
Live på bio från the Met:

  på biblioteken i Lomma & Bjärred

Författare på besök!

Jonas Hassen Khemiri
Clara Henry        Petter Lidbeck   
Bengt Liljegren       Elisabeth Åsbrink

     Carmen

Shared reading

Spännande
föreläsningar

Forskare berättar!

RES I BÖCKERNAS 
VÄRLD

Mitt hjärtas jaguar

NYHET!

Högläsnings-
fredagar

Program för

Vuxna

VÅREN 2019VÅREN 2019

Alnarp - 
den gröna ön



Lomma bibliotek

Adress    Hamntorget 1, 234 40 Lomma

Telefon   040 - 641 13 73

E-post    lomma.bibliotek@lomma.se

Öppettider 
måndag-tisdag    10.00 - 20.00
onsdag-torsdag    10.00 - 19.00
fredag      10.00 - 18.00
lördag-söndag    11.00 - 15.00

Bibliotekens hemsida hittar du här: www.lomma.se/libFr
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Bjärreds bibliotek

Bibliotekens hemsida hittar du här: www.lomma.se/lib

Adress    Folkungavägen 6, 237 34 Bjärred

Telefon   040 - 641 17 93

E-post    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

Gilla oss på Facebook! Biblioteken i Lomma och Bjärred 



Ostpreussen – före och efter 1945                                          
Onsdag 9 januari 18.00 Lomma bibliotek  
Kommuninvånare berättar    Fri entré    Biljetter hämtas fr.o.m. 2/1

Jutta Rydén föddes år 1943 i Potsdam och levde sina första år i Ostpreussen, den tyska 
del som efter andra världskriget föll i ryska händer. Under kriget tvingades hon fly. 
Jutta Rydén växte upp i Västtyskland där hon utbildade sig, bildade familj och flyttade 
med sin svenske man till Sverige. Familjen har två döttrar och har bott i Bjärred de 
senaste 40 åren. Rydén var yrkesverksam som språklärare på gymnasieskola. Hon har 
alltid vårdat sina tyska rötter och ser det som berikande att kunna leva med och i två 
världar och kulturer. Jutta Rydén debuterade 2018 med boken Åh, Gud förbarme, skull´ 
ryssen komma till vårt land. Ett liv i Ostpreussen. Boken är ett kärleksfullt porträtt av 
Jutta Rydéns starka och driftiga mormor som älskade livet, men boken utgör också ett 
viktigt tidsdokument. Att skriva boken var för Jutta Rydén en möjlighet att få teckna 
sin familjehistoria. I ett större perspektiv kände hon ansvar för att bevara de snart allra 
sista, autentiska minnena från en förgången tid. 

Adriana Lecouvreur - Live på bio från Metropolitan Opera 
i New York                                               
Lördag 12 januari 19.00 Lomma bibliotek  
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken    Servering i pausen

Anna Netrebko sjunger för första gången på Met titelrollen i Adriana Lecouvreur, operan 
om den stora 1700-talsskådespelerskan som blir kär i krigarhjälten Maurizio, spelad av 
Piotr Beczała. Handlingen är delvis förlagd till en fungerande kopia av en barockteater. 
I rollerna återfinns även Anita Rachvelishvili som prinsessan av Bouillon, Adrianas rival 
om Maurizios gunst. Vi ser också Ambrogio Maestri som Michonnet och Carlo Bosi som 
den svekfulle abboten. Längd 3 tim 58 min inkl. två pauser. Svensk text. 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening



Petter Lidbeck / Hans Koppel
          Kvinna utan minne

Torsdag 17 januari kl 19.00 Lomma bibliotek     
Författarbesök    Entré 50 kr    Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 7/1
Petter Lidbeck har skrivit många fantastiska barnböcker. När han började skriva 
för vuxna valde han att använda sig av en pseudonym, Hans Koppel. I hans tidiga 
böcker för vuxna, Vi i villa med flera, fångar han den skruvade vardagen på ett ofta 
humoristiskt vis. Hans senare romaner är istället huvudsakligen rysare och deckare. 
Men även i den isande thrillern Kommer aldrig mer igen är det kombinationen av 
vardag och mardröm som får romanen att kännas ännu mer obehaglig. Hans senaste 
roman Kvinna utan minne är varken en vardagsskildring eller en deckare. Snarare 
något mitt emellan. Hans förmåga att skruva upp det vardagliga till en ny nivå, är det 
som får hans romaner att lyfta. I Kvinna utan minne vaknar huvudpersonen upp och 
känner inte alls igen den kvinna hon varit. Hon ser med en utifrånblick på familjen hon 
tillhör, och alla känslor är borta, till och med för barnen. Romanen är koncentrerad och 
effektfull och får en att fundera över minnets betydelse i våra liv. Kom och hör Petter 
Lidbeck då han berättar om sitt författarskap.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden
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Naturvetenskap - hur svårt kan det va’?                                         
Onsdag 23 januari 18.00 Lomma bibliotek  
Forskarföreläsning    Fri entré    Biljetter hämtas på 
biblioteken fr.o.m. 7/1
Många tycker att naturvetenskap är svårt och komplicerat, 
och ibland är det språket som ställer till det. Men språket 
kan också vara ett verktyg som får det svåra att bli begripligt. 
Under 45 minuter berättar forskaren och författaren Susanne 
Pelger om hur det kan gå till – både när vi undervisar och lär 
oss. Susanne Pelger är docent och lektor i naturvetenskapens 
didaktik vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om 
skrivande och hur skrivandet kan hjälpa oss att lära. Själv har 
hon bland annat skrivit läroböcker och är just nu också aktuell 
med sin sjätte barnbok. Föreläsningen ingår i Forskarturnén 
2019 där lundaforskare ger sig ut på de skånska vägarna och 
berättar om sina spännande ämnen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lunds universitet

Alzheimers sjukdom                                       
Onsdag 23 januari 19.00 Bjärreds bibliotek  
Kommuninvånare berättar    Fri entré    Biljetter 
hämtas på biblioteken fr.o.m. 7/1

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 med en demenssjukdom, varav Alzheimer är den 
vanligaste formen. Anette Lindquist, utbildad närings-
medicinsk terapeut vid den engelska skolan Natural Healthcare 
College, håller ett föredrag om hur val kring kost och livsstil 
kan förebygga eller sakta ner sjukdomsutvecklingen och bli en 
lovande strategi mot Alzheimers.



Högläsning på Lomma bibliotek                                      
Fredagar 25 jan - 3 maj 15.00-15.30
Fri entré    Ingen föranmälan

Visste du att det talas över 150 språk i Sverige. Hur 
många av dessa språk finns representerade i Lomma 
kommun? Talar du mer än ett språk? 

Varje fredag kl. 15.00 blir det högläsning i samlings-
rummet på Lomma bibliotek. Texten kommer alltid 
att läsas på svenska, men ibland läses den även på ett 
annat språk. 

Har du lust att läsa högt? Hör av dig till:
kristina.lindahl@lomma.se. 

Men framförallt är du välkommen att få en stunds 
avkoppling och lyssna till en tänkvärd text, slå dig ner 
på en stol och njut. Välkommen! 



Clara 
Henry

Torsdag 31 januari kl 19.00 Stationen 2.0  (intill Bjärreds bibliotek)   
Författarbesök    Entré 50 kr, gratis för dig under 20 år    Biljetter säljes/
hämtas på biblioteken fr.o.m. 7/1    Barn- och ungdomsbiljetter finns även 
för utdelning på Stationen 2.0 i Bjärred samt på Centralen i Lomma 
Clara Henry är youtubern som blev författare och uppskattad programledare i tv. Hösten 
2018 kom hennes andra bok, Mot framtiden: en simpel guide till att krossa patriarkatet. 
En inspirerande och rolig guide till feminism med avstamp i 2017 års #metoo-rörelse. 
Och en angelägen bok, oberoende av läsarens kön och ålder, om vägen mot jämlikhet. 
Hör Clara Henry samtala med bibliotekarie Malin Reimerthi om skrivande, feminism och 
normer. Kvällen inleds med dans- och sånguppträdande från Kulturskolan. Efter före-
läsningen finns det möjlighet att köpa och få Clara Henrys böcker signerade. Observera 
att föreläsningen äger rum på Stationen 2.0, alldeles intill Bjärreds bibliotek. 
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Mot framtiden - 
En simpel guide till att 
krossa patriarkatet
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Tidskriftsutförsäljning                             
Utförsäljning av äldre årgångar (2 kr/st)
Lomma bibliotek: Lördag 2 februari kl. 11-15
Bjärreds bibliotek: Löpande försäljning under våren

