor under utvalda fredagar i vår.
Sagostunden börjar kl. 10.00 och är öppen för alla mellan 6
månader och 6 år.

4/2 Bockarna Bruse
4/3 Sagan om det lilla huset
1/4 Leoparden som tappade en fläck

Har jag blivit hackad?
- En workshop om lösenord och säkerhet
på nätet. Hur ser ett bra lösenord ut?
Hur vet jag om mitt mailkonto blivit
"hackat"? Vad gör jag då? Ta gärna 
med din bärbara dator eller telefon.
Tisdag 1 mars kl 18.00-19.00

Blentarps bibliotek
Anmäl dig till blentarp.biblioteket@sjobo.se



Spindlar, ormar och spännande kräldjur!
Frank Madsen från Malmö Tropikcenter kommer och visar reptiler,
spindlar och ormar!  Föranmälan fr o m 14 mars - 5 april till:
blentarp.biblioteket@sjobo.se. Under bibliotekets öppettider:
0416-27168 Obs! Begränsat antal platser. För dig 6-12 år
Onsdag 13 april kl 10.00

Kom gärna och pyssla hos oss under sport- och
påsklovet!

Gillar du deckare? 
Vi tipsar om läsvärda deckare! Om du har lust får du gärna ta
med en egen bok som du vill tipsa om. Vi bjuder på fika!
Tisdag 26 april kl 18.30-19.30

Prova VR
Avundsjuk på dina barn eller barnbarn som redan fått prova på
Virtual Reality? Vill du också uppleva en digital värld inifrån?
Kom och prova bibliotekets VR headset! Vi testar olika spel och
reser till Paris på 5 sekunder!
Tisdag 10 maj kl 15-18. 
För barn och vuxna. 

Anmäl dig till blentarp.biblioteket@sjobo.se

mailto:blentarp.biblioteket@sjobo.se


Biblioteket visar utställningen Motstånd från Forum för levande
historia under perioden 20/1-3/2 för att uppmärksamma
Förintelsens Minnesdag 27/1. 

Lövestads bibliotek

Presentation av Fritidsbiblioteket
Vill du testa tennis, skridskor, skateboard, innebandy eller något
annat kul utan att behöva köpa utrustning? Lär dig om
Fritidsbiblioteket i Sjöbo och hur du kan låna saker där!
Måndag 24/1 kl. 17.30-18.00 

Bokfika för vuxna
Inför samernas nationaldag 6/2
uppmärksammar vi samiska författare.
Här får du en presentation av flera
verksamma författare och deras böcker
Måndag 31/1 kl. 17.00-17.45 

Streamingtjänster 
Hur streamar jag film gratis via biblioteket? Gratis ljudböcker på
i telefonen? Vi går igenom bibliotekets olika streaming och e-
bokstjänster och förklarar för dig som undrar!
Måndag 14/2 kl. 17.30-18.00 

Läshunden Elit kommer på besök. 
Läs högt för Elit. Du väljer själv vad du vill
läsa, Elit är alläsare och gillar att lyssna
på all högläsning. Förbokning görs under
perioden 7/2-16/2 till
lovestad.biblioteket@sjobo.se.
Måndag 21/2 Kl. 10-12 

Anmäl dig till lovestad.biblioteket@sjobo.se

mailto:lovestad.biblioteket@sjobo.se


Måndagsmys 
för barn 0-6 år och deras vuxna  
Vi läser, ramsar, sjunger, 
pratar och fikar tillsammans!
28/2 Kl. 10.00-11.30
28/3 Kl. 10.00-11.30
25/4 Kl. 10.00-11.30

Läshunden Elit kommer på besök
Läs högt för Elit. Du väljer själv vad du vill läsa, Elit är alläsare
och gillar att lyssna på alla barn som högläser. Förbokning görs
under perioden 28/3-6/4 till lovestad.biblioteket@sjobo.se. 
Måndag 11/4 kl. 10-12

Bokfika!
Bokfika med temat lättlästa böcker. Kom och fika och få tips på
nya läsäventyr! 
Måndag 21/3 14.00-14.45 för barn 
Måndag 21/3 17.00-17.45 för vuxna

