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Bokcirkel i gemensam läsning

Bjärreds bibliotek tisdagar 13.15-14.45

Gemensam läsning skapar en gemensam upplevelse. Som deltagare i den här cirkeln kan 
du komma och lyssna och småprata om berä  elser eller dikter. Ingen förberedelse krävs. 
Cirkeln i gemensam läsning hålls på Bjärreds bibliotek varje  sdag kl 13.15-14.45 från den 
12/9. Begränsat antal deltagare - anmäl dig  ll biblioteket. Deltagarna i cirkeln träff as ca 
å  a  sdagar och helst ska man kunna vara med de fl esta gångerna. 

För mer informa  on kontakta Annika Christerson på tel. 040 - 641 1789 eller epost   
annika.christerson@lomma.se.

Språkcafé
Tisdagar kl 17.00-18.30
Udda veckor Lomma bibliotek, jämna veckor Bjärreds bibliotek 

A   umgås är det bästa sä  et a   träna språk! Vill du öva din svenska eller hjälpa andra 
a   öva svenska? Välkomna  ll Lomma och Bjärreds bibliotek för a   umgås och prata 
svenska över en kopp te eller kaff e. Ingen föranmälan. Kontakta Alina Gradinaru på  
tel. 040-641 13 09 om du har frågor om språkcaféet.

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

Lomma bibliotek
Lo  e Johannesson
lo  e.johannesson@lomma.se
tel. 040-641 13 76

Boken kommer
Är du långvarigt sjuk eller funk  onshindrad och  har svårt a   
komma  ll biblioteket? Då är vår service Boken kommer något 
för dig. Vi kommer med böcker hem  ll dig – och det är gra  s! 
Kontakta biblioteket för mer informa  on.



Anna Hallberg
Göra Poesi
Lördag 16 sep kl. 15.00 Lomma bibliotek
Poesiworkshop          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 28/8

Den svenska poeten och li  eraturkri  kern Anna Hallberg besöker 
Lomma bibliotek. Hon har belönats med fl era priser för sina dikt-
samlingar. Hennes senaste samling Chow Chow, från 2017, har få   
fantas  ska recensioner överallt. Förutom förfa  are och li  eratur-
kri  ker har hon varit ledare för skrivarverkstäder. Det är den rollen 
hon axlar när hon besöker Lomma. Ta  llfället i akt och hämta en 
bilje   som garanterar dig en plats då Anna Hallberg hjälper dig a   
ly  a poesin ur byrålådan.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt ABF

Problematiska dataspelsvanor
Onsdag 20 sep kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 6/9   

Patrik Smetana föreläser om för- och nackdelar med den 
teknologiska utvecklingen. Han berä  ar om spelmarknaden, posi-
 va eff ekter av datorspel och aktuellt forskningsläge. Fokus läggs 

på hur man upptäcker och förebygger problema  ska spel-
vanor samt hur man som förälder ska hantera barn som riskerar 
a   spela för mycket.

Foto: Linda Eliasson

SEPTEMBER

Foto: Caroline Andersson

Född i krig, leva i fred
Onsdag 20 sep kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 6/9

Chris  ane Persson, apotekare och Bjärredsbo sedan 1970, berät-
tar om hur det var a   börja om si   liv e  er e   krig som slagit den 
 digare existensen i spillror, e   tema som är y  erst aktuellt för 

hundratusentals människor idag. Sina första levnadsår  llbringade 
hon i andra världskrigets Hamburg. Mi   under brinnande krig 
fl ydde hon med sin mamma  ll Schweiz, där hon bodde några år 
innan fl y  en gick vidare  ll nybyggda Gubbängen i Stockholm. 
Hon berä  ar om hur hon började i första klass utan a   kunna e   
enda ord svenska, om kontrasterna mellan a   bo i Gubbängen och 
sommarloven hos mormor i Schweiz och om hur den  diga barn-
domens upplevelser  llsammans med en brokig familjebakgrund 
påverkat henne under livets gång.