Carmen - Live på bio från Metropolitan Opera i New York                                               
Lördag 2 februari 19.00 Lomma bibliotek  
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken    Servering i pausen

Clémentine Margaine spelar Carmen, operahistoriens ultimata förförerska. Roberto 
Alagna som fängslade biopubliken som Don José redan 2010 återkommer i sin 
paradroll. Louis Langrée dirigerar Sir Richard Eyres härliga uppsättning. 
Längd 3 tim 41 min inkl. en paus. Svensk text. 

Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

IT för ovana                                      
Tisdag 5 februari 13.00-16.00 Lomma bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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. 
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Carmen - Live på bio



Behöver du juridisk information?                                           
Tisdag 5 februari 16.00-18.00 Bjärreds bibliotek   
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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.  

Ljuset från en accelerator - om MAX IV och framåt                            
Tisdag 5 februari 19.00 Bjärreds bibliotek  
Forskarföreläsning    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 19/1

MAX IV-laboratoriet i Lund är en av Sveriges största forskningssatsningar. Vid 
laboratoriet används stora acceleratorer för att skapa ljus, synkrotronljus, som 
används i många olika forskningsområden inom fysik, medicin och kemi. Hör Sverker 
Werin, professor i acceleratorfysik, beskriva MAX IV-laboratoriet i stort, ge en inblick 
i hur acceleratorerna fungerar, samt berätta om hur ljuset skapas. I föreläsningen ges 
också en glimt av den forskning som kan göras, samt hur utvecklingen framåt skulle 
kunna se ut. Föreläsningen ingår i Forskarturnén 2019 där lundaforskare ger sig ut på 
de skånska vägarna och berättar om sina spännande ämnen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lunds universitet

Sverker Werin



Hälsohuset i Alnarp                            
Onsdag 6 februari 18.00 Lomma bibliotek  
Kommuninvånare berättar    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken 
fr.o.m. 19/1

Stress, tiden räcker inte till, glömska, trötthet, kan inte sova, migrän, ont i kroppen, 
sjukdomar….. Känner du igen dig? En grupp terapeuter från Hälsohuset i Alnarp 
besöker Lomma bibliotek och berättar om sin verksamhet. Massage, healing, samtal, 
coaching, ayurveda, regression, yoga, fotvård och zonterapi är exempel som kommer 
att beröras under föreläsningen. Välkommen!

Behöver du juridisk information?                                           
Torsdag 7 februari 16.00-18.00 Lomma bibliotek   
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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.  



IT för ovana                                      
Tisdag 12 februari 15.00-18.00 Bjärreds bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person)    Anmälan till biblioteken 
fr.o.m. 7/1

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. 

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby
Torsdag 14 februari 15.00 Borgeby Stenugnsbageri 
Obs! föranmälan på biblioteket fr.o.m. 7/1
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    Entré 30 kr

Välkommen till en stunds eftermiddagsfika och högläsning i mysig miljö. Under 
läsningen stannar vi ibland upp och pratar lite om tankarna texten väcker (det kan 
vara en novell, dikt eller kanske ett stycke ur en roman). Ingen förberedelse krävs. 

     
Medlemskort till 

Filmstudion Bibliografen 
säljes på biblioteken fr.o.m. 12/1

Fyra filmer visas på 
Lomma bibliotek under våren!



Torsdag 14 februari kl 19.00 Lomma bibliotek    
Författarbesök    Entré 50 kr    Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 7/1

Bengt Liljegren är författare, historiker och lärare på Pilängskolan. Han har haft stora 
framgångar med biografier om Karl XII, Alexander den store, Adolf Hitler och Winston 
Churchill. Denna gång tar han sig an en av USA:s mest berömda personer. John F. 
Kennedy fick bara vara president i 1 037 dagar innan han mördades i Dallas, men 
hans status som politisk ikon och mansideal har bestått.  Under föredraget visar Bengt 
Liljegren fotografier och filmklipp och berättar om John F. Kennedys fascinerande 
levnadsöde – bortom myterna och dimridåerna.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Bengt Liljegren
Paradoxen John F. Kennedy

     
Medlemskort till 

Filmstudion Bibliografen 
säljes på biblioteken fr.o.m. 12/1

Fyra filmer visas på 
Lomma bibliotek under våren!

