BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

Författare:
Anna Jörgensdotter Kjell Johansson
Lena Ebervall & Per E Samuelsson
Mats-Eric Nilsson Merete Mazzarella

Mindfulness
Live på bio från the Met:

Tosca

La Bohème

Kärleksdrycken

BLOD FÖR LIVET
Alnarp 1908-1964

Under ytan i Fjelie

Guldkorn
ur den klassiska musiken
Program för Vuxna

Våren 2018

LOMMA BIBLIOTEK
Adress		

		Hamntorget 1, 234 40 Lomma

Telefon			040 - 641 13 73
Epost				lomma.bibliotek@lomma.se
Öppettider
måndag-tisdag		
10.00 - 20.00
onsdag-torsdag		
10.00 - 19.00
fredag				10.00 - 18.00
lördag				11.00 - 15.00
söndag			
11.00 - 15.00

BJÄRREDS BIBLIOTEK
Adress 			Folkungavägen 6, 237 34 Bjärred
Telefon			040 - 641 17 93
Epost				bjerred.bibliotek@lomma.se
Öppettider
måndag-tisdag		
10.00 - 20.00
onsdag-torsdag		
10.00 - 19.00
fredag				10.00 - 18.00
lördag				11.00 - 15.00

Sommaröppettider: Se bibliotekens hemsida		
		

Framsidans foto:
Anna Jörgensdotter
Fotograf: Sara Mac Key

www.lomma.se/lib

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ÅR
med biblioteken i Lomma och Bjärred!

Vi har en fullspäckad vår framför oss och vi vill gärna bjuda in dig till att delta i våra
evenemang – och till att besöka oss under våra nya öppettider. Bjärreds bibliotek
har lördagsöppet till klockan 15 fr.o.m. lördagen den 13 januari och i Lomma blir det
söndagsöppet mellan 11 och 15 fr.o.m. den 14 januari. Vi ser fram emot att se mer
av er under helgerna framöver!
En del av vårens programpunkter känns igen, en del populära föreläsningar
återkommer, samtidigt som mycket är nytt. För barn och unga blir det
återkommande Läseklubbsträffar på biblioteken, kom och träffa andra läsare, få
och dela boktips och fika med oss! Under sportlov och påsklov blir det massor
av aktiviteter: pyssel, sagor och film bland annat. Sportlovet har rymdtema och
vi får besök av forskaren Karl Wahlberg som tar med oss på en tur ut i rymden.
Sommaren inleds med sommarboken, den 13 juni delas häftena ut under pompa
och ståt!
Under vårens författarsamtal möter vi bl.a. litteraturprofessor Merete Mazzarella
och journalisten och författaren Mats-Eric Nilsson. Det blir fortsatta forskarföredrag
och flera spännande onsdagskvällar, bland annat om arkeologi och trädgårdsdesign.
Litteraturcirklarna fortsätter och en satsning på Gemensam läsning tillkommer. Nytt
är också att biblioteken erbjuder hjälp med teknikrelaterade frågor i IT för ovana.

Detta är endast ett axplock av allt spännande ur bibliotekens vårprogram!
2018 är det tio år sedan Lomma bibliotek stod färdigt, det är också året då vi börjar
med söndagsöppet på Lomma bibliotek. Den 14 januari är första öppna söndagen
och vi låter denna dag inleda jubileumsåret. Vi firar med tävlingar för stor och för
liten, sagostunder och barnfilm i bibliografen efter stängning.
Några hållpunkter under dagen:
13.00

Monster och myter – berättelser för barn. Från 7 år

14.00

Sagostund från ca 3 år

15.00

Filmvisning för barn – se på film i Bibliografen (barntillåten)
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 31/12

Varmt välkomna!

JANUARI

Dela en kulturupplevelse - biblioteket bjuder på kaffe
Torsdag 18 jan 18.00 Lomma bibliotek
Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteket

Välkommen på kulturfika! Vi träffas på biblioteket, fikar och pratar om böcker, filmer,
tidskrifter, poddar eller andra kulturupplevelser vi har haft. Kom med egna tips eller
lyssna på andras. Biblioteket bjuder på kaffe/te med tilltugg.