Trafi kantveckan - hållbart resande idag 
och i framtiden
Torsdag 21 sep kl. 18.00 Lomma bibliotek
Forskarföreläsning         Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 6/9

Forskare från K2 – Na  onellt kunskapscentrum för kollek  vtrafi k 
presenterar aktuell forskning på temat hållbart resande. Dessut-
om berä  ar Lomma kommuns Planeringschef Anders Nyquist om 
nuläge och fram  d för transporter i kommunen. Hur ser utveck-
lingen ut med persontrafi k på Lommabanan och vad händer med 
kollek  vtrafi ken i övrigt? Föreläsningen är en del av Lomma kom-
muns deltagande i Trafi kantveckan som pågår 16-22 september. 

Kostens betydelse för hälsan - vad ska 
man egentligen äta?
Tisdag 26 sep kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Forskarföreläsning         Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 28/8

Varför är det så svårt a   äta rä  ? Louise Brunkwall, närings-
fysiolog/nutri  onist och folkhälsovetare föreläser om mat och 
hälsa, om vad som är bra för oss a   äta och vad vi ska tänka på 
när vi handlar vår mat. Föreläsningen ingår i Forskarturnén 2017 
där lundaforskare åter ger sig ut på de skånska vägarna och berät-
tar om sina spännande ämnen.

Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt 

Bakom slöjan
- om kvinnoliv i mellanöstern och nordafrika
Onsdag 27 sep kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll    Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 13/9

Birgi  a Knutsson, Bjärredsbo, teolog, religionshistoriker och 
pensionerad SO-lärare, berä  ar om muslimska kvinnors liv, mång-
gi  e, brudpenning och hederskultur inom islam. Hon har rest runt 
och bo   i muslimska länder, forskat om kvinnors situa  on bl.a. 
om kvinnoförtryck och synen på kvinnor i dessa länder. Kom och 
lyssna på hennes intressanta föreläsning!

SEPTEMBER

Foto: Sara Liedholm



Litteraturcirkel
Oceanen vid vägens slut av Neil Gaiman
Tisdag 3 okt kl. 18.00 Lomma bibliotek
Li  eraturcirkel          Begränsat antal platser, anmälan  ll biblioteken

Vi träff as och diskuterar Neil Gaimans mångbo  nade roman om en 
man som återvänder  ll si   barndomshem, där gamla förträngda 
minnen fl yter upp  ll ytan. Liksom i hans andra böcker väver han 
samman fantasi och realism. Neil Gaiman anses vara en av de 
främsta förfa  arna inom fantasygenren. Biblioteket ordnar böcker  ll 
deltagarna. Finns även som talbok.

Möt Håkan Persson - kommunpolis i 
Bjärred och Lomma
Onsdag 4 okt kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 20/9

För e   och e   halvt år sedan  llträdde Håkan Persson tjänsten 
som kommunpolis i Lomma/Bjärred. Han jobbar mycket med sam-
verkan  llsammans med allmänheten, företagare, ungdomar och 
föräldrar för a   på så sä   minska bro  sligheten. Han kommer a   
berä  a hur polisen arbetar, hur han upplever Lomma kommun, 
hur bro  sligheten har se   ut under det senaste året och hur vi  ll-
sammans kan öka tryggheten i vår närmiljö. Välkommen a   lyssna 
på, diskutera och ställa frågor  ll kommunpolis Håkan Persson.

Behöver du juridisk information?
Tisdag 10 okt kl. 16-18 Bjärreds bibliotek
Torsdag 12 okt kl. 16-18 Lomma bibliotek
Obligatorisk  dsbokning (30 minuter/person)          Anmälan  ll biblioteket

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på Jurist-
programmet vid Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri juridisk 
informa  on. Informa  onen sker i e   avskilt rum på biblioteket. 
Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de juridiska 
ämnesområdena, såsom avtalsrä  , köprä  , familjerä  , arvsrä  , 
arbetsrä  , migra  onsrä  , bostadsrä  , socialförsäkringsrä  , straff -
rä  , processrä   och interna  onell rä  . Juristjouren åtar sig inte 
ska  eplanering, deklara  oner, spekula  oner eller dylikt.  
Anmäl  ll: bjerred.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1793
alterna  vt lomma.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1373

OKTOBER

Foto: Polisen.se



Herman Lindqvist
Mannerheim : Marsken – masken – myten
Torsdag 12 okt kl. 18.30 Bjärreds bibliotek
Förfa  arbesök          Entré 50 kr, bilje  er säljes på biblioteken fr.o.m. 28/8

Herman Lindqvist, förfa  are, populärhistoriker, kolumnist och kå-
sör och  digare utrikeskorrespondent har skrivit drygt 60 böcker. 
Det är framför allt historiska verk, men också skönli  eratur, bio-
grafi er och kåserier. Nu är han aktuell med boken Mannerheim :  
Marsken-masken-myten som utkommer i samband med Finlands 
100-årsjubileum och a   det är 150 år sedan marskalken av Fin-
land, friherre Gustaf Mannerheim föddes. Mannerheim, som var 
en elegant världsman och talade sex språk, hann med mycket 
under si   liv bl.a. genomförde han en två år lång spionexpedi  on 
 ll häst genom hela Kina, räddade Finland genom tre krig och såg 

även  ll a   landet förblev självständigt. Kom och lyssna på Her-
man Lindqvist och den fascinerande berä  elsen om den legenda-
riske friherren Gustaf Mannerheim. Musik med elever från Kultur-
skolan inleder kvällen. E  er föreläsningen blir det bokförsäljning 
och signering.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt ABF

Trollfl öjten
Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 14 okt kl. 19.00 Lomma bibliotek
Operabilje  er à 250 kr säljes på biblioteken          Servering i pausen

Mozarts mästerverk är en saga för hela familjen. Fågelfångaren 
Papageno misstas för en hjälte av prins Tamino. Tillsammans får 
de i uppdrag a   rädda den kidnappade prinsessan Pamina från 
den onde Sarastro. Färgsprakande uppsä  ning med fantasifulla 
kostymer och scenografi . Mets Music Director Emeritus James 
Levine dirigerar Tony Award vinnaren Julie Taymors uppsä  ning 
av Mozarts Trollfl öjten. Golda Schultz gör sin Met-debut som 
Pamina med Kathryn Lewek som Na  ens dro  ning. Längd 3  m 
och 29 min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt Lomma Folketshusförening

OKTOBER

Foto: Maria del Carmen

Elever från Kultur-               
skolan inleder kvällen!



Bok & kaff e
Måndag 16 okt kl. 10.30-12.00 Bjärreds bibliotek
Begränsat antal platser          Anmälan  ll biblioteket

Välkommen på bok  psfi ka i höst! Vi träff as på biblioteket, fi kar 
och pratar om böcker vi har läst eller vill läsa. Kom med egna 
läs  ps eller lyssna på andras. Biblioteket bjuder på kaff e/te med 
 lltugg.

Boktipskväll med Eva Lassen 
Onsdag 18 okt kl. 18.00 Lomma bibliotek
Fri entré          Bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 4/10

Eva Lassen, som har mångårig erfarenhet som bokhandlare i 
Malmö, presenterar läsvärda böcker ur årets bokutgivning.

Arr: Kultur- och fri  dsnämnden

Tove Folkesson
Ölandssången
Torsdag 19 okt kl. 19.00 Lomma bibliotek
Förfa  arbesök          Entré 50 kr, bilje  er säljes på biblioteken fr.o.m. 28/8

Förfa  aren Tove Folkesson är också poet, musiker, låtskrivare 
och sångerska. Hon har läst språk, musik och arkitektur och gå   
Lunds universitets förfa  arskola. 2014 kom Kalmars jägarinnor 
första delen i en triologi som delvis är baserad på hennes egen 
historia. Titeln i del två Sund, står för det sund som fi nns mellan 
ungdomsliv och vuxenliv. Om den sista delen Ölandssången, 
som kom i april, skriver Kris  na Lindquist i DN:  De språkliga 
erup  onerna från särskilt Kalmars jägarinnor har ersa  s av 
en lyrisk och sångbar prosa där tempo och temperament har 
slipats ner. Ölandssången ljuder som sprungen ur den svenska 
vistradi  onen – en fi nstämd gestaltning av e   mänskligt 
vuxenblivande. 
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt ABF  

OKTOBER



Kinesisk medicin med inriktning mot qigong
Onsdag 25 okt kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 11/10

Margaretha Rosenquist berä  ar om Fan Xiulan och vad QiGong 
är och alla får prova på några rörelser. Intresset för alterna  v 
medicin, framför allt de asia  ska medicintradi  onerna, har ökat 
starkt i hela västvärlden under de senare åren. Sam  digt är det 
svårt a   få vederhä  ig informa  on om de tankevärldar som 
ligger bakom de olika medicinsystemen och många försöker göra 
pengar på andras okunnighet. Margaretha Rosenquist föredrag 
 llsammans med en skärmutställning visar lite av de tankar 

och idéer som ligger  ll grund för den tradi  onella kinesiska 
medicinen. 