Foto: Göran Segeholm



”Något lite om det som jag knappast minns”
Signar N. Bengtsson                          
Torsdag 21 februari 19.00 Lomma bibliotek   
Konstföreläsning    Entré 50 kr    Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m 4/2
Signar N. Bengtsson är en minnets och hjärtats målare och skulptör som tar vid där 
folkkonsten upphör. Han är konstnären som har mycket att berätta från alla sina 
resor, och som med glimt i ögat och med humor och mycket kärlek skildrar världen 
omkring sig. Fantasi eller verklighet? Spelar ingen roll. Det räcker att minnen väcks till 
liv och att vi upptäcker att allt kan vara annorlunda. I denna hans värld finns mycket 
båtar, drömlika färgfyllda luftburna sällsamma farkoster från världens alla hörn, där 
katter, nakna damer, bolmande ångbåtsrökar, resta åror, bevingade tjurar, både 
gamla och unga sjömän och grisar om vartannat, alla till synes medvetet är på väg 
mot en horisont och en framtid någonstans. 
Lomma konstförenings medlemmar beställer eller hämtar biljetter utan kostnad hos 
Jöran Lindkvist, Anna Heij Art and Craft, Strandvägen 111, före 1 februari.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma konstförening

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby
Torsdag 28 februari 15.00 Borgeby Stenugnsbageri 
Obs! föranmälan på biblioteket fr.o.m. 7/1
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    Entré 30 kr

Välkommen till en stunds eftermiddagsfika och högläsning i mysig miljö. Under 
läsningen stannar vi ibland upp och pratar lite om tankarna texten väcker (det kan 
vara en novell, dikt eller kanske ett stycke ur en roman). Ingen förberedelse krävs. 

Skulptur av Signar N. Bengtsson



Torsdag 28 februari kl 19.00 
Lomma bibliotek   
 

Författarbesök    Entré 50 kr         
Biljetter säljes på 
biblioteken fr.o.m. 7/1

Elisabeth Åsbrink är journalist 
och författare, bosatt i 
Stockholm och Köpenhamn. 
Hon medverkar som skribent 
och recensent i Dagens Nyheter 
och även i dansk press. Hennes 
bok 1947 blev en av 2016 års 
mest prisade, och nominerades 
till Augustpriset. Hon belönades 
med Augustpriset för Och i 
Wienerwald står träden kvar 
2011. I den senaste boken 
Orden som formade Sverige 
gör Elisabeth Åsbrink en 
forskningsresa genom svensk 
historia och talesätt, från den 
(kungliga) svenska avundsjukan 
till #metoo, för att ta reda 
på hur orden format svenska 
värderingar och hur vi klär dessa 
värderingar i ord. Det är genom 
citat, traditioner, modeord och 
sångtitlar som vi gör oss en bild 
av vårt sammanhang, vårt arv 
och vår nation. Hur svenskt är 
egentligen ishockey? Och får 
man egentligen säga vad som 
helst i det här landet?

Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Elisabeth
Åsbrink
Orden som formade Sverige
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Skulptur av Signar N. Bengtsson



Regementets dotter - Live på bio från Metropolitan
Opera i New York                                                                                           
Lördag 2 mars 19.00 Lomma bibliotek  
Operabiljetter à 250 kr säljes på biblioteken    Servering i pausen

Bel Canto-stjärnorna Pretty Yende och Javier Camarena skapar tillsammans en fest-
föreställning av vokala fyrverkerier. Maurizio Muraro spelar Sergeant Sulplice, med 
Stephanie Blythe som den bisarra markisinnan av Berkenfield. Enrique Mazzola 
dirigerar. Regementets dotter är en samproduktion mellan Metropolitan-operan, 
Royal Opera House i London och Wiener Staatsoper i Wien. Längd 2 tim 55 min inkl. 
en paus. Svensk text. 

Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma Folketshusförening

IT för ovana                                      
Tisdag 5 mars 15.00-18.00 Lomma bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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. 