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby

Torsdag 18 jan 15.00 Borgeby Stenugnsbageri och café
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Föranmälan
till biblioteket
Välkommen på eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri! Efter en stunds kaka, kaffe eller thé så läser samtalsledaren en novell, dikt
eller stycke ur en bok högt och så funderar vi tillsammans över vad texten har att
säga oss eller vilka tankar och frågor som väcks. Ingen förberedelse krävs.

Kjell Johansson
Familjen

Torsdag 25 jan 19.00 Lomma bibliotek
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på
biblioteken fr.o.m. 8/1

Foto: Sofia Runarsdotter

Möt författaren Kjell Johansson som kommer att tala om
sitt författarskap och sin nya bok Familjen. Sedan debuten
1972 har han för sina romaner tilldelats åtskilliga priser,
bland annat Ivar Lo-priset, Litteraturfrämjandets stora
romanpris och Selma Lagerlöfpriset. I den nya boken
Familjen får vi följa två mycket olika kvinnor, Vera och
Ellen, samt deras barn Sasja, Sigvard och Folke. Aase Berg
skriver i sin DN-recension: ”Kjell Johanssons tidsskildring
är lysande...” och vidare: ”Familjen är alltså inte främst en
roman som, för att citera baksidestexten, skildrar ”hela
det dramatiska 1900-talet. Det är en roman om livet.”
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Mats-Eric Nilsson
Ur pulvermosets land

JANUARI

Lördag 27 jan 15.00-16.30 Bjärreds bibliotek 			
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 8/1
Mats-Eric Nilsson är nyhetsjournalisten som slog igenom som fackboksförfattare. Hans
böcker Den hemlige kocken och Äkta vara som båda handlar om fusket i matbranschen
har fått mycket stor spridning och påverkat såväl producenter som konsumenter. I Saltad
nota avslöjar han det utbredda fusket med halvfabrikat på kaféer och restauranger.
”Hemlagat”, ”färskt” och ”naturligt”, det är lätt att bli lurad av matproducenternas luftiga
löften om sina produkter. Produkter som är rika på E-nummer men desto fattigare på
riktiga råvaror. Vad får vi konsumenter egentligen för våra pengar? Mats- Eric Nilsson
söker förklaringar till dagens bristande matkvalitet och ger i föreläsningen handfasta tips
till den som vill undvika de värsta fällorna. Med sin senaste bok Måltidens magi vidgar
han matdebatten till att även handla om hur vi äter. Varför slänger vi ofta i oss maten
framför datorn istället för att familjen samlas för gemensam middag och varför tvingas
våra äldre sitta i ensamhet med hemtjänstens matlådor. Mats-Eric Nilsson har bl.a. tilldelats Nationalencyklopedins kunskapspris som en av landets främsta kunskapsspridare.
Efter föreläsningen blir det bokförsäljning och signering.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Foto: Lena Granefelt

JANUARI

Live på bio: Tosca

Sofie Singbrant Söderberg
Foto: Roger Lundholm

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

Nyuppsättning av Puccinis dramatiska tragedi från år 1900. Operan bygger på
Victorien Sardous drama La Tosca (1887). Rollen som sångerskan Floria Tosca görs
här av Sonya Yoncheva, Vittorio Grigolo gör hennes älskare, konstnären Cavaradossi
och Bryan Terfel gör den grymme och skurkaktiga polischefen Scarpia som själv förälskat sig i Tosca. James Levine dirigerar och Sir David McVicar regisserar denna uppsättning av Tosca. En föreställning i tre akter. Längd 3 tim 18 min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

Blod för livet

Onsdag 31 jan 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll/Forskarföreläsning I Fri entré I Biljetter hämtas på
biblioteken fr.o.m. 17/1
Sofie Singbrant Söderberg har en PhD i molekylärmedicin och jobbar som forskargruppsledare vid Lunds Stamcellcentrum, Lunds Universitet, där hon undersöker vad
som styr våra blodstamceller och hur vi kan öka kroppens produktion av röda blodkroppar för att hitta nya sätt att behandla blodbrist som inte svarar på dagens behandlingar. Kom och hör henne berätta om vad blodet fyller för funktion i vår kropp,
vad en blodstamcell är och hur det går till när man ger patienter nytt blod och ibland
ett helt nytt blodsystem!