Brutus Östling
Magiska ögonblick i markerna
Lördag 28 okt kl. 14.00 Bjärreds bibliotek
Förfa  arbesök          Entré 50 kr, bilje  er säljes på biblioteken fr.o.m. 28/8

Vi får under denna föreläsning följa med den prisbelönade 
fotografen Brutus Östling på en storslagen fotografi sk resa 
jorden runt  ll spännande fågelmarker. I ord och bild berä  ar 
han om fascinerande fåglar och deras unika livsmiljöer i en värld i 
snabb förändring. Vi möter spelgalna småtrappar, revirhävdande 
brushanar, grisslor som i hundratusental föder upp sina ungar 
på smala klipphyllor över väldiga stup och havsfåglar som lever 
i åratal på havet utan a   gå i land. Vi träff ar gamar – bergens 
och slä  ernas städpatruller, barrskogens tysta jägare och 
spöklika ugglor i norr. Naturligtvis bjuds det också på e   och 
annat fotografi skt  ps under föreläsningen. Brutus Östling 
brukar omnämnas som en av världens främsta fågelfotografer. 
Tre av böckerna, bland annat den senaste boken, Bevingat : 
Magiska möten i fågelmarker, har belönats med utmärkelsen 
Årets Pandabok av WWF. År 2006 nominerades Pingvinliv  ll 
Augustpriset, tre år senare vann Brutus Östling samma pris med 
boken A   överleva dagen. Han har även utnämnts  ll Årets 
naturfotograf (2006)  och Nordisk naturfotograf (2008). E  er 
föreläsningen blir det bokförsäljning och signering.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt ABF  

OKTOBER

Foto: Brutus Östling



Entreprenören som emigrerade
Onsdag 1 november kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 18/10

Peter Elmberg växte upp i Bjärred men ”emigrerade” som 
25-åring  ll föräldrarnas barndomsbygd, e   stenkast från Vilhelm 
Mobergs födelseby i Småland där häl  en av befolkningen 
utvandrade 1850-1930. Sedan 1998 driver Peter e   kultur-, 
konferens- och retreatcenter i den lilla byn Mundekulla. I  ol sa  e 
han upp musikalen Hemstannarna – om den svenska emigra  onen 
på Lunds stadsteater och hösten 2017 sä  s den upp igen. 
Kom och hör honom berä  a om hur han lyckades utveckla si   
företag, om utmaningarna och glädjeämnena längs vägen kryddat 
med musikinslag. Peter är beteendevetare, musiker och vd för 
verksamheten i Mundekulla.

Maja Hagerman
Rasbiologens gåta
Torsdag 2 nov kl. 19.00 Lomma bibliotek
Förfa  arbesök          Entré 50 kr, bilje  er säljes på biblioteken fr.o.m. 28/8

Maja Hagerman förfa  are och vetenskapsjournalist, berä  ar om 
si   arbete med boken Käraste Herman, om professor Herman 
Lundborg, chef för Statens ins  tut för rasbiologi 1922- 1935. 
Om forskningsgåtorna han trodde sig lösa, om forskarvännerna 
i Nazityskland som var infl ytelserika rasexperter, och om 
personer han mö  e vid sina undersökningar i Sverige, inte minst 
kvinnor, som skakade om hans  llvaro i grunden. E   storslaget 
uppdrag hade han åtagit sig: a   ”rädda det svenska folket” och 
han varnade ho  ullt för rasblandning och degenera  on. Men 
sam  digt blev han kär i Maria, en kvinna i Lappland av ”fel typ”, 
som också födde hans barn. Maja Hagerman debuterade för tjugo 
år sedan, då hon fi ck Augustpriset för sin bok Spåren av kungens 
män. Vetenskapsjournalis  ken är hennes bakgrund innan hon 
blev förfa  are. Hon är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon 
arbetar också som fi lmare/ fi lmproducent och har även gjort en 
historisk dokumentär om rasbiolog Lundborg. Maja Hagerman 
skriver regelbundet kolumner i Dagens nyheter och i  dskri  en 
Bygd och Natur.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt ABF  

NOVEMBER

Foto: Claes Gabrielson 



Behöver du juridisk information?
Tisdag 7 nov kl. 16-18 Bjärreds bibliotek
Torsdag 9 nov kl. 16-18 Lomma bibliotek
Obligatorisk  dsbokning (30 minuter/person)          Anmälan  ll biblioteket

Juristjouren är en ideell förening som består av studenter på 
Juristprogrammet vid Lunds universitet och erbjuder kostnadsfri 
juridisk informa  on. Informa  onen sker i e   avskilt rum på biblio-
teket. Juristjouren besvarar frågor inom merparten av de juridiska 
ämnesområdena, såsom avtalsrä  , köprä  , familjerä  , arvsrä  , 
arbetsrä  , migra  onsrä  , bostadsrä  , socialförsäkringsrä  , 
straff rä  , processrä   och interna  onell rä  . Juristjouren åtar sig 
inte ska  eplanering, deklara  oner, spekula  oner eller dylikt.  
Anmäl  ll: bjerred.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1793
alterna  vt lomma.bibliotek@lomma.se tel 040-641 1373

En historisk tillbakablick på Lomma
Aff ärslivet på Strandvägen för ca 50 år sedan
Onsdag 8 nov kl. 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 25/10

Lommabon Karin Lybergs historiska vandringar är vida omtalade. 
Nu kommer hon  ll Lomma bibliotek och delar med sig av sin 
gedigna kunskap om Lomma.

Aquarius
Torsdag 9 nov kl. 19.00 Lomma bibliotek
Filmvisning         Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 26/10

Clara är en 65-årig pensionerad musikkri  ker och änka, 
men också den sista lägenhetsinnehavaren i Aquarius, e   
tvåvåningskomplex från 1940-talet i överklassens vackra 
strandresidenser i Recife. Alla hennes grannar har tvingats sälja 
sina boenden  ll e   företag som har byggplaner för området. 
Men Clara har bestämt sig för a   hon hellre dör än ger upp sin 
lägenhet, vilket leder henne  ll e   s  lla krig med företaget. Deras 
kamp ger henne dock lite färg i vardagen och får henne a   tänka 
 llbaka på si   liv, sin kärlek och musiken. Regi: Kleber Mendonça 

Filho. Spelfi lm. Brasilien, 2016. Språk: portugisiska, svensk text.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden i samarbete med La  namerika i Fokus

Mars



Set Mattsson
Så länge min bror andas
Lördag 11 nov kl. 14.00 Bjärreds bibliotek
Förfa  arbesök          Entré 50 kr, bilje  er säljes på biblioteken fr.o.m. 28/8

Set Ma  sson har en bakgrund som sjuksköterska och journalist och 
skriver nu historiska romaner. Han har gjort succé med sin trilogi 
Ondskans pris, Svekets off er och Fruktans  d som alla tre utspelas 
i Malmö på 1940-talet. Hans senaste bok Så länge min bror andas, 
som kom ut våren 2016, är en historisk thriller om danska judars 
fl ykt  ll Sverige 1943. Kom och hör honom berä  a om vilka verkli-
ga händelser som ligger  ll grund för romanerna, varför han tycker 
a   det är vik  gt a   skriva historiska romaner och hur han arbetar 
med research för a   få berä  elserna historiskt korrekta. E  er före-
läsningen blir det bokförsäljning och signering.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt ABF  

Kura skymning
Måndag 13 nov kl. 19.00 på biblioteken i Lomma 
och Bjärred
Fri entré          Ingen föranmälan

Vi tänder levande ljus och läser högt samma text som på alla andra 
bibliotek i Norden. Årets tema är Öar i Norden och texten är hämtad ur 
Is av Ulla-Lena Lundberg.

Litteraturcirkel
Mödrarnas söndag av Graham Swift
Tisdag 14 nov kl. 18.00 Lomma bibliotek
Li  eraturcirkel          Begränsat antal platser, anmälan  ll biblioteken

Graham Swi   är en av Englands mest hyllade förfa  are och har bland 
annat  lldelats Bookerpriset 1996 för romanen Sista beställningen.  
Kortromanen Mödrarnas söndag har av en enig kri  kerkår hälsats som 
en stor återkomst.  Den utspelar sig den 30 mars 1924 på Mödrarnas 
söndag, som är dagen på året då tjänstefolket får ledigt för a   åka hem. 
Det är en roman om klass, kärlek och öde. Vi diskuterar boken och ser 
om även vi ansluter oss  ll hyllningskören. Biblioteket ordnar böcker  ll 
deltagarna. Finns även som talbok och MP3.

MarsNOVEMBER

Foto: Kim Ekvall

 



Litteraturcirkel
Levande och döda i Winsford av 
Håkan Nesser
Tisdag 14 nov kl. 18.30 Bjärreds bibliotek
Li  eraturcirkel          Begränsat antal platser, anmälan  ll biblioteken

”I förrgår bestämde jag mig för a   överleva min hund” - så inleder 
Nesser denna kombina  on mellan deckare och roman från 2013. 
Handlingen börjar en dimmig, gråkall novemberkväll någonstans 
utanför London. En ensam svenska i medelåldern är på resa. Hon 
manövrerar bilen nervöst i vänstertrafi ken på väg mot Exmoor 
i sydvästra England. Snart ska hon hyra e   hus på heden under 
e   falskt namn. Vem är hon? Vad fl yr hon från? Är det möjligt a   
nollställa si   liv och börja om utan bakgrund? Biblioteket ordnar 
böcker  ll deltagarna i cirkeln.

Mindfulness och medkänsla - med sig 
själv och andra
Onsdag 15 nov kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 1/11

Ola Schenström är läkare och specialist i allmänmedicin och en av 
Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är förfa  are  ll 
boken Mindfulness i vardagen som är den mest använda boken 
i mindfulnessträning i vårt land och han är också grundare  ll 
Mindfulnesscenter AB som har lokalkontor i Lomma. 
Kom och hör honom berä  a om mindfulness som metod, vad 
som händer i hjärnan och hur metoden kan hjälpa oss a   sova 
bä  re och ge oss kra   och energi för a   hantera vardagens stress 
och krav.

April



Upplev bilden
Torsdag 16 nov kl. 19.00 Lomma bibliotek
Kons  öreläsning          Entré 50 kr, bilje  er säljes på biblioteken fr.o.m. 16/10

Lennart Hansson föreläser om bildspråk. E   språk måste vi först 
lära oss innan vi förstår det. Bildspråket är också e   språk som vi 
kan lära oss. Inte bara konstnären utan även betraktaren bör öva. 
Bilden får allt större betydelse i vårt informa  onssamhälle. Lennart 
Hanssons bildvisning visar exempel på prak  ska övningar som vi 
kan  llämpa med kamerans hjälp. Metoder som han har använt 
och utvecklat i si   yrke för a   skapa konstbilder, symboler och 
typsni  . Learn by doing. Gra  s för kons  öreningens medlemmar. 
Anmälan  ll Jöran Lindkvist före den 16 oktober.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt Lomma kons  örening

Mordängeln
Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 18 nov kl. 19.00 Lomma bibliotek
Operabilje  er à 250 kr säljes på biblioteken          Servering i pausen

Nyskriven opera baserad på Luis Buñuels surrealis  ska fi lmklassiker 
Mordängeln (El ángel exterminador, 1962). Operan är regisserad 
av libre   sten Tom Cairns. I ensemblen ser vi bland annat Audrey 
Luna som Le  cia Maynar, Amanda Echalaz som Lucia de Nobile, 
Sally Ma  hews som Silvia de Ávila och Sophie Bevan som Beatriz. 
Mordängeln är en sambeställning och samproduk  on mellan 
Metropolitan-operan, Royal Opera House, Kungliga teatern i 
Köpenhamn och Salzburgfes  valen, där uppsä  ningen hade 
urpremiär 2016. Längd 2  m och 52 min. Svensk text.

Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt Lomma Folketshusförening

Boktips inför julen
Tisdag 21 nov kl. 19.00 Bjärreds bibliotek
Fri entré          Bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 30/10

Eva Lassen, som har mångårig erfarenhet som bokhandlare i 
Malmö, presenterar läsvärda böcker ur årets bokutgivning.
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden

NOVEMBER

Elever från Kultur-               
skolan inleder kvällen!