Litteraturcirkel
Pappaklausulen av Jonas Hassen Khemiri
Tisdag 5 mars 16.30 Bjärreds bibliotek
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    
Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

Den 26 mars besöker Jonas Hassen Khemiri Bjärreds bibliotek för 
att tala om sin senaste roman Pappaklausulen. Inför besöket 
finns det möjlighet att bokcirkla om Pappaklausulen. I romanen 
återvänder en pappa, som är en farfar, till Sverige för att besöka 
sina barn. Men det är sannerligen någonting som skaver i 
relationerna. Om familjeband, och i synnerhet om föräldraskap. 
Igenkänning, humor och en ständig oro som gnager. 

Vandra längs Skåneleden               
Tisdag 5 mars 19.00 Bjärreds bibliotek  
Föreläsning    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 16/2

Utflykt och semester på gångavstånd? Skåneleden sträcker sig numera genom vår 
kommun och erbjuder fina vandringsstråk i vacker natur. Träffa Åsa Cornander, 
projektledare på Lomma kommun och Torbjörn Lingöy, ledförvaltare på Skåneleden. 
De delar med sig av tips och djupdykningar längs leden,  lokalt och runt om i hela 
Skåne. Från kortare picknickutflykter till rejäla långvandringar. Tips om övernattnings-
möjligheter, naturupplevelser, sevärdheter och lämpliga barnaktiviteter längs med 
leden. 
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Stiftelsen Skånska Landskap och Skåneleden



Res i böckernas värld - Italiensk litteratur
Torsdag 7 mars 10.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

Även vi vuxna kan få abstinens efter att ha läst en fantastisk serie böcker. Bland barn- 
och ungdomsböcker görs bibliotekslistor för att tillfredsställa barnens behov av att t.ex. 
läsa något som påminner om Harry Potter. På samma sätt har vi upptäckt behovet av 
att få ”stanna kvar” i Italien när man försjunkit i Elena Ferrantes värld. Vi träffas och 
diskuterar italiensk litteratur. Välkomna! (Fredagens högläsning den 8 mars sker på 
svenska och italienska)

IT för ovana                                      
Tisdag 12 mars 13.00-16.00 Bjärreds bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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. 



Behöver du juridisk information?                                           
Tisdag 12 mars 16.00-18.00 Bjärreds bibliotek   
Obligatorisk tidsbokning (30 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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, migrations-
rätt, bostadsrätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, processrätt och internationell rätt. 
Juristjouren åtar sig inte skatteplanering, deklarationer, spekulationer eller dylikt. 

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby
Torsdag 14 mars 15.00 Borgeby Stenugnsbageri 
Obs! föranmälan på biblioteket fr.o.m. 7/1
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    Entré 30 kr

Välkommen till en stunds eftermiddagsfika och högläsning i mysig miljö. Under 
läsningen stannar vi ibland upp och pratar lite om tankarna texten väcker (det kan vara 
en novell, dikt eller kanske ett stycke ur en roman). Ingen förberedelse krävs. 

Helsingborg i slutet av 1800-talet och
Svenska fjällklubben 2019
Onsdag 13 mars 18.00 Lomma bibliotek  
Kommuninvånare berättar    Fri entré
Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 23/2

Vad var det som fick en skåning att starta 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? Mannen som grundade nuvarande 
Kemira och även Helsingborgs Ångtegelbruk AB var en 
driftig man, som även satt i kommunstyrelse  och stads-
fullmäktige i början av 1900-talet. Leo Schneede, ledamot 
i Svenska Fjällklubbens riksstyrelse samt vice ordförande i 
SFK Syd berättar om entreprenören och konsuln Nils Persson 
och hans dotter Martha Persson Henning. Det blir även lite 
information om Svenska Fjällklubben och dess verksamhet. 



Att öva upp medkänslan med sig själv – och andra
Tisdag 19 mars 19.00 Bjärreds bibliotek  
Kommuninvånare berättar    Fri entré    Biljetter hämtas fr.o.m. 2/3

Medan empatin sliter ökar medkänslan positiva känslor och skyddar mot stress och 
utmattning. Medkänslan hjälper oss också att se det mänskliga i varandra. Läkaren Ola 
Schenström, berättar om sin nya bok 52 vägar till medkänsla - med dig själv och andra. 
Med hjälp av övningar i mindfulness, vänlighet och medkänsla, tillsammans med med-
itationer speciellt framtagna för boken kan du minska din oro, känna mer samhörighet 
med andra och glädjas mer i livet. 

Mitt hjärtas jaguar                           
Torsdag 21 mars 19.00 Lomma bibliotek  
Filmvisning    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 2/3
En film om skådespelaren, dramatikern, musikern och fotbollsfantasten
Magnus ”Mankan” Nilsson. 1991 drabbades ”Mankan” av en stroke. Han blev delvis 
förlamad och trodde att livet var över. Idag beskriver han det som en pånyttfödelse. Han 
blev en bättre dramatiker och fortsatte som skådespelare trots sitt handikapp. Han missar 
inte heller hemmamatcherna med sitt älskade IFK Norrköping. I filmen får vi följa med in 
i ”Mankans” magiska värld, där total närvaro och en outsinlig fantasi spelar huvudrollen. 
Regi, foto och klipp: Rex Brådhe. Produktion: Michaela Hennig. Längd: 75 min.
 

Efter filmen finns möjlighet till en pratstund med filmens producent och regissör. 
Då presenterar också filmparet sin nya satsning Litteraturkanalen. En webb-TV kanal i 
läsarnas, författarnas och böckernas tjänst.

Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Ola Schenström Mitt hjärtas jaguar



Jonas Hassen 
Khemiri

Jonas Hassen Khemiri gästar Bjärreds 
bibliotek och pratar om skrivande, 
berättande och språk, men framförallt 
om sin senaste roman Pappaklausulen 
som kom ut i höstas. I Pappaklausulen 
återvänder en pappa, som är en farfar, 
till Sverige och till sina barn som han 
gång på gång svikit och övergivit. 
Den neurotiske, ansvarstagande men 
förbisedda sonen, som är en pappa, 
vill och behöver göra upp med sin far. 
Samtidigt vinglar den på en piedestal 
högt uppsatta dottern, som är en 
mamma, till i sin faders ögon. Marken 
skälver av oro, ängslan, igenkänning 
och av skratt som fastnar i halsen. Efter 
föredraget finns det möjlighet att köpa 
och få böcker signerade av författaren. 

Arr: Kultur- och fritidsnämnden

Tisdag 26 mars kl 19.00 
Bjärreds bibliotek  

Författarbesök    Entré 50 kr
Biljetter säljes på biblioteken 
fr.o.m. 7/1

Foto: Pierre Björk



Gemensam läsning i Borgeby
Torsdag 28 mars 15.00 Borgeby Stenugnsbageri 
Obs! föranmälan på biblioteket fr.o.m. 7/1
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    Entré 30 kr

Välkommen till en stunds eftermiddagsfika och högläsning i mysig miljö. Under 
läsningen stannar vi ibland upp och pratar lite om tankarna texten väcker (det kan vara 
en novell, dikt eller kanske ett stycke ur en roman). Ingen förberedelse krävs. 

Hur kostfiber vi äter äts igen - av våra tarmbakterier                                        
Tisdag 2 april 19.00 Bjärreds bibliotek  
Forskarföreläsning    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 16/3
Vår tarmflora är viktig för vår hälsa och det är därför viktigt att förstå hur den fungerar, 
för att upptäcka om den är i obalans och för att i så fall kunna rätta till det. Om vi 
förstår vad våra olika tarmbakterier äter kan vi bidra till en positiv tarmbalans genom 
vår kost. Olika bakterier lever på olika saker i vår kost, däribland olika kostfiber. Viktoria 
Bågenholm, forskare vid Lunds universitet, föreläser om hur kostfiber bryts ner av 
våra tarmbakterier i ett avancerat maskineri. En inblick i biokemins grundforskning 
med direkt koppling till vår egen hälsa. Föreläsningen ingår i Forskarturnén 2019 där 
lundaforskare ger sig ut på de skånska vägarna och berättar om sina spännande ämnen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lunds universitet

IT för ovana                                      
Onsdag 3 april 15.00-18.00 Lomma bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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                             
Måndag 8 april 10.30-12.00 Bjärreds bibliotek  
Begränsat antal platser    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

Välkommen på boktