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Höstlovskul

med deckartema

Julkul för hela familjen
kom i julstämning på biblioteket

Hej trottoar!
teater för de minsta

Retoy
byt leksaker med varann

Läseklubbar

Vinterboken

Bio på bibblan

Sagoskoj



Foto: Tomsickova Tatyana/Shutterstock.com

Bjärreds bibliotek
Vi träffas följande tisdagar               
kl. 15.00-15.30:

12 september - Sagomix         
19 september - Sagomix
26 september - Krokodiler
3 oktober - Sagomix 
10 oktober - Hej å hå, kläder på!
17 oktober - Sagomix
24 oktober - Drakar
7 november - Sagomix
14 november - Sagor på hjul & räls
21 november - Sagomix
28 november - Julsagor

Lomma bibliotek
Följ med Saga och Vilda     
Hilda in i sagornas förtrollade 
värld. Vi träffas följande 
fredagar kl. 9.30-10.00:        

15 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december

SAGOSKOJ!

Ingen

föranmälan 

behövs!
Från 
3 år



Vi bjuder på popcorn & dricka!
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Se film på biblioteket!
Bjärreds bibliotek
Tisdag 29 augusti kl. 18.30
Tisdag 12 september kl. 18.00
Lördag 23 september kl. 11.15
Lördag 30 september kl. 11.15
Lördag 21 oktober kl. 11.15
Onsdag 1 november kl. 10.30
Onsdag 1 november kl. 13.00
Lördag 18 november kl. 13.15
Lördag 25 november kl. 11.15
Lördag 16 december kl. 11.15

Lomma bibliotek
Lördag 16 september kl. 13.00
Lördag 30 september kl. 13.00
Lördag 14 oktober kl. 13.00
Måndag 30 oktober kl. 10.30 
Onsdag 1 november kl. 13.00
Lördag 11 november kl. 13.00
Lördag 2 decmber kl. 13.15
Torsdag 28 december kl. 13.00

Bio på bibblan - bibliotekens egen filmklubb
Om du vill se film på biblioteket måste du vara medlem i vår filmklubb. Medlem 
blir du genom att anmäla dig hos oss. Mer information om filmklubben samt vil-
ka filmer som visas under hösten hittar du på biblioteket. Begränsat antal 
platser till filmvisningarna. Du kan anmäla dig tidigast 14 dagar innan!



Bokfika för dig 8-10 år - Lomma bibliotek
Vi träffas tre eftermiddagar under hösten (13 september, 11 oktober och                
8 november kl. 15.30-16.30) och tipsar varandra om bra böcker och fikar lite. 
Ibland pysslar vi också! Vill du vara med? Anmäl dig på Lomma bibliotek eller ditt 
skolbibliotek!

Vi söker testläsare! - Bjärreds bibliotek  
För dig som går i årskurs 2 eller 3 och gillar att läsa. Du får låna särskilt utvalda, lite 
nyare böcker och sedan träffas vi och pratar om böckerna. Vi fikar också såklart. Vi 
träffas onsdagarna 27 september, 25 oktober och 29 november kl. 15.15-16.15. 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds bibliotek om du vill vara med!

Bokfika åk 4-6 - Bjärreds bibliotek
Bokfika för dig som går på mellanstadiet och som älskar att läsa! Vi träffas på 
Bjärreds bibliotek tre torsdagar kl. 15.30-16.30: 21 september, 26 oktober och 
30 november och ger varandra boktips, pratar om böcker och fikar lite. Ibland 
pysslar vi också. Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds 
bibliotek om du vill vara med!

Vår katastrofala bokklubb - Bjärreds bibliotek
Vår katastrofala bokklubb är bokfika för dig som går på högstadiet eller gymnasiet. 
Vi tipsar varandra om böcker och pratar om allt mellan himmel och jord. Och så 
fikar vi. Det brukar bli en himla massa bra boktips och boksnack! Vår katastrofala 
bokklubb träffas följande onsdagar kl. 18.00-ca 19.30: 27 september, 25 oktober 
och 29 november. Begränsat antal platser. Anmäl dig 
på Bjärreds bibliotek om du vill vara med! 

Läseklubbar





HÖSTLOVSKUL
med deckartema

Höstlov = Läslov

Alla barn och unga som lånar 

böcker på Lommas och Bjärreds 

bibliotek inför och under läslovet 

(vecka 43 & 44) kan delta i vår 

Läslovstävling. Svara bara rätt 

på en klurig bokfråga och du 

deltar i utlottningen av 

fina priser!
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HÖSTLOVSKUL
Bio på bibblan
Se spännande film tillsammans med filmklubben Bio på bibblan!                                             
Måndag 30 oktober kl. 10.30 Lomma bibliotek  (barntillåten)
Onsdag 1 november kl. 10.30 Bjärreds bibliotek  (barntillåten)
Onsdag 1 november kl. 13.00 Bjärreds bibliotek  (från 7 år)
Onsdag 1 november kl. 13.00 Lomma bibliotek  (från 7 år)
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 2/10!

Skriv en deckare  (8-12 år)
Ta chansen att låta andra läsa vad du skriver! Författaren Peter Gissy hjälper 
till att välja ut två riktigt spännande bidrag, ett från Lomma och ett från 
Bjärred, som får utdrag publicerade i tidningen Hallå! Alla som lämnar in en 
deckare har dessutom chansen att vinna fina bokpriser. Deckarna kommer
att finnas utställda på biblioteken under veckorna 46 och 47. 
Några regler finns: max 3 sidor i teckenstorlek 12 eller 6 handskrivna sidor och 
deckaren måste utspela sig i Lomma kommun! Inlämning senast den 10/11.