Prova VR 
Vill du testa Virtual Reality och se
hur det är att uppleva en digital
värld inifrån? Kom och prova
bibliotekets VR headset! Vi testar
lite olika spel och reser till Paris på 5
sekunder! För alla åldrar. 
Måndag 25/4 kl. 15.00-18.00 

Anmäl dig till lovestad.biblioteket@sjobo.se

mailto:lovestad.biblioteket@sjobo.se


Sagostunder i Vollsjö
Margareta Waldermarsson-Ringheim tillsammans med
bibliotekets personal bjuder under hela våren på sagoläsning
med dock-teater dockor under utvalda måndagar under våren. 
Sagostunden börjar kl. 10:00 och är öppen för alla mellan 6
månader och 6 år.

24/1                 Bockarna Bruse
28/2                 Sagan om det lilla huset
7/3                  Räven och storken
4/4                 Leoparden som tappade en fläck
2/5                  Prinsessan på ärten

Vollsjö bibliotek

Nya öppettider!
Vi firar våra nya öppettider genom att bjuda på fika, pyssla eller
spela spel tillsammans! Det finns också en tipsrunda där du kan
vinna fina priser! 
Tisdag 11 januari kl. 13.00-18.00

Anmäl dig till vollsjo.biblioteket@sjobo.se



Boktipsfika på Vollsjö bibliotek
En gång i månaden bjuder biblioteket på boktips och fika.
Efteråt kan man få hjälp att reservera eller hitta böcker som
man är sugen på att läsa, eller bara sitta och prata en stund.
Det kommer vara en blandad mix med gammalt och nytt samt
skönlitteratur och fakta. 

25/1 kl. 18.00 Tema: Fika & böcker
15/2 kl. 18.00 Tema: Deckare
29/3 kl. 18.00 Tema: Trädgård
26/4 kl. 18.00 Tema: Att resa
17/5 kl. 18.00 Tema: Feelgood
7/6 kl. 18.00 Tema: Sommarläsning!

Utställning: Gamla vykort
Christer Mårtensson från Sjöbo Frimärks &
Vykortsklubb visar sin utställning om vykort från
Gamla Sjöbo (februari och mars) och  Ystad-Eslöv
banan inom Färs härad (april och maj). Du kan se
vykorten under bemannade öppettider
Tisdagar 13.00-18.00
Torsdagar 10.00-12.00, 13.00-16.00

Föredrag: Fritidsbibliotek och innovativt
tänkande för ett hållbart samhälle.
Föredrag om fritidsbiblioteket i Sjöbo,
smarta återbruksidéer och sociala
innovationer som framtidens hopp.
Tisdag 8/3 kl. 18.30-19.00

Anmäl dig till vollsjo.biblioteket@sjobo.se



Prova VR
Vill du se hur det är att uppleva en digital värld inifrån? Är du
kanske avundsjuk på dina barn eller barnbarn som redan fått
prova på Virtual Reality? Kom och prova bibliotekets VR
headset! Vi testar lite olika spel, och reser till Paris på 5
sekunder! Från 7 år och upp. 
Tisdag 3 maj kl. 15.00-18.00

"Har jag blivit hackad?" 
- En workshop om lösenord och säkerhet på nätet
Hur ser ett bra lösenord ut? Hur vet jag om mitt mailkonto blivit
"hackat"? Vad gör jag då? 
Ta gärna med dig din bärbara dator eller telefon.
Tisdag 15 mars kl. 16.00-17.30

Vollsjö bibliotek

Sommarpyssel
Under veckorna fram till sommarlovet kommer
det finnas pyssel med sommartema framme på
biblioteket under bemannade tider.
Tisdagar 13.00-18.00
Torsdagar 10.00-12.00, 13.00-16.00

Anmäl dig till vollsjo.biblioteket@sjobo.se



Advokatjour 

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Du får möjlighet att samtala med en advokat i cirka 15 minuter.
Du väljer själv om du vill vara anonym. Advokaten kan inte på den
korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta
åtgärder men du får en första genomgång av ditt ärende och
tips om hur du kan gå vidare. 
 
