
B
IB

L
IO

T
E

K
E

N
 I 

LO
M

M
A

 &
 B

JÄ
R

R
E

D

Astronomi 
- en resa bland stjärnor och planeter

SAGOSKOJ!

Vår katastrofala bokklubb

Bio på bibblan

Våren 2018
         Program för Barn & Unga 

Sommarboken
Sommarläsning      Kick-off!      Kalas

Pysselverkstad

Bibliotekspoesi



Lomma bibliotek
Vi träffas följande fredagar      
kl. 9.30-10.00:  

19 januari
2 februari
16 februari
2 mars
16 mars
28 mars (Påskspecial, en onsdag)
13 april
27 april      

Sagostunderna är från 3 år. Ingen anmälan behövs!

Sagoskoj
på biblioteken

SAGOR på stranden i sommar!Håll utkik efter mer info på vår hemsida

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

23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
27 februari
6 mars
13 mars
20 mars
29 mars (Påskspecial, kl. 11 en torsdag)
 

3 april
10 april
17 april
24 april



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

Bio på bibblan

BJÄRREDS BIBLIOTEK
Lördag 20/1 kl. 13.00 
Lördag 3/2 kl. 13.00
Tisdag 20/2 kl. 10.30
Tisdag 20/2 kl. 13.00
Tisdag 20/2 kl. 16.00
Lördag 3/3 kl. 13.00

Lördag 17/3 kl.  13.00
Onsdag 28/3 kl. 10.30
Onsdag 28/3 kl. 13.00

LOMMA BIBLIOTEK
Söndag 14/1 kl. 15.00 
Lördag 3/2 kl. 13.00

Måndag 19/2 kl. 10.30
Tisdag 20/2 kl. 16.00
Onsdag 21/2 kl. 13.00
Lördag 3/3 kl. 13.00
Lördag 17/3 kl. 13.00

Måndag 26/3 kl.  13.00
Lördag 14/4 kl. 13.00
Lördag 28/4 kl. 13.00



Sportlovskul
                 

Tema rymden

Astronomi - en resa bland                                    
stjärnor & planeter
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. 
Lite experiment blir det också! För dig som är 7-12 år. 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/2! 
Tisdag 20 februari kl. 13.00 Lomma bibiotek
Onsdag 21 februari kl. 16.00 Bjärreds bibiotek

Bio på bibblan
Gå på bio tillsammans med filmklubben Bio på bibblan! 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/2!                                             
Måndag 19 februari kl. 10.30 Lomma bibliotek (barntillåten)
Tisdag 20 februari kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten)
Tisdag 20 februari kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år)
Tisdag 20 februari kl. 16.00 Lomma bibliotek (från 11 år)
Tisdag 20 februari kl. 16.00 Bjärreds bibliotek (från 11 år)
Onsdag 21 februari kl. 13.00 Lomma bibliotek (från 7 år)

Rymdsagor med rymdpyssel 
& utomjordiskt god fika
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/2! 
Torsdag 22 feb kl. 12.30 -14.00 Bjärreds bibliotek (3-6 år)

Rymdpyssel
Kom och pyssla med oss! Kanske blir det en rymdraket eller 
varför inte en utomjording? Drop-in, ingen anmälan behövs!  
Torsdag 22 feb kl. 13.00-15.00 Lomma bibliotek

TÄVLA i vår kluriga tipsrunda & vinn fina priser!



Påsklovskul
                 

Pyssla till påsk
Kom och pyssla med oss. Fjädrar, kulor och annat                                                       
skoj fixar vi. Drop-in, ingen anmälan behövs.  
Tisdag 27 mars kl. 13.00-15.00 Lomma & Bjärreds bibliotek

Bio på bibblan
Gå på bio tillsammans med filmklubben Bio på bibblan! 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/3!                       
Måndag 26 mars kl. 13.00 Lomma bibliotek (från 7 år)
Onsdag 28 mars kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten)
Onsdag 28 mars kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år)

Påsksagostund
Harar och kycklingar, en häxa eller två. 
Många fina sagor kan du lyssna på!
Från 3 år. Ingen anmälan behövs.
Onsdag 28 mars kl. 9.30 Lomma bibliotek
Torsdag 29 mars kl. 11.00 Bjärreds bibliotek

Magisk kväll på biblioteket 
Följ med på ett magiskt äventyr. 
Se vart trollkonsterna oss styr... 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/3!      
Torsdag 29 mars kl. 18.00 Lomma bibliotek



Testläsare åk 2-3 (Bjärreds bibliotek)
Testläsargruppen fortsätter att läsa böcker under vårterminen! Vi träffas kl. 15.15-
16.15 den 31 januari, 7 mars, 4 april och har avslutning den 2 maj. Det kan 
eventuellt finnas platser kvar – fråga på biblioteket!