Deckarskola med författaren Peter Gissy  (8-12 år)
Vill du få inspiration till att skriva ett riktigt mysterium? Då ska du gå vår 
deckarskola med Peter Gissy som bland annat har skrivit deckarna om 
Jill & Jonatan och Bellman. Peter har massor av bra tips att dela med sig av.  
Tisdag 31 oktober kl. 10.00-12.30 Bjärreds bibliotek 
Tisdag 31 oktober kl.  13.30-16.00 Lomma bibliotek 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 2/10!

                                                          Deckarkalas  (3-6 år)
Kom och hjälp oss att lista ut vem som busat till det på biblioteket! Det blir 
såklart spännande sagoläsning och smaskig mysteriefika. 
Klä gärna ut dig till en minipolis.        

               Torsdag 2 november kl. 12.30-14.00 Bjärreds bibliotek
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 2/10!

Mysteriet på bibblan  (7-10 år)
Det händer mystiska saker på bibblan efter stängningsdags! Är du klurig, 
har huvudet på skaft och alla sinnen på spänn? Kom då och hjälp oss att lösa 
deckargåtan. Ta med ficklampa märkt med ditt namn.
Fredag 3 november kl. 17.45-19.00 Bjärreds bibliotek
Fredag 3 november kl. 18.00-19.30 Lomma bibliotek
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 2/10! 



 

Teckning av Jenny Funestad

Hej trottoar! 
Teater med Sagofen Isadora  (för barn 1-3 år)

Söndag 29 oktober kl. 15.00 Lomma bibliotek
Söndag 26 november kl. 16.00 Bjärreds bibliotek
Hej trottoar! är en föreställning för bebisar och små barn. En promenad 
där vi hör och ser många olika saker. Ibland högt uppe, ibland långt nere. 
En hund kommer springande. En sång hörs i fjärran. En mås, ett träd och 
där nere en trottoar. Hej trottoar!

Begränsat antal platser. Biljetter hämtas på biblioteket två veckor innan 
föreställningen!

Fri 

entré!



Teckning av Jenny Funestad

Annat skoj i höst!

Premiärläsning av Barden Beedles berättelser     
av J.K. Rowling  (8-12 år)   
Torsdag 14 september kl. 15.30-16.30 Bjärreds bibliotek 

 Äntligen kommer trollkarlsfamiljernas godnattsagor på svenska! Nu kan 
vi få veta vilka berättelser Ron och Hermione i böckerna om Harry Potter 
lyssnade på när de var små (men som Harry missade för att han växte upp 
hos familjen Dursley). Vi bildar en liten cirkel där vi läser, lyssnar och pratar 
om så många sagor vi hinner under en timme. Som avslutning smakar alla 
på en böna av en viss smak och den som vill får låna med sig boken hem. 
Där finns böcker så det räcker till alla cirkeldeltagare. Begränsat antal   
platser. Anmäl dig på biblioteket.

Fantastik – vad är det? 

Novembertema (start efter höstlovet) på biblioteken i 
Lomma och Bjärred
Vad har zombies, vampyrer, drakar, rymdskepp, släktingar till grekiska 
gudar och medeltida riddare gemensamt? Jo de hör alla hemma i de 
overkliga berättelserna! Du hittar dem i böcker, dataspel och filmer 
etc. som startar med att man fantiserar om något overkligt eller okänt 
(”tänk om någon var släkt med Olympens gudar…”; ”tänk om vissa 
11-åringar blev utvalda att gå i trollkarlsskola…”; ”tänk om någon reste 
i tiden och fick se trollkarlen Merlin…”). Ett gemensamt namn för 
den här typen av fantastiska, fantasifulla historier är fantastik. Under 
november kommer du att kunna hitta de här böckerna, spelen och 
filmerna extra lätt på våra bibliotek. Vi presenterar då olika varianter av 
fantastik och ställer fram böcker, filmer,  där det är lätt att hitta och låna!

 



Julkul på bibblan för hela familjen 

Lördag 18 november kl. 11-15 Bjärreds bibliotek
Lördag 2 december kl. 11-15 Lomma bibliotek
Kom i julstämning med oss på biblioteket! Vi gör julgranspyssel och klär granen. 
Se om du kan gissa på våra kluriga julklappsrim för både små och stora. Det blir          
tävlingar och aktiviteter för hela familjen. Vi bjuder på glögg och pepparkakor!

Hållpunkter under dagen:
11.15 Julsagostund
12.15 Tips på julböcker för barn                                        
13.15 Julfilm (begränsat antal platser, anmäl dig på biblioteket) 

Varmt välkomna!



Vinterboken
Julen är trevlig på många sätt – inte minst för att man då har chansen att läsa 
sig till en bokvinst på biblioteket. För varje bok du läser ökar chansen att vinna.                
Vinterboken pågår 22 dec-31 jan på biblioteken i Lomma och Bjärred.

Julfilm
Lördag 16 december kl. 11.15 Bjärreds bibliotek
Torsdag 28 december kl. 13.00 Lomma bibliotek
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket!

Julutställning på Bjärreds bibliotek
Julutställning skapad av Bjärredselever i årskurs fyra 1 dec-11 jan.

Jul- och
vinterkul!