Advokatjouren sker för tillfället endast via telefon. Du behöver
boka tid till jouren i förväg. Vid bokning behöver du uppge ett
telefonnummer som advokaterna kan nå dig på den bokade
tiden. Kontakta biblioteket via mail biblioteket@sjobo.se eller
via telefon 0416-271 61, senast kl. 15 den dagen advokatjouren är.   
 
I samarbete med ND Advokater.

Måndag 31 januari kl. 17-18
Måndag 28 februari kl. 17-18
Måndag 28 mars kl. 17-18
Måndag 25 april kl. 17-18
Måndag 30 maj kl. 17-18

Sjöbo bibliotek
V

U
X

EN

Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160



Det digitala livet  

föreläsningar och workshops om hur du enklare och bättre tar
dig runt på nätet på Sjöbo bibliotek. 

”Har jag blivit hackad"? 
- En workshop om lösenord och säkerhet 
på nätet. Hur ser ett bra lösenord ut? 
Hur vet jag om mitt mailkonto blivit 
"hackat"? Vad gör jag då? Ta gärna med 
dig din bärbara dator eller telefon.
Torsdag 20 januari kl. 16.30-18.00

Streamingtjänster
Kan jag streama gratis film och ljudböcker via biblioteket? 
Vi går igenom bibliotekets olika streaming- och e-bokstjänster
och förklarar för dig som undrar! 
Torsdag 17 februari kl. 15-16.30

Källkritik på nätet
 Söndagen den 13 mars är det källkritikens dag. Vi hjälper dig att
lättare kunna granska det du stöter på i sociala medier och på
nätet! Kan jag lita på allt som mina vänner delar på Facebook?
Vad är en "filterbubbla"? 
Torsdag 10 mars kl. 16.30-18
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Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160



Prova VR, Grown-up edition
Avundsjuk på dina barn eller barnbarn som redan fått prova på
Virtual Reality. Vill du också se hur det är att uppleva en digital
värld inifrån? Kom och prova bibliotekets VR headset! Vi testar
lite olika spel och reser till Paris på 5 sekunder!
Torsdag 21 april kl. 16.30-18.00

Nätintegritet
Vilka har tillgång till min personliga information? Lyssnar min
telefon på vad jag säger? Vad är "riktad reklam"? Vi ger dig lite
tips och råd om hur du enklare kan skydda din personliga
integritet på internet. 
Torsdag 19 maj kl. 16.30-18.00
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Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160



Skrivcafé
Drömmer du om att skriva? Nu kan du delta i digitala
skrivarworkshops ledda av kända författare på Sjöbo bibliotek!
Med skrivprocessen i fokus möter du författare som med hjälp av
skrivövningar kan hjälpa dig komma igång eller komma vidare i
ditt skrivande. 

På biblioteket kopplar vi upp oss i Zoom-möte mot författaren på
storbild – du tar med egen dator alternativt papper och penna
att skriva med. Vi bjuder på fika!

I samarbete med Skrivcafé

Onsdag 2 februari kl. 18-21. Skrivworkshop med författaren
Kristina Sigunsdotter på temat ”Skriv en barnbok på en kväll”. 

Onsdag 2 mars kl. 18-21. Skrivworkshop med författaren Jens
Lapidus på temat ”Konsten att skriva spänning”. 

Onsdag 6 april kl. 18-21. Skrivworkshop med författaren Jenny
Fagerlund på temat ”Miljöbeskrivningar som fungerar”. 
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Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160



Teknik drop-in 
Välkomna in och fråga oss om teknik, internet och e-böcker, så
hjälper vi till så gott vi kan. Ta med din egen telefon, surfplatta
eller dator.

Fredag 28 januari kl. 10-11
Måndag 7 februari kl. 14-15
Måndag 21 februari kl. 14-15
Måndag 7 mars kl. 14-15
Fredag 25 mars kl. 14-15 
Måndag 4 april kl. 14-15 
Torsdag 28 april kl. 15-16 
Måndag 2 maj kl. 14-15
Måndag 23 maj kl. 15-16 
Torsdag 9 juni kl. 15-16
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Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160



Bokcafé på Sjöbo bibliotek
Vi träffas på Sjöbo bibliotek och pratar om boken och vår
läsupplevelse. Du anmäler dig när du hämtar ut ditt ex av boken,
max 8 deltagare. Kom även om du inte hinner läsa hela boken!

Mats Jonsson När vi var samer
Välkommen till ett boksamtal kring Mats Jonssons serieroman När
vi var samer. Boken utspelar sig i det Ångermanland där
författaren växte upp och skildrar hans skogsamiska arv som
länge var dolt för honom. 
Torsdag 10 februari kl. 16.30, bok hämtas från 20e jan

Helena Thorfinn Innan floden tar oss
Välkommen till ett boksamtal kring Helena Thorfinns intressanta
roman Innan floden tar oss. Boken utspelar sig i Bangladesh,
”landet som Gud glömde” dit Sofia flyttat med man och två barn
efter att ha fått jobb som biståndschef på svenska ambassaden. 
Torsdag 31 mars kl. 16.30, bok hämtas från den 10e mars

V
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Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se

eller 0416-27160



Ninni Schulman Flickebarn nr 291
Välkommen till ett boksamtal kring Ninni Schulmans
självbiografiska roman Flickebarn nr 291. Boken tar sitt avstamp i
en uppslitande skilsmässa men kommer också att skildra
författarens barndomsupplevelser med sjukdom och långa
sjukdomsvistelser borta från familjen.
Torsdag 5 maj kl. 16.30, boken hämtas från 7e april

Världsbokdagen
Ta med din favoritbok ur världslitteraturen och kom till
biblioteket! Vi tipsar varandra om bra böcker från olika delar av
världen. Biblioteket bjuder på fika, du bjuder på boktips!
Lördag 23 april kl. 11-12
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Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160



Helena Thorfinn
 Helena Thorfinn jobbade under många år 
som journalist på bland annat SvD, TV4 och 
SVT innan hon började jobba internationellt 
med mänskliga rättigheter för bland annat 
Sida och Rädda Barnen där hon hämtat intryck 
till sina romaner. Helena Thorfinn berättar fritt, 
men med närvaron och kunnande hos den som 
var med.

Anmälan kan göras till biblioteket@sjobo.se 
eller 0416-271 60. I samarbete med ABF. 
Onsdag 9 mars kl.18.30

Jonathan Lundberg
Jonathan Lundberg har skrivit boken 
Från världskrig till nätkrig : hundra år som 
formade internet. Boken handlar om den 
globala framväxten av internet främst med 
avseende på hur internet används för att sprida 
konflikter, propaganda, lögner och hat. 

Jonathan Lundberg är journalist och författare 
och debuterade 2019 med reportageboken 
Sverigevänner. 
Anmälan kan göras till biblioteket@sjobo.se 
eller 0416-271 60. I samarbete med ABF
Tisdag 26 april kl. 18.30

Författarbesök
V
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Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160

mailto:biblioteket@sjobo.se
mailto:biblioteket@sjobo.se


Eva Robild - När själen får grönska
Eva Robild skriver böcker om trädgård och hälsa. Föredraget När
själen får grönska bygger på boken med samma namn. Både vårt
sinne och vår kropp mår bra av att vistas i natur och trädgård.

 Författare Eva Robild förklarar vad som händer med oss när vi
vistas i det gröna och hur vi kan använda naturen både som
läkning för kropp och själ och som friskvård för att hantera
vardagens stress och påfrestningar bättre.
Anmälan kan göras till biblioteket@sjobo.se eller 0416-271 60. 
Onsdag 11 maj kl. 18.30
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Släktforskarjour
Vill du lära dig hur man börjar släktforska, 
eller behöver du hjälp med att komma vidare i din forskning?
Välkommen till släktforskarjour med Ystadbygdens släkt- &
bygdeforskarförening. 

Sjöbo:
Torsdag 24 februari kl. 18-21 
Torsdag 17 mars kl. 15-18
Torsdag 28 april kl. 15-18

Blentarp:
Tisdag 26 april kl. 15-18
Vollsjö:
Tisdag 22 mars kl. 15-18

Anmäl dig till biblioteket@sjobo.se
eller 0416-27160

mailto:biblioteket@sjobo.se


Brädspelscafé 
Kom och spela brädspel med oss på
Sjöbo bibliotek, ta med en vän eller en
vuxen och testa något nytt! Kl. 11-15 
Vi bjuder på frukt!
Lördagar 22 januari, 19 februari, 19
mars, 14 maj för alla åldrar

För barn på Sjöbo bibliotek

Tekniktrolleri med MIK-pedagogen 
Är du nyfiken på att testa ny teknik? Kom 
då och testa ny teknik med oss på 
biblioteket. Kl. 14.30-16.00 
Datum: 14 januari, 4 februari, 4 mars, 
1 april, 6 maj.

BA
RN

Tv-spelshörnan
Tv-spel är tillgänglig i ungdomsrummet Hänget varje vardag efter
kl. 14.00 samt hela lördagen i mån av tid. För att få spela
behöver du ha ditt lånekort med dig. 
För dig som fyller 11 i år och uppåt.

Anmäl dig till 
barnochunga.biblioteket@sjobo.se



Skapande verkstad i Fantasia
Nästan varje onsdag hela våren har du möjlighet att prova på
olika hobbyverksamheter. Du väljer själv om du vill komma alla
gångerna eller bara en gång.
Ålder: från 8 år utan vuxet sällskap

Tid och plats: Kl. 15-16:30 i Fantasia på Sjöbo bibliotek

Januari - Tema garn: 12/1, 19/1, 26/1

Februari - Tema papper: 2/2, 9/2, 16/2, 23/2 

Mars - Tema pärlor: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3

April - Tema: färg 6/4, 13/4, 20/4, 27/4 

Maj - Tema sagoväsen: 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 

BA
RN

Anmäl dig till 
barnochunga.biblioteket@sjobo.se



BA
RN

Lovaktiviteter på biblioteket
Sportlov v 8

Tipspromenad
Hela veckan kan alla barn delta i vår
tipspromenad om ormar, kräldjur och 
spindlar på Sjöbo biblioteks barn och
ungdomsavdelning. Fina priser lottas ut 
bland alla deltagare

Fritt skapande- tema ormar, kräldjur och
spindlar
Skapa fritt i papper en egen orm, ödla eller
spindel att ta med hem. För alla barn och
vuxna. Material finns framställt i Fantasia på
Sjöbo bibliotek. 

Testa ny teknik med MIK-pedagogen
Är du nyfiken på att testa ny teknik och lära dig nya saker? För
dig från 6 år i Fantasia
Måndag 21/2 kl. 15-16.30

Författarbesök av Helena Dahlgren
Författarbesök av Helena Dahlgren, som bland annat skrivit
bokserien Ödesryttarna.

Föranmälan till barnochunga.biblioteket@sjobo.se senast 21/2
Ange namn och antal 
Tisdag 22/2 kl. 15.30-16.30

Anmäl dig till 
barnochunga.biblioteket@sjobo.se

mailto:barnochunga.biblioteket@sjobo.se


Påsklov v 15
Äggjakt
Hela veckan kan alla barn delta vår äggjakt och leta ägg på
Sjöbo biblioteks barn och ungdomsavdelning. Fina priser lottas ut
bland alla deltagare. 

Påskpyssel 
Skapa fritt i ditt eget påskpynt och ta med hem. För alla barn
och vuxna. Material finns framställt i Fantasia på Sjöbo bibliotek. 

Testa ny teknik
Prova VR med MIK-pedagogen! 
Måndag 11 april kl. 15-16:30

Påskpyssel 
Personal finns på plats med lite extra 
roligt material och kanske lite gott 
påskgodis? Från 6 år 
Föranmälan senast 12 april till 
barnochunga.biblioteket@sjobo.se 
Onsdag 13 april kl. 15-16.30

BA
RN

Spindlar, ormar och spännande kräldjur!
Frank Madsen från Malmö Tropikcenter kommer och visar reptiler,
spindlar och ormar! Föranmälan till
barnochunga.biblioteket@sjobo.se 14/2-23/2. Ange namn på
barnen och vilken tid ni önskar komma. För dig 6-12 år
Torsdag 24/2 kl. 11 samt kl. 13 

Anmäl dig till 
barnochunga.biblioteket@sjobo.se

mailto:barnochunga.biblioteket@sjobo.se
mailto:barnochunga.biblioteket@sjobo.se


Anmäl dig till 
barnochunga.biblioteket@sjobo.se

Fredagsmys på Sjöbo bibliotek
Fredagsmys för dig med barn mellan 0-5 år kl. 10-11:30, 
sång och sagostund börjar kl. 10:30. Vi bjuder på frukt. En gång
varje månad har vi en föreställning eller specialevenemang.
Samarbete med Öppna förskolan Mötesplatsen 

Januari tema vinter: 14 januari, 21 januari, 28 januari
21 januari: Föreställning Hunden Runds snöiga dag! Kl. 10:30
med Karin Holmström

Tema kärlek: 4 februari, 11 februari, 18 februari
 18 februari: Föreställning Välkommen in kl. 10:30 med Lilla
Vilda Teatern

Tema vatten: 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars
4 mars: Föreställning Ro, Ro kl. 10:30 med Sagofén Isadora

Tema vår: 1 april, 8 april, 22 april, 29 april
22 april läser vi sagor från världens alla hörn inför
världsboksdagen den 23 april!

Tema skogsväsen: 
6 maj, 13 maj, 20 maj
20 maj: Föreställning Trollen i 

Blåbärskogen 20 maj kl. 10:30 med 
Dockteatern Speldosan
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Hunden Rund                              Välkommen in        

                Ro ro                          Trollen i blåbärsskogen
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Läshunden Elit
Läs högt ur din favoritbok för en lurvig
lyssnare. Avsluta med att mysa och göra
trix med hunden. Glöm inte att ta med
din favoritbok! Pyssel står framme under
tiden, och i biblioteket finns fullt med
spännande böcker att låna hem!
Fredag kl.14:30 -16.00
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29
april, 20 maj Anmäl dig till 

barnochunga.biblioteket@sjobo.se



Nu startar instagramkontot UngiSjöbo där du hittar tips och
roliga aktiviteter för alla mellan 0-20 i Sjöbo kommun! 

Följ oss, så att du inte missar någonting! 

Sugen på någonting kul i sommar? 
Passa på att tipsa oss redan nu om vad du vill göra under

#sommarisjöbo! Scanna QR-koden för att komma till en enkät
där du kan tipsa oss om vad du som är 6-17 år vill att

sommarlovsprogrammet ska innehålla.

JULLOVSTIPS

Kolla bio på Flora

Besök Navet fritidsgård

Skapa i Fantasia

Låna julböcker på Biblioteket

Följ kulturskolans julkalender

www.sjobo.se

Pysseltips

PYSSELTIPS

Pysseltips

www.sjobo.se

Träffa läshunden ElitTräffa läshunden Elit
på biblioteket i Sjöbopå biblioteket i Sjöbo



Elfstrands krukmakeri

Under sommaren kan du besöka vårt unika arbetslivsmuseum, där
familjen Elfstrand levde och verkade och skapade lerhantverk
som blev rikskända. Årets sommarutställare är Berit Tuvesson från
Billinge krukmakeri.
Elfstrands öppnar den 18e juni och stänger för säsongen den 31a
augusti. Ett sommarprogram för Elfstrands kommer under våren.

Adress och kontakt
Valsgatan 1, Sjöbo
0414-271 66



Kulturcrew
 Filmer valda för och av ungdomar; 

fredagar kl. 18.00
 21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 20/5

 

Visar bio onsdag, torsdag och söndag kl 19.00,  samt 
lördagar och söndagar matiné kl 15.00. 

 

Välkomna till er lokala biograf! 
Besöksadress: Idegatan 5, Sjöbo, 

tel. i samband med bioföreställning 0416-27158.
Här hittar du mer information: www.sjobo.se

 

FLORA
BIOGRAF

Knattefilmklubben
 Filmer för barn mellan ca 3 och 6 år på tisdagar kl. 10

 15/2 ”Sånger med superkompisarna”
 22/3 ”Alfons och hemlige Mållgan”

 26/4 ”Lea och skogspiraterna”

http://www.sjobo.se/