Bok & kaff e
Tisdag 28 nov kl. 15-16.30 Lomma bibliotek
Begränsat antal platser          Anmälan  ll biblioteket

Välkommen på bok  psfi ka i höst! Vi träff as på biblioteket, fi kar 
och pratar om böcker vi har läst eller vill läsa. Kom med egna 
läs  ps eller lyssna på andras. Biblioteket bjuder på kaff e/te med 
 lltugg.

Kalla nosar hittar varma kroppar 
Onsdag 29 nov kl. 18.00 Lomma bibliotek
Forskarföreläsning          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 
15/11

Friska, vakna hundar har kalla nosar. Men varför är huden på no-
sen kall? Den låga egna temperaturen gör a   den är extra käns-
lig för värme och en hunds kalla nos är så känslig a   djuret kan 
känna av värmestrålningen från djur- och människokroppar. En-
bart med de  a nyupptäckta infraröda sinnet kan en hund hi  a en 
varm kropp från många meters distans. Exakt hur känsliga hund-
nosar är och mekanismerna bakom känsligheten är föremål för 
forskargruppens pågående arbete. Professor Ronald Kröger vid 
Funk  onell Zoologi, Lunds universitet kommer med sin egen hund 
och en värmekamera, som synliggör den kalla nosen. 
Arr: Kultur- och fri  dsnämnden samt       

     Medlemskort till Filmstudion Bibliografen säljes på
biblioteken fr.o.m. 16/9.

Fyra fi lmer visas på Lomma bibliotek under hösten!



Litteraturcirkel
Mina drömmars stad av Per Anders 
Fogelström
Tisdag 5 dec kl. 18.00 Bjärreds bibliotek
Li  eraturcirkel          Begränsat antal platser, anmälan  ll biblioteken

Vi träff as och diskuterar Per Anders Fogelströms klassiska roman om 
Stockholm under 1800-talets andra häl  . Biblioteket ordnar böcker  ll 
deltagarna. Finns även som talbok och CD.

Högläsning 
Onsdag 6 dec kl. 18.00 Lomma bibliotek
Högläsning          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 22/11

Therese Dahlberg läser ur si   diktverk Klippa och Stenhäll. Verket 
diskuterar kärlek, sanning som inte existerar och människans sökan-
de e  er ro. Diktverket är förfa  at i fyra delar: Åker, Grön Lund, As-
falt och Sinne. Inspira  on i arbetet är Grekiska dramer, Tjechov och 
Strindberg. Therese Dahlberg är utbildad  ll skådespelare på Teater-
högskolan i Stockholm. 

Strandvägen - i nöd och lust
Torsdag 14 dec kl. 19.00 Lomma bibliotek
Föreläsning          Fri entré, bilje  er hämtas på biblioteken fr.o.m. 28/8

Förfa  aren Eva Wrede berä  ar om arbetet med boken Lomma 
Strandvägen, som utkommer hösten 2017. Om spänningen a   leta 
i arkiv, om nöjet a   ta del av andras minnen – och om våndan a   
tvingas välja bort. Bilder ur boken Lomma Strandvägen kommer a   
visas på konstväggen på Lomma bibliotek 11 december-19 januari.

DECEMBER



Bjärreds bibliotek
29 augus  – 29 september        
Meta Braconier - måleri

3 oktober  – 10 november        
Per Siwmark - fotokonst

14 november – 8 december       
Hembygdsföreningen - Glimtar ur Bjärreds historia 

12 december – 12 januari       
Inga-Lilla Angbäck - måleri

Lomma bibliotek
21 augus  -23 september
Per-Olof Nilsson - återgubbar

2 september – 28 september      
Lomma kons  örening, Johan Ramberg

26 september - 26 oktober
Roger Svensson - stengodskeramik

30 september – 26 oktober               
Fotoklubben Objek  vet - tema Nostalgi och  dens spår

16 oktober – 5 november    
Kinesisk medicintradi  on och tankarna bakom den
(skärmutställning)

28 oktober – 23 november      
Medlemsutställning Lomma kons  örening

25 november – 7 december      
Vinstutställning Lomma kons  örening

11 december – 19 januari
Bilder tagna av Eva Wrede ur boken ”Lomma Strandvägen”
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