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I kärlekens tjänst - Om hur du kan vara med i Erikshjälpens 
arbete för en förändrad värld där barns drömmar får liv                                            
Onsdag 12 sep 18.00 Lomma bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 25/8

Biträdande verksamhetschef Johan Pernryd berättar om arbetet på Erikshjälpen 
Secondhand i Åkarp, hur det blir till hjälp över hela världen och på vilket sätt man 
kan vara med och bidra. 

Gemensam läsning - Shared Reading i Borgeby
Torsdag 13 sep 15.00 Borgeby Stenugnsbageri
Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri. Cirkel-
ledaren läser en novell, dikt eller stycke ur en roman och vi reflekterar tillsammans 
över vad texten säger oss där och då. Ingen förberedelse krävs, prova en gång eller 
anmäl dig till flera tillfällen.

Johan Pernryd

SEP
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IT för ovana                                      
Tisdag 18 sep 15.00-18.00 Bjärreds bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person) I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Har du köpt en smartphone eller surfplatta och inte riktigt vet hur du ska använda den? 
Vill du t.ex. ha hjälp med att

-  söka i bibliotekets katalog, reservera och låna om böcker 
-  låna e-böcker och e-ljudböcker
-  skapa en e-postadress
-  lära dig hur sociala medier fungerar, t.ex. Facebook och Instagram 

Vi har handledare som kan hjälpa dig. Ta gärna med din surfplatta, dator eller telefon. 
Det finns trådlöst nätverk (wifi) på biblioteket så att du kan koppla upp dig.

Bok & kaffe                             
Onsdag 19 sep 17.00 Lomma bibliotek  
Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Välkommen på boktipsfika i höst! Vi träffas på biblioteket, fikar och pratar om böcker 
vi har läst eller vill läsa. Kom med egna lästips eller lyssna på andras. Biblioteket    
bjuder på kaffe/te med tilltugg. 

Johan Pernryd

SEP



IT för ovana                                      
Tisdag 25 sep 13.00-16.00 Lomma bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person) I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Har du köpt en smartphone eller surfplatta och inte riktigt vet hur du ska använda 
den? Vill du t.ex. ha hjälp med att

-  söka i bibliotekets katalog, reservera och låna om böcker 
-  låna e-böcker och e-ljudböcker
-  skapa en e-postadress
-  lära dig hur sociala medier fungerar, t.ex. Facebook och Instagram

Vi har handledare som kan hjälpa dig. Ta gärna med din surfplatta, dator eller 
telefon. Det finns trådlöst nätverk (wifi) på biblioteket så att du kan koppla upp dig.

Krigsminnen från Finland
Onsdag 19 sep 19.00 Bjärreds bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på 
biblioteken fr.o.m. 1/9

Raili Eyrich, Bjärredsbo och pensionerad läkare, är född 
och uppvuxen i Finland. Som 16-åring arbetade hon 
under vinterkriget och i början av fortsättningskriget som 
luftbevakningslotta och därefter med andra lottauppgifter 
på Karelska Näset. Under det sista krigsåret arbetade hon 
som lotta och läkarassistent på krigssjukhuset som låg i 
närheten av fronten i trakten kring Viborg. Kom och hör 
henne berätta om sitt intressanta och innehållsrika liv! 

Litteraturcirkel
Klingsor av Torgny Lindgren
Tisdag 25 sep 18.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser
Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Boken handlar om den självlärde, tämligen medelmåttiga 
konstnären Klingsor. Historien om den fiktiva konstnären 
från Västerbotten berättas på Torgny Lindgrens karakteris-
tiska sätt som en skröna med både humor och allvar. 
Torgny Lindgren var ledamot i Svenska Akademien. 
Klingsor blev hans sista roman.

SEP



Sotpartiklar - från stearinljusets gula 
låga till påverkan på människa och miljö                                             
Tisdag 25 sep 19.00 Bjärreds bibliotek  
Forskarföreläsning I Fri entré I Biljetter hämtas 
på biblioteken fr.o.m. 1/9

Sotpartiklar bildas vid ofullständig förbränning från t.ex. 
vedeldning och dessa svarta sotpartiklar har negativ in-
verkan på vår miljö, klimatet och människors hälsa. Ny 
forskning visar också att sotpartiklar i atmosfären väsentligt 
bidrar till den globala växthuseffekten. I föreläsningen 
kommer Per-Erik Bengtsson, Bjärredsbo och professor i 
förbränningsfysik vid Lunds universitet, att besvara en rad 
intressanta frågor: Varför bildas sotpartiklar och hur kan 
man undvika att de bildas? Vad består sot av? Varför är de svarta? Hur stora är 
de och vilken form har de? Hur påverkar de miljö och klimat? Varför är de mer 
ohälsosamma än många andra partiklar? Varför finns det företag som ändå 
producerar sot? Föreläsningen ingår i Forskarturnén 2018 där lundaforskare ger sig 
ut på de skånska vägarna och berättar om sina spännande ämnen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lunds universitet
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BOKEN KOMMER
Boken kommer är en gratistjänst för dig 
som inte själv kan komma till biblioteket 
på grund av rörelsehinder, funktions-
hinder eller långvarig sjukdom. Personal 
från biblioteket kommer hem till dig med 
böcker, tidskrifter och talböcker. 

Bjärreds bibliotek
Cecilia Bodelsson
cecilia.bodelsson@lomma.se
tel. 040-641 17 89

Lomma bibliotek
Lotte Johannesson
lotte.johannesson@lomma.se
tel. 040-641 13 76

SEP



Undervattensmålning - Ioannis Maniatakos, grekisk 
konstnär och skulptör
En världskulturhistorisk händelse i Lomma
Onsdag 26 sep 18.00 Lomma bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 8/9

Lomma bibliotek presenterar, som den första platsen i världen utanför Greklands 
gränser, en film om pionjärkonstnären som började måla havsbottensmotiv i Egeis-
ka havet redan 1967. Ioannis Maniatakos (1935-2017), föddes i byn Flomohori i La-
konien och var rektor för Konstskolan Preparatory and Vocational School of Fine Arts 
på ön Tinos. Maniatakos var en stor konstnär och en fantastisk skulptör. En av hans 
skulpturer, Falireas, finns utanför Alexandriabiblioteket i Egypten. Ioannis Maniatakos 
stora kärlek till havet gav honom den häpnadsväckande idén att flytta duk och palett 
från land till hav. Bilder samt en kort film kommer att visas under föreläsningen som 
hålls på engelska av sonen Theo Maniatakos, medlem i stiftelsen Ioannis Maniatakos     
som håller på att bildas i Aten. Jannis Tsigacos, Lommabo, sitter med och kan svara    
på frågor på svenska. 

SEP

Observera att föreläsningen 
hålls på engelska!



Gemensam läsning - Shared Reading i Borgeby
Torsdag 27 sep 15.00 Borgeby Stenugnsbageri
Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri. Cirkel-
ledaren läser en novell, dikt eller stycke ur en roman och vi reflekterar tillsammans 
över vad texten säger oss där och då. Ingen förberedelse krävs, prova en gång eller 
anmäl dig till flera tillfällen.

Behöver du juridisk info?                                           
Tisdag 2 okt 16.00-18.00 Bjärreds bibliotek   
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på juristprogrammet vid 
Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri juridisk information. Informationen sker 
i ett avskilt rum på biblioteket. Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de 
juridiska ämnesområdena, såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, 
migrationsrätt, bostadsrätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och interna-
tionell rätt. Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer 
eller dylikt.  

Qigong - Gunilla Henriksson 
Onsdag 3 okt 18.00 Lomma bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter 
hämtas på biblioteken fr.o.m. 15/9

Gunilla Henriksson har tränat qigong 
dagligen i över 22 år. Hon instruerar bland 
annat i qigongstilarna bagua xun dago och 
Da Mo – nei dan och wei dan. Hon kommer 
under sitt föredrag även att berätta om 
humanawarenessmetodiken som bygger 
på den senaste kunskapen inom psykologi 
och personlig utveckling och fokuserar på 
att skapa djupa relationer med sig själv och 
andra. Åhörarna kommer att få prova på 
övningar. 

SEP-
OKT



En god hemmafru har alltid väldigt mycket att stå i...
Kvinnans roll under de svarta åren i diktaturtidens Portugal
Onsdag 3 okt 19.00 Bjärreds bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 15/9

Karin Eriksson är Bjärredsbo, har en fil.kand. i portugisiska och studerar nu vidare på 
masternivå på ett universitet i Portugal. Hon kommer att berätta om diktaturtiden i 
Portugal bl. a. om censuren, tystandet av oliktänkande och om tortyren av politiska 
fångar. Tyngdpunkten i föreläsningen kommer att ligga på kvinnans mycket begränsa-
de roll under denna tid. Hon betraktades enbart som duglig i hemmet och hade för 
övrigt ingenting att säga till om i samhället. Kom och hör Karin Eriksson berätta om 
en skrämmande och mörk tid i Portugals historia och om kvinnornas villkor under 
denna tid. 

Behöver du juridisk info?                                           
Torsdag 4 okt 16.00-18.00 Lomma bibliotek   
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken
fr.o.m. 27/8

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på juristprogrammet vid 
Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri juridisk information. Informationen sker 
i ett avskilt rum på biblioteket. Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de 
juridiska ämnesområdena, såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, 
migrationsrätt, bostadsrätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och interna-
tionell rätt. Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer 
eller dylikt.  

Aida - Live på bio från Metropolitan Opera i New York                                               
Lördag 6 okt 19.00 Lomma bibliotek  
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken I Servering i pausen

Giuseppe Verdis Aida öppnar säsongen på Metropolitan såväl som i Lomma. Sopra-
nen Anna Netrebko gör huvudrollen som den etiopiska prinsessan Aida, slav i det 
egyptiska hovet. Anita Rachvelishvili spelar rivalen Amneris, prinsessa av Egypten. 
Krigaren Radamés, som båda prinsessorna förälskat sig i, spelas av Aleksandrs Anto-
nenko. Det hyllade uruppförandet av operan skedde på egyptiska operan i december 
1871. I denna Met-uppsättning står Sonja Frisell för regi och Nicola Luisotti dirigerar. 
Längd 3 tim 56 min inkl. två pauser. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

OKT



Karin Alfredsson
Skrik tyst så inte grannarna hör
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Tisdag 9 okt kl 18.30 Bjärreds bibliotek     
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 27/8

Efter flera år som biståndschef i Zambia har Karin Alfredsson, journalist och författare, 
gjort comeback med boken Skrik tyst så inte grannarna hör. Det är en gripande roman 
om mäns våld mot kvinnor, om orättvisor och systerskap. I sina tidigare böcker har 
hon bl.a. skrivit en serie spänningsromaner om den svenska läkaren Ellen Elg och om 
kvinnoförtrycket i olika delar av världen. I höst kommer hennes nya roman Vajlett 
och Rut som utspelas i en helt annan tid och miljö. Kom och hör henne berätta 
om sitt skrivande, sina böcker och kvinnors situation runt om i världen. Elever från 
Kulturskolan inleder kvällen. Efter föreläsningen blir det bokförsäljning och signering. 
Kulturskolans föräldraförening säljer kaffe & kaka från kl. 17.45.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Elever från kulturskolan 
inleder kvällen!



Torsdag 11 okt kl 19.00 Lomma bibliotek     
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 27/8

Författaren och litteraturkritikern Ola Larsmo besöker Lomma bibliotek. Hans 
senaste roman Swede Hollow har lovordats av såväl kritiker som läsare. Swede 
Hollow är en ravin mitt i St Paul, Minnesota. Vid sekelskiftet 1800-1900 bodde 
cirka 800 svenskar här. Stadens myndigheter beskrev platsen som ett pesthål. 
Barnadödligheten var hög, döden i arbetsolyckor likaså. Här samlades några av den 
miljon svenska migranter som aldrig lyckats ta sig in i det nya samhället – illa sedda 
av såväl amerikaner som mer väl lottade svenska migranter. Välkomna att lyssna på 
författaren när han berättar om boken och dess tillblivelse. 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

  Ola Larsmo
           Swede Hollow
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Gemensam läsning - Shared Reading i Borgeby
Torsdag 11 okt 15.00 Borgeby Stenugnsbageri
Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri. Cirkel-
ledaren läser en novell, dikt eller stycke ur en roman och vi reflekterar tillsammans 
över vad texten säger oss där och då. Ingen förberedelse krävs, prova en gång eller 
anmäl dig till flera tillfällen.

Bok & kaffe                             
Måndag 15 okt 10.30-12.00 Bjärreds bibliotek  
Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Välkommen på boktipsfika i höst! Vi träffas på biblioteket, fikar och pratar om böck-
er vi har läst eller vill läsa. Kom med egna lästips eller lyssna på andras. Biblioteket    
bjuder på kaffe/te med tilltugg. 

Litteraturcirkel
Vera av Anne Swärd
Tisdag 16 okt 17.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Vi träffas och diskuterar romanen Vera. Romanen behandlar flykt och överlevnad, 
mödrar och döttrar, skuld och kärlek som följer med i generationer. 1945 kommer 
den gravida 17-åriga Sandrine från krigets mörker till Sverige. Hon gifter sig med den 
betydligt äldre läkaren Ivan Ceder. Vera är en släktroman där vi följer Sandrine både 
framåt och bakåt i tiden. Miljön är Stockholm och Skåne, men också Frankrike och en 
polsk bergsby under kriget. Bit för bit får vi veta mer om alla de hemligheter och lögner 
som både Sandrine och Ivan bär på.

Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter                                     
Onsdag 17 okt 18.00 Lomma bibliotek  
Forskarföreläsning I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 29/9

Tillsammans med rymdforskaren Karl Wahlberg Jansson lämnar vi jorden för en 
stund och reser ut i rymden för att lära oss mer om stjärnor, galaxer och planeter. 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lunds universitet 
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Lördagen den 20 oktober är det dags för Kulturfest Lomma. Även biblioteket 
kommer att ha extra arrangemang under dagen. Det blir bland annat tävlingar 
för både stora och små. Aktiviteter såsom sagostund, filmvisning och Öppen 
scen med författarframträdanden är andra utbud du kan ta del av. 

Johan Rockbäck, som har skrivit de populära barnböckerna om Magister Tutnä-
sa och de roliga böckerna om Rekordfarfar, uppträder på Öppen scen kl. 14.00. 
Får det skämtas om vad som helst i en barnbok? Kom i tid, begränsat antal sitt-
platser.

Anders de la Motte intar Öppen scen kl. 16.00. Han kommer att tala om sin bok 
Slutet på sommaren, en fristående spänningsroman om gamla oförrätter och 
djupt begravda hemligheter. 2015 tilldelades han Svenska deckarakademins pris 
för årets bästa svenska kriminalroman för boken UltiMatum. Kom i tid, begrän-
sat antal sittplatser.

Arr: Kultur- och fritidsnämnden  

Foto: Anders Hansson

OKT



Gemensam läsning - Shared Reading i Borgeby
Torsdag 25 okt 15.00 Borgeby Stenugnsbageri
Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri. Cirkel-
ledaren läser en novell, dikt eller stycke ur en roman och vi reflekterar tillsammans 
över vad texten säger oss där och då. Ingen förberedelse krävs, prova en gång eller 
anmäl dig till flera tillfällen.

Författaren Anne Swärd bor i Fyledalen 
norr om Ystad. Många av hennes böcker 
behandlar familjer i kris, konfrontationer 
och sammanbrott. Så också i hennes senas-
te roman Vera. Det är en fantastisk roman 
som handlar om flykt och överlevnad, om 
mödrar och döttrar; om skuld och kärlek 
som följer med i generationer. 1945 kom-
mer den gravida 17-åriga Sandrine från kri-
gets mörker till Sverige. Hon gifter sig med 
den betydligt äldre läkaren Ivan Ceder. 
Vera är en släktroman där vi följer Sandri-
ne både framåt och bakåt i tiden. Miljön är 
Stockholm och Skåne, men också Frankrike 
och en polsk bergsby under kriget. Bit för 
bit får vi veta mer om alla de hemligheter 
och lögner som både Sandrine och Ivan 
bär på. Möt författaren Anne Swärd då hon 
besöker Lomma och berättar om sitt 
författarskap.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Onsdag 24 okt kl 19.00 
Lomma bibliotek     
Författarbesök I Entré 50 kr I 
Biljetter säljes på biblioteken 
fr.o.m. 27/8

Anne Swärd
Vera
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Torsdag 25 okt 18.30 Bjärreds bibliotek     
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 27/8

Författaren Mikael Niemi från Pajala fick sitt stora genombrott år 2000 med 
romanen Populärmusik från Vittula som tilldelades Augustpriset i skönlitteratur. 
Hans senaste roman Koka björn har fått lysande recensioner och är en historisk 
roman om den beryktade väckelsepredikanten Lars Levi Laestadius som får 
församlingen att falla i hänryckning under sina predikningar och som har ett 
starkt religiöst inflytande över folket i Norrbotten. I romanen får han rollen som 
Norrbottens förste kriminaltekniker då en vallpiga försvinner i de djupa skogarna. 
Kom och lyssna på en underhållande föreläsning om romanen Koka björn och det 
lär också bli en och annan historia och skröna från norr. Elever från Kulturskolan
inleder kvällen. Efter föreläsningen blir det bokförsäljning och signering.      
Kulturskolans föräldraförening säljer kaffe & kaka från kl. 17.45.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden
 

Mikael Niemi
Koka björn
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Elever från kulturskolan 
inleder kvällen!



Flickan från Vilda Västern - Live på bio från Metropolitan 
Opera i New York                                               
Lördag 27 okt 19.00 Lomma bibliotek  
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken I Servering i pausen

Operan Flickan från Vilda Västern av Giacomo Puccini bygger på pjäsen The Girl of 
the Golden West av David Belasco, och är något så ovanligt som en opera i Vilda 
Västern-miljö. Puccinis opera hade urpremiär på Metropolitan 1910, i nuvarande 
uppsättning av det romantiska vilda västern-eposet gör sopranen Eva-Maria West-
broek rollen som barägaren Minnie. Stjärntenoren Jonas Kaufmann ses i rollen som 
banditen Dick Johnson. Dirigerar gör Marco Armiliato, regi av Giancarlo Del Monaco. 
Längd 3 tim 42 min inkl. två pauser. Svensk text. 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

Alnarp 1908-1964 - Ett bildspel utgående från 
familjen Thomé                                          
Onsdag 31 okt 19.00 Bjärreds bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 13/10

Göran Thomé, ordförande i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner, berättar om sin familj 
och visar bilder från Alnarp under perioden 1908-1964. Hans farfar flyttade till 
Alnarp 1908 och var kemilärare och senare professor på mejeriutbildningen. Han 
var rektor på Alnarp 1922-1927 och gick i pension 1942. Göran Thomés far började 
arbeta som kemist med mejeriinriktning på Alnarp 1939. Han blev senare professor 
med mejeriinriktning på Alnarp även han. Göran Thomé är född 1949 och har vuxit 
upp på Alnarp som familjen lämnade 1964. Bilderna är både från privata fotoalbum 
och från mer officiella samlingar t.ex. om jordbruk och mejeri.

OKT



Ernst Norlind - inte bara storkar                                       
Torsdag 1 nov 19.00 Lomma bibliotek   
Konstföreläsning I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m den 1 /10
Bibliotekarien och konstvetaren Annika Christerson från Norlindmuseets vänfören-
ing berättar om konstnären, museet och föreningen. Borgeby slott i Lomma kommun 
besöktes under 1900-talets första hälft av ett flertal av sin tids kulturella kändisar. De 
kom hit som gäster till slottsägaren Hanna Larsdotter Norlind och hennes man, konst-
nären och författaren (bland mycket annat) Ernst Norlind. Mest känd är Ernst Norlind i 
våra dagar förmodligen som ”storkmålare”, men där finns också annat som är värt att 
uppmärksamma i hans konstnärliga produktion.  
Lomma konstförenings medlemmar beställer eller hämtar biljetter utan kostnad hos 
Jöran Lindkvist, Anna Heij Art and Craft, Strandvägen 111, före 30 september.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma konstförening

Behöver du juridisk info?                                           
Tisdag 6 nov 16.00-18.00 Bjärreds bibliotek   
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på juristprogrammet vid 
Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri juridisk information. Informationen sker i 
ett avskilt rum på biblioteket. Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de juri-
diska ämnesområdena, såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, mig-
rationsrätt, bostadsrätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och internationell 
rätt. Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer eller dylikt.  

NOV



Fjelie under ytan - de senaste resultaten från den                                  
arkeologiska undersökningen i Fjelie 2016
Onsdag 7 nov 18.00 Lomma bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 20/10

Vad vet du om arkeologi och vad som finns under ytan i Fjelie? Sofia Lindberg och 
Katalin Schmidt Sabo från Arkeologerna, Statens historiska muséer berättar om 
undersökningen av Fjelie bytomt. Här finns omfattande fynd och byggnadsrester och 
spår efter aktiviteter från medeltiden till 1800-talet. I undersökningen ingår också en 
boplats från bronsålder och yngre järnålder. 

Gemensam läsning - Shared Reading i Borgeby
Torsdag 8 nov 15.00 Borgeby Stenugnsbageri
Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri. Cirkel-
ledaren läser en novell, dikt eller stycke ur en roman och vi reflekterar tillsammans 
över vad texten säger oss där och då. Ingen förberedelse krävs, prova en gång eller 
anmäl dig till flera tillfällen.

Litteraturcirkel
Hustrun av Meg Wolitzer
Tisdag 6 nov 18.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I 
Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Joan Castleman har varit gift med den amerikanske 
författaren Joe Castleman i fyrtio år. Hon har offrat 
både familjen och sin egen karriär medan hon stöttat 
sin man i med- och motgångar, följt honom på alla 
resor och uppläsningar. De är på väg till Helsingfors där 
Joe ska ta emot ett prestigefullt litteraturpris av finska 
akademin, då  Joan inser att hon tröttnat på att vara 
Kulturmannens hustru…

NOV



Behöver du juridisk info?                                           
Torsdag 8 nov 16.00-18.00 Lomma bibliotek   
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på juristprogrammet vid 
Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri juridisk information. Informationen sker 
i ett avskilt rum på biblioteket. Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de 
juridiska ämnesområdena, såsom avtalsrätt, köprätt, familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt, 
migrationsrätt, bostadsrätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och interna-
tionell rätt. Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer 
eller dylikt.  

En fantastisk kvinna                              
Torsdag 8 nov 19.00 Lomma bibliotek  
Filmvisning I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 26/10

Marina, en ung transkvinna i Santiago jobbar som servitris, men hyser stora 
sångambitioner. Hon är i en relation med Orlando, en betydligt äldre man som 
plötsligt går bort efter att de har firat Marinas födelsedag. Istället för att få sörja 
sin älskare så inser Marina att hon behöver kämpa för sin rätt att vara sig själv, mot 
Orlandos familj som inte kan acceptera henne in i deras faders liv och familj.

Regissören Sebastián Lelio är tillbaka efter Gloria med ännu en stark kvinnlig 
skildring i En fantastisk kvinna med Daniela Vega i huvudrollen som Marina, som 
belönades med priset för Bästa kvinnliga huvudroll under Berlins Filmfestival 2017. 
Längd: 100 min.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden i samarbete med Latinamerika i Fokus

NOV



Lördag 10 nov 15.00 Bjärreds bibliotek     
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 27/8

Per T Ohlsson, journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan, är flerfaldigt 
prisbelönad och utsågs 2017 till hedersdoktor vid Lunds universitet. Hans senaste 
bok 1918 : året då Sverige blev Sverige handlar om det kanske mest dramatiska året 
i Sveriges historia, året då Sverige blev Sverige. Inom politiken, kulturen, näringslivet, 
arbetsmarknaden och jämställdheten tog landet viktiga steg mot det öppna och 
demokratiska välfärdssamhälle som vi har idag. Kom och hör honom berätta om 
händelserna, personerna och konflikterna under detta spänningsfyllda år. Efter 
föreläsningen blir det bokförsäljning och signering.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Per T Ohlsson
1918 : året då Sverige blev Sverige

Fo
to

: N
ill

e
 L

e
an

d
e

r

NOV



Kura Skymning                                         
Måndag 12 nov 19.00 på biblioteken i Lomma & Bjärred   
Fri entré I Ingen föranmälan

Vi tänder levande ljus och läser högt samma text som på alla andra bibliotek i Norden. 
Årets tema är Hjältar i Norden och texten är hämtad ur Kungar av Island av Einar Mar 
Gudmundsson. Han är en av Islands populäraste och mest respekterade författare och 
har vunnit Karen Blixen-medaljen, Svenska akademins nordiska pris samt utnämnts 
som riddare av Isländska falkorden.

IT för ovana                                      
Tisdag 13 nov 13.00-16.00 Bjärreds bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person) I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Har du köpt en smartphone eller surfplatta och inte riktigt vet hur du ska använda den? 
Vill du t.ex. ha hjälp med att

-  söka i bibliotekets katalog, reservera och låna om böcker 
-  låna e-böcker och e-ljudböcker
-  skapa en e-postadress
-  lära dig hur sociala medier fungerar, t.ex. Facebook och Instagram

Vi har handledare som kan hjälpa dig. Ta gärna med din surfplatta, dator eller telefon. 
Det finns trådlöst nätverk (wifi) på biblioteket så att du kan koppla upp dig.

NOV

Einar Mar Gudmundsson

NOV



Sex ben är starkare än två - om att utbilda 
en servicehund 
Onsdag 14 nov 19.00 Bjärreds bibliotek  
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på 
biblioteken fr.o.m. 27/10

Julia Augustsson, Bjärredsbo, berättar om sin livssituation 
och hur det är att utbilda och leva med en servicehund. 
Hennes servicehund Freddi, som är en golden retriever, 
kommer att vara med under föreläsningen.

22

NOV

     
Medlemskort till 

Filmstudion Bibliografen 
säljes på biblioteken fr.o.m. 15/9

Fyra filmer visas på Lomma bibliotek 
under hösten!

Bildtext

Litteraturcirkel
Påstår Pereira av Antonio Tabucchi
Tisdag 13 nov 18.30 Bjärreds bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser 
Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8
Året är 1938 och tiderna är oroliga i Europa. Ett blodigt 
inbördeskrig pågår i Spanien och Portugal styrs av 
envåldshärskaren Salazar som alla vet står på fascisternas 
sida (officiellt är landet neutralt). Pereira är en änkling 
i 60-årsåldern som ansvarar för sin tidnings lilla kultur-
redaktion. Inte ens på en kultursida kan man skriva vad 
som helst men det har ingen större betydelse för honom, 
han är inte intresserad av politik. Så får Pereira kontakt 
med en ung student som ska skriva nekrologer över 
döda författare. Vem kunde ana att man kunde ladda 
även sådana notiser med politiska kommentarer? 
Biblioteket ordnar böcker till deltagarna i cirkeln.



Utvidgat spel - Poesi och pop med Jonas Ellerström, 
Martti Soutkari och deras band Blago Bung
Torsdag 15 nov 19.00 Lomma bibliotek     
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 27/8

Blago Bung är ett av de antagligen mycket få band som innehåller två poeter. 
Martti Soutkari (sång, gitarr) gör låtarna, Jonas Ellerström skriver också dikter 
och essäer men håller sig i bandet till basen. Petter Herbertsson spelar synt, 
melodica och gitarr och Kamilla Lindström sjunger de skeva men vackra sångerna 
om kärleken och döden. Före spelningen läser Martti och Jonas ur sina senaste 
diktsamlingar Denna sida upp och Genom spegeln.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden
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IT för ovana                                      
Tisdag 20 nov 15.00-18.00 Lomma bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person) I Anmälan till biblioteken 
fr.o.m. 27/8

Har du köpt en smartphone eller surfplatta och inte riktigt vet hur du ska använda 
den? Vill du t.ex. ha hjälp med att

-  söka i bibliotekets katalog, reservera och låna om böcker 
-  låna e-böcker och e-ljudböcker
-  skapa en e-postadress
-  lära dig hur sociala medier fungerar, t.ex. Facebook och Instagram

Vi har handledare som kan hjälpa dig. Ta gärna med din surfplatta, dator eller 
telefon. Det finns trådlöst nätverk (wifi) på biblioteket så att du kan koppla upp dig.

Boktips inför julen 
Tisdag 20 nov 19.00 Bjärreds bibliotek  
Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 27/10

Eva Lassen, som har mångårig erfarenhet som bokhandlare i Malmö, presenterar 
läsvärda böcker ur årets bokutgivning. Elever från Kulturskolan inleder kvällen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Gemensam läsning - Shared Reading i Borgeby
Torsdag 22 nov 15.00 Borgeby Stenugnsbageri
Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Anmälan till biblioteken fr.o.m. 27/8

Eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri. Cirkel-
ledaren läser en novell, dikt eller stycke ur en roman och vi reflekterar tillsammans 
över vad texten säger oss där och då. Ingen förberedelse krävs, prova en gång eller 
anmäl dig till flera tillfällen.

Boktips inför julen 
Onsdag 28 nov 18.00 Lomma bibliotek  
Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 10/11

Eva Lassen, som har mångårig erfarenhet som bokhandlare i Malmö, presenterar 
läsvärda böcker ur årets bokutgivning. 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden
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Elever från kulturskolan 
inleder kvällen!



Luciafirande på Lomma bibliotek                                               
Torsdag 13 dec 8.30 Lomma bibliotek  
Fri entré I Ingen föranmälan

I år slår Lomma bibliotek upp portarna redan kl 8.30 på Luciamorgon. Då kan du nju-
ta av ett Luciatåg som består av Kulturskolans elever. De kommer att framföra tradi-
tionella Luciasånger under ledning av Sara Hegardt Ahlqvist.

La Traviata - Live på bio från Metropolitan Opera i New York                                               
Lördag 15 dec 19.00 Lomma bibliotek  
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken I Servering i pausen

Ännu en opera av Verdi, La Traviata, visas under höstsäsongen. La Traviatas libretto, 
av Francesco Maria Piave, är baserat på dramat Kameliadamen av Alexandre Dumas 
d.y. I denna operauppsättning är handlingen förlagd till en bländande 1700-talsmiljö. 
Diana Damrau spelar rollen som den allvarligt sjuka Violetta och Juan Diego Flórez 
som hennes älskare. Yannick Nézet-Séguin dirigerar det passionerade dramat och 
Michael Mayer regisserar. Längd 3 tim 32 min inkl. 2 pauser. Svensk text. 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

DEC



Live på bio: Tosca 

Bjärreds bibliotek
28/8 – 28/9         Leif Olsson - modellbyggen      

2/10 – 2/11                 Ulla Lundberg - akryl

6/11 – 30/11               Eva Persson - Textila betraktelser, textil/fot0

3/12– 17/12                Anders Arvidsson - Figur i natur, foto

18/12 – 25/1         Jean Bolinder - Almanacka, akvarell 

Lomma bibliotek
1/9 – 27/9         Lomma konstförening, Emilia Linderholm

29/9 – 25/10        Fotoklubben Objektivet, Lomma

27/10 – 21/11        Lomma konstförening, Agneta Ljungberg       

24/11  –  6/12        Lomma konstförening, Vinstutställning

Utställningar hösten 2018

Foto: Anders Arvidsson, Figur i natur