FEBRUARI

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby

Torsdag 1 feb 15.00 Borgeby Stenugnsbageri och café
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Föranmälan
till biblioteket
Välkommen på eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri! Efter en stunds kaka, kaffe eller thé så läser samtalsledaren en novell, dikt
eller stycke ur en bok högt och så funderar vi tillsammans över vad texten har att
säga oss eller vilka tankar och frågor som väcks. Ingen förberedelse krävs.

Tidskriftsutförsäljning

Utförsäljning av äldre årgångar (2 kr/st)

Lomma bibliotek: Lördag 3 februari kl. 11-15
Bjärreds bibliotek: Löpande försäljning under våren

Litteraturcirkel
Stad av glas av Paul Auster

Tisdag 6 feb 18.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteken
Vi träffas och diskuterar Paul Austers suggestiva klassiker, som inleds med att
deckarförfattaren Quinn blir uppringd av någon som söker detektiven Paul Auster.
Plötsligt finner han sig indragen i ett mysterium mer intrikat än något han själv
kunnat tänka ut. Biblioteket ordnar böcker till deltagarna. Finns även som talbok.

FEBRUARI

Kalla nosar hittar varma kroppar

Tisdag 6 feb 19.00 Bjärreds bibliotek
Forskarföreläsning I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 8/1
Friska, vakna hundar har kalla nosar. Men varför
är huden på hundnosen kall? Den låga egna
temperaturen gör att den är extra känslig för
värme och en hunds kalla nos är så känslig att
djuret kan känna av värmestrålningen som utgår
från djur- och människokroppar. Enbart med detta
nyupptäckta infraröda sinne kan en hund upptäcka
en varm kropp från många meters avstånd. Exakt
hur känsliga hundnosar är och mekanismerna
bakom känsligheten är föremål för forskargruppens
pågående arbete. Professor Ronald Kröger vid
Funktionell Zoologi, Lunds universitet kommer med
sin egen hund och en värmekamera som synliggör
en mängd användbar information i det infraröda
som normalt är otillgänglig för en människa.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lunds universitet

Mindfulness och medkänsla – med sig själv och andra
Onsdag 7 feb 19.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 21/1

Ola Schenström är läkare och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande
experter på mindfulness. Han är författare till boken Mindfulness i vardagen som är
den mest använda boken i mindfulnessträning i vårt land. Han har också nyligen
kommit ut med boken 52 vägar till mindfulness. Ola är grundare till Mindfulnesscenter
AB som har sitt huvudkontor kontor i Lomma. Kom och hör honom berätta om mindfulness som metod, vad som händer i hjärnan och hur metoden kan hjälpa oss att må
och fungera bättre samt ge oss kraft och energi för att hantera vardagens stress och
krav.

Gilla oss på Facebook! Biblioteken i Lomma och Bjärred

FEBRUARI

Foto: Sara Mac Key

Anna Jörgensdotter
Solidärer

Torsdag 8 feb 19.00 Lomma bibliotek 			
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 8/1
Författaren Anna Jörgensdotter har skrivit en fantastisk historisk roman. Vi får följa
Klara som lämnas av Ingemar, som bestämt sig för att delta i kriget mot fascisterna
i Spanien. Klara, som arbetar på Makaronifabriken, och som väntar Ingemars barn
läser tidningar som Arbetarbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och
Dagens Nyheter. Men även Svenska Dagbladet som berömde Franco. Hon upprörs
av politiken och i tankarna finns ständigt mannen som hon älskar trots att han rest.
Växelvis vandrar berättelsen mellan Spanien och Gävle. Det är en stark och gripande
roman, en berättelse om arbetarnas Gävle och inbördeskrigets Spanien och kampen
mot fascismen. Men det är också en berättelse om två älskade, skilda åt av kriget och
livets omständigheter. Kom och lyssna på Anna Jörgensdotter då hon berättar om sitt
arbete med boken.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

FEBRUARI

Live på bio: Kärleksdrycken

Kärleksdrycken - Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 10 feb 18.00 Lomma bibliotek
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken I Servering i pausen

Donizettis kärlekskomedi Kärleksdrycken passar väl för live-sändning endast dagar innan
alla hjärtans dag. Den fattige bonden Nemorino förälskar sig i den temperamentsfulla
Adina. Den mystiske trolldrycksförsäljaren Doktor Dulcamara förser Nemorino med
en magisk kärleksdryck som ska få Adina på fall, men han har inte räknat med Adinas
arrogante fästman Belcore. I rollen som Belcore ser vi Met-debutanten Davide Luciano,
Pretty Yende som Adina och Matthew Polenzani gör Nemorino. Dirigent är Domingo
Hindoyan, regi Bartlett Sher. Två akter. Längd 2 tim 59 min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

Behöver du juridisk info?

Tisdag 13 feb 16.00-18.00 Bjärreds bibliotek
Torsdag 15 feb 16.00-18.00 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken
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 internationell rätt.
Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer eller dylikt.

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby

FEBRUARI

Torsdag 15 feb 15.00 Borgeby Stenugnsbageri och café
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Föranmälan
till biblioteket
Välkommen på eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri! Efter en stunds kaka, kaffe eller thé så läser samtalsledaren en novell, dikt
eller stycke ur en bok högt och så funderar vi tillsammans över vad texten har att
säga oss eller vilka tankar och frågor som väcks. Ingen förberedelse krävs.

Alnarp 1908-1964 - Ett bildspel utgående från
familjen Thomé

Onsdag 21 feb 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 7/2
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 Tomés 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.

FEBRUARI

Live på bio: La Bohème

La Bohème - Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 24 feb 18.30 Lomma bibliotek
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken I Servering i pausen

La Bohème är säsongens andra Puccini-föreställning och den föreställning som satts
upp flest gånger i Mets historia. Operan i fyra akter bygger på en roman av den
franske författaren Henry Murger och utspelar sig i 1930-talets Paris, kring ett fattigt
konstnärskollektiv. Kärlek, svartsjuka, sjukdom, fattigdom. I rollen som den tuberkulossjuka Mimì återses Sonya Yoncheva, hon spelar mot Michael Fabiano som gör Rodolfo.
Susanna Phillips ses som Musetta, Lucas Meachem som Marchello. Franco Zeffirelli
står för regi och Marco Armiliato dirigerar. Längd 3 tim 16 min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

IT för ovana

Tisdag 27 feb 16.00-18.00 Bjärreds bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken
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 etc.

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.

FEBRUARI

Under ytan i Fjelie - resultatet från de
arkeologiska undersökningarna i Fjelie by

FAVORIT
i repris!

Onsdag 28 feb 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 14/2
Vad vet du om arkeologi och vad som finns under ytan i Fjelie? Arkeologerna,
Statens historiska muséer, har under hösten 2016 genomfört en större undersökning
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. Detta är en favorit i repris men föreläsningen
kommer att kompletteras med olika analyser som gjorts under 2017. Kom och lyssna
på en spännande föreläsning om utgrävningarna i Fjelie, arkeologernas arbetssätt
och vad de har hittat!

Pojken med cykeln - filmvisning i fastetid

Onsdag 28 feb 19.30 Lomma bibliotek
Filmvisning I Entré 20 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 8/1
Trots att den handlar om en pojke som lämnats i sticket av sin pappa är Pojken
med cykeln en ljus och hoppfull film. Av en händelse möter pojken Samantha, en
hårfrisörska med stor integritet och ett stort hjärta. Filmen är regisserad av bröderna
Dardenne, som tillhör en liten skara regissörer som vunnit Guldpalmen i Cannes
två gånger. I Sydsvenskan gav Annika Gustafsson filmen maxbetyg och skrev: ”Det
är berikande och faktiskt en nåd att få ta del av Dardennes mogna konstnärskap.”
Diakonen Lena Hansen inleder kvällen med att tala om ensamkommande
flyktingbarn i Lomma kommun.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden i samarbete med Svenska kyrkan

MARS

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby

Torsdag 1 mars 15.00 Borgeby Stenugnsbageri och café
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Föranmälan
till biblioteket
Välkommen på eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri! Efter en stunds kaka, kaffe eller thé så läser samtalsledaren en novell, dikt
eller stycke ur en bok högt och så funderar vi tillsammans över vad texten har att
säga oss eller vilka tankar och frågor som väcks. Ingen förberedelse krävs.

Bok & kaffe

Måndag 5 mars 10.30-12.00 Bjärreds bibliotek
Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteket
Välkommen på boktipsfika i vår! 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.

Litteraturcirkel
En bön för de stulna av Jennifer Clement

Tisdag 6 mars 18.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteken
Vi träffas och diskuterar den verklighetsbaserade romanen En bön för de stulna.
Berättelsen, som utspelar sig på den mexikanska landsbygden, handlar om hur flickor
göms, görs fula eller försöker likna pojkar så länge som möjligt för att undvika att bli
kidnappade av knarkkartellens män. Biblioteket ordnar böcker till deltagarna. Finns
även som talbok.

IT för ovana

MARS

Tisdag 6 mars 14.00-16.00 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken
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 etc.

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.

Merete Mazzarella
Om livets mening

Torsdag 8 mars 19.00 Lomma bibliotek 			
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 8/1
Möt Professor emerita Merete Mazzarella
som har gett ut över 20 böcker. Hon är främst
känd för sin essäistik, där hon blandar
lärda tankemönster och litterära citat med
personliga reflektioner och erfarenheter
i ständig dialog med läsaren. Hennes
författarskap är flerfalt belönat. På sitt
alldeles unika sätt gör Mazzarella det lärda
och abstrakta fattbart och konkret. De
stora tankarna berör var och en av oss,
hos Mazzarella förstår vi hur. Hon kommer
framförallt att tala om sin bok Om livets
mening, en essäbok där hon genom egna
upplevelser, reflektioner och filosofiska
resonemang tar upp ämnen som: sorg,
förlåtelse, medkänsla, slump, öde, val mm.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Foto: Marica Rosengård,
Schildts & Söderströms förlag

MARS

Live på bio: Semiramis

Semiramis - Live på bio från Metropolitan Opera i New York
Lördag 10 mars 19.00 Lomma bibliotek
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken I Servering i pausen

För första gången på 25 år sätts Rossinis bel canto-opera Semiramis upp på
Metropolitan. Titelrollen som den babyloniska drottningen görs av Met-debutanten
Angela Meade. Operan bygger på Voltaires tragedi Sémiramis, som bygger på
armeniska legenden om Semiramis av Babylon. Drottning Semiramis förgiftar sin
make tillsammans med prins Assu. Drottningen förälskar sig Arsace som visar sig vara
hennes bortrövade son. I övriga roller Elisabeth DeShong (Arsace), Javier Camarena
(Idreno), Ildar Abdrazakov (Assur) och Ryan Speedo Green (Oroe). Regi John Copley
och dirigent Maurizio Benini. Längd 3 tim, 50 min. Svensk text.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

Från Skåne till Sulitelma – Konsul Nils Persson och
Svenska Fjällklubben

Onsdag 14 mars 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 28/2
Leo Schneede, ledamot i Svenska Fjällklubbens riksstyrelse samt vice ordförande i
SFK Syd berättar om entreprenören och konsuln Nils Persson samt hans fantastiska
dotter Martha Persson Henning. Vad var det som gjorde att en skåning startade gruvdrift i nordligaste delen av Skandinavien och hur kom det sig att det byggdes en stuga
mitt ute på fjället som ännu idag kan besökas av vandrare? Det blir även lite
information om Svenska Fjällklubben och dess verksamhet.

Leo Schneede

Charlotte Eklöf

MARS

Varför ska man ha en fin trädgård?

Onsdag 14 mars 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 28/2
Charlotte Eklöf, Bjärredsbo och passionerad trädgårdsnörd, föreläser om grunderna
i trädgårdsdesign och ger konkreta tips om hur man kommer igång med att skapa
sin drömträdgård oavsett ambitionsnivå. Hon kommer att ge enkla designtips som är
lätta att genomföra i den egna trädgården. Föreläsningen vänder sig till både erfarna
trädgårdsmänniskor och nybörjare i trädgården.

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby

Torsdag 15 mars 15.00 Borgeby Stenugnsbageri och café
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Föranmälan
till biblioteket
Välkommen på eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri! Efter en stunds kaka, kaffe eller thé så läser samtalsledaren en novell, dikt
eller stycke ur en bok högt och så funderar vi tillsammans över vad texten har att
säga oss eller vilka tankar och frågor som väcks. Ingen förberedelse krävs.

MARS

Bo Hultén
Black paintings

Torsdag 15 mars 19.00 Lomma bibliotek
Konstföreläsning I Entré 50 kr I Biljetter säljes på
biblioteken fr.o.m. 15/2
Konstnären Bo Hultén har sedan 2008 i sitt måleri undersökt ljuset och dess koloristiska möjligheter, bl a hur man
kan ”släcka ner” ljuset respektive ”tända upp” med olika
balans på de tre grundfärgerna gult, rött och blått. Han
har då också motiviskt försökt närma sig en nollpunkt,
ett tillstånd där en betraktare måste leta och bestämma
sig för vad man ser och upplever.
Gratis för konstföreningens medlemmar. Anmälan före
den 15 februari till Jöran Lindkvist, tel 0766 45 20 30,
eller via info@lommakonstforening.se. Därefter säljs
biljetterna till icke medlemmar för 50 kr styck.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma konstförening

(Bo Hultén ställer ut på Kraften den 10–25 mars
tillsammans med Rose-Marie Qvarfordt och Frida
Qvarfordt.)

Kostens betydelse för hälsan - vad ska
man egentligen äta?

Onsdag 21 mars 18.00 Lomma bibliotek
Forskarföreläsning I Fri entré I Biljetter hämtas på
biblioteken fr.o.m. 7/3
Varför är det så svårt att äta rätt? Louise Brunkwall,
näringsfysiolog/nutritionist och folkhälsovetare föreläser
om mat och hälsa, om vad som är bra för oss att äta och
vad vi ska tänka på när vi handlar vår mat.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden
Foto: Sara Liedholm

Foto: Peter Knutson

MARS

Lena Ebervall och Per E Samuelsson
Från Haijby till Huseby – rättsskandaler i romanform

Lördag 24 mars kl 15.00 Bjärreds bibliotek 			
Författarbesök I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 8/1
Lena Ebervall och Per E Samuelson arbetar ihop både som brottmålsadvokater och
författare. Deras dokumentärromaner handlar om riktiga rättsskandaler, fall som
ofta varit mycket uppmärksammade i media. Romanen Florence Stephens förlorade
värld är sannsagan om hur Florence Stephens förlorade sitt älskade Huseby bruk
som i början på 1900-talet var Smålands mäktigaste egendom. Det var hennes stora
kärlek till kungahuset som fick henne på fall. I romanen Ers majestäts olycklige Kurt
berättas det om Kurt Haijby som hade ett förbjudet förhållande med kungen, Gustaf V,
en relation som under en tid tillät honom att leva ett liv i lyx. Vem var då denne Kurt
Haijby som lyckades dupera alla, inte minst sig själv och hur kunde Florence Stephens
förlora hela sin förmögenhet under så dunkla omständigheter. Kom och lyssna på en
spännande föreläsning om några av Sveriges största rättsskandaler under 1900-talet.
Efter föreläsningen blir det bokförsäljning och signering.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden

MARS/APRIL

Jesus på vita duken - filmvisning i fastetid

Onsdag 28 mars 19.30 Lomma bibliotek
Filmvisning I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 8/1
I Frivillig kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
Jesusfilmer har alltid haft en tendens att sätta känslor i svall och många har utlöst
en het debatt. Sådan uppståndelse passar väl bra under Stilla veckan, när de kristna
kyrkorna kommer ihåg Jesu lidande, död och uppståndelse? Under kvällen ska vi
se utdrag ur några omdebatterade filmer om Jesus, och får höra religions- och
filmvetaren Tord Larsson, som skrivit en bok på temat, kommentera filmerna som
konstverk, tidsdokument och existentiella tolkningar.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden i samarbete med Svenska kyrkan

IT för ovana

Tisdag 10 apr 14.00-16.00 Bjärreds bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken
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 etc.

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.

Medlemskort till Filmstudion Bibliografen säljes på
biblioteken fr.o.m. 13/1.
Fyra filmer visas på Lomma bibliotek under våren!

APRIL

Camilla Lundberg
Guldkorn ur den klassiska musiken

Elever från kulturskolan
inleder kvällen!

Tisdag 10 apr 18.30-20.00 Bjärreds bibliotek
Musikföreläsning I Entré 50 kr I Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 8/1
Camilla Lundberg är en av Sveriges mest uppskattade kulturskribenter, bl.a. som
musikkritiker på Expressen och Dagens Nyheter. Under åren 1999 till 2015 var hon
musikchef vid Sveriges Television och många känner henne också som radioröst i
P2 där hon har medverkat i många musikprogram bl.a. ”Opp, Amaryllis”. År 2000
gav hon ut boken Musikens myter som blev Augustnominerad. Den klassiska
musiken är en outtömlig skattkista och Camilla Lundberg guidar oss in i den på
ett lustfyllt sätt. Det blir musikavsnitt blandat med sanningar och skvaller om
kompositören bakom mästerverken, sanningar som ofta har påverkat hur musiken
låter. Föreläsningen vänder sig till alla som är nyfikna på den klassiska musiken och
vill veta mer. Kulturskolans kammarorkester under ledning av Stefan Waldemarsson
inleder kvällen. Kulturskolans föräldraförening säljer kaffe & kaka från kl 17.45.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Foto: Martina Holmberg, SR

APRIL

Anette Lindquist

Alzheimers sjukdom

Onsdag 11 apr 18.00 Lomma bibliotek
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 28/3
Alzheimers sjukdom blir allt mer vanlig världen över och är en form av demens. En
sjukdom som angriper hjärnan och påverkar minne och logik. Demens tillhör inte det
normala åldrandet och är inte samma sak som det vi vanligtvis kallar glömska. Enligt
Demensförbundet lever 160.000 människor i Sverige av en demenssjukdom, varav
Alzheimers är den vanligaste formen. Denna kväll håller Anette Lindquist, utbildad
näringsmedicinare vid den engelska skolan, Natural Healthcare College, föredrag om
hur viss kost och livsstil kan bli en allt mer lovande strategi mot Alzheimers då det
kan förebygga eller sakta ner sjukdomsutvecklingen.

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby

Torsdag 12 apr 15.00 Borgeby Stenugnsbageri och café
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Entré 20 kr I Föranmälan
till biblioteket
Välkommen på eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri! Efter en stunds kaka, kaffe eller thé så läser samtalsledaren en novell, dikt
eller stycke ur en bok högt och så funderar vi tillsammans över vad texten har att
säga oss eller vilka tankar och frågor som väcks. Ingen förberedelse krävs.

APRIL

IT för ovana

Tisdag 17 apr 16.00-18.00 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken
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 etc.

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.

Litteraturcirkel
Sommaren utan män av Siri Hustvedt

Tisdag 17 apr 18.30 Bjärreds bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteken
Mia Fredricksens man har lämnat henne för en 20
år yngre arbetskollega – han behöver en ”paus” i
äktenskapet. Chocken utlöser en kortvarig psykos
och Mia blir tillfälligt inlagd på sjukhus. När hon
tillfrisknar har hon en lång sommar framför
sig som hon väljer att tillbringa i sin hemstad i
Minnesota. Hon umgås med sin 87-åriga mamma
och hennes väninnor ”De fem svanarna” på
åldringsboendet, grannfrun Lola och håller en
poesikurs för ett gäng tonårsflickor. Det blir en
sommar helt utan män. Det blir också en tid för
eftertanke och återhämtning. När hon väl får livet
i Brooklyn så här på avstånd- hur ter det sig då?
Och vad skiljer egentligen män och kvinnor åt?
Biblioteket ordnar böcker till deltagarna i cirkeln.

APRIL

Från plåtslagare till konstnär

FAVORIT

i repris!
Onsdag 18 apr 19.00 Bjärreds bibliotek
Onsdagkväll I Fri entré I Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 4/4

Foto: Hans Selllberg

Konstnären Hans ”Selle” Sellberg driver Galleri Selle
och har egen ateljé i Borgeby. Han har skapat flera
av kommunens offentliga konstverk bl.a. ”Eldklot”
i rondellen mellan Borgeby och Bjärred och ”Gåsapennan” som står utanför entrén till Rutsborgskolan. Sin bakgrund och erfarenhet som plåtslagare
har han haft stor nytta av när han arbetat med
tunga material som plåt, järn, svartek och betong.
År 2008 fick han Lomma kommuns kulturplakett.
Kom och hör honom berätta om sin bakgrund, sina
tankar kring de olika konstverken, själva arbetsprocessen och sitt stora intresse för form och design.

Behöver du juridisk info?

Tisdag 24 apr 16.00-18.00 Bjärreds bibliotek
Torsdag 26 apr 16.00-18.00 Lomma bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person) I Anmälan till biblioteken
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 internationell rätt. Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer
eller dylikt.

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby

Torsdag 26 apr 15.00 Borgeby Stenugnsbageri och café
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Éntré 20 kr I Föranmälan
på biblioteket
Välkommen på eftermiddagsfika, högläsning och samtal i mysiga Borgeby Stenugnsbageri! Efter en stunds kaka, kaffe eller thé så läser samtalsledaren en novell, dikt eller stycke ur en bok högt och så funderar vi tillsammans över vad texten har att säga
oss eller vilka tankar och frågor som väcks. Ingen förberedelse krävs.

MAJ

Litteraturcirkel
Mitt namn är Lucy Barton av Elizabeth Strout

Torsdag 3 maj 18.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel I Begränsat antal platser I Anmälan till biblioteken
Den hyllade författaren Elizabeth Strout, mest känd för sin
Pulitzerprisbelönade roman Olive Kitteridge, har en sällsynt förmåga att teckna mänskliga relationer som berör på
djupet. Mitt namn är Lucy Barton är en känslig och osentimental skildring av den komplicerade kärleken mellan mor
och dotter. Den kritikerrosade romanen har legat etta på
New York Times bästsäljarlista och har nominerats till The
Man Booker Prize 2016. Biblioteket ordnar böcker till deltagarna.

Sök dina rötter

Tisdag 8 maj 16.00-18.15 Bjärreds bibliotek
Obligatorisk tidsbokning (45 minuter/person) I Anmälan till biblioteket
Lomma-Burlöv släkt- och folklivsforskare hjälper dig att finna din släkt.
Anmäl dig till: bjerred.bibliotek@lomma.se tel. 040-641 1793

BOKEN KOMMER
Boken kommer är en gratistjänst för dig
som inte själv kan komma till biblioteket på
grund av rörelsehinder, funktionshinder eller
långvarig sjukdom. Personal från biblioteket
kommer hem till dig med böcker, tidskrifter
och talböcker.
Lomma bibliotek

Bjärreds bibliotek

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

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

Utställningar
våren 2018
Bjärreds bibliotek
16/1 – 16/2			

Bodil Green-Svensson – akvarell

20/2 – 23/3

Per-Olof Nilsson - Återgubbar

27/3 – 27/4

Ingrid Hallén - akryl

2/5 – 5/6

SPF:s akvarellkurs

Foto: ”Återgubbar” av Per-Olof Nilsson

Lomma bibliotek
3/2 – 22/2		

Lomma konstförening, Ann Makander

3/3 – 29/3		

Lomma konstförening, Bente Bjerregard

5/4 – 3/5		

Fotoklubben Objektivet, Lomma

5/5 – 24/5		

Lomma konstförening, Allan Madsen

28/5 – 10/6		

Lomma-Bjärred Rotary Club