Bokfika åk 4-6 (Bjärreds bibliotek)
Bokfika för dig som går på mellanstadiet och som älskar att läsa! Vi träffas på 
Bjärreds bibliotek följande torsdagar kl. 15.30-16.30: 8 februari, 8 mars, 5 april 
och 3 maj 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 mellan kl. 18.00-ca 19.30: 
7 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj. Begränsat antal platser. Anmäl dig på 
Bjärreds bibliotek om du vill vara med!

Bokfika för dig 8-10 år (Lomma bibliotek)
Vi träffas fyra eftermiddagar under våren (17 januari, 14 februari, 14 mars och 
11 april kl. 15.30-17.00) 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!

Läseklubbar



Söndagspremiär på Lomma bibliotek
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 – begränsat antal platser, glöm inte att anmäla dig!

Världsbokdagen
Bjärreds bibliotek
Måndagen den 23 april är det Världsbokdagen och det firar vi på biblioteket hela 
veckan. Kom till oss och skapa dina egna dikter. I vår poesihörna hittar du papper, 
saxar, klister och framför allt ORD! Varmt välkomna!

Lomma bibliotek
Kom och fira världsbokdagen med oss! Det blir en klurig tävling för barn hela     
veckan. Se vad du kan om de olika barnboksfigurerna och tävla om fina priser!

Tävlingar
Ny tävling varje månad på biblioteken - med chans att vinna fina bokpriser!

En bok vid havet
Missa inte bibliotekens egen blogg En bok vid havet. Här tipsar vi som jobbar med 
barn- och ungdomslitteratur på biblioteken i Lomma kommun om läsvärda 
böcker. Bloggen hittar du på bibliotekens hemsida under fliken Lästips.

Annat kul i vår!



2018

Kul i sommar!

Sommarboken 2018 - Kick-off!
Onsdag 13 juni kl. 12.00 Lomma bibliotek
Kom och hjälp oss att inviga årets upplaga av Sommarboken! 
Det blir bandklippning, häftesutdelning, fika och naturligtvis 
massor av boktips. Ingen anmälan behövs.

Onsdag 13 juni Bjärreds bibliotek
Hämta sommarbokenhäftet direkt efter skolavslutningen den 13 juni. 
Då har vi plockat fram massor av bra böcker och bjuder på fika!

Sommarbokenkalas
Missa inte vårt skojiga kalas! Det blir fika, utlottning av hemliga            
vinster och en spännande överraskning. För dig som är med i 
Sommarboken 2018. Obs! Glöm inte att anmäla dig!
Söndag 26 augusti kl. 13.00-14.30 Bjärreds bibliotek
Söndag 26 augusti kl. 15.00-16.30 Lomma bibliotek

Sommartävling på Bjärreds bibliotek
I sommar blir det havstema på biblioteket. Testa vad du kan om 
havet och dess invånare i vår kluriga tävling. Fina priser att vinna!

Mumintema på Lomma bibliotek
Stig in i Tove Janssons spännande muminvärld tillsammans med 
oss. Besök vår utställning och testa vad du kan om Mumintrollet 
och hans vänner i vår kluriga tävling. Fina priser att vinna!

Sagor på stranden 
Det blir sagoläsning på stranden i sommar. Håll utkik efter det och 
annat sommarkul på vår hemsida!



Biblioteken i Lomma & BjärredBiblioteken i Lomma & Bjärred

2018

Du missar väl inte att vara med i 
SOMMARBOKEN på biblioteket i år?

FÖR DIG SOM LÄSER SJÄLV!

 
Du lånar och läser 6 böcker under 

sommarlovet. Varje bok skriver du lite om 

i ett häfte som du hämtar på biblioteket. 

När du är klar lämnar du in häftet och 

får välja en ny,  in bok som present! 

START 13 juni - SLUT 21 augusti

f

FÖR DIG SOM LÄSER SJÄLV!

Kul i sommar!


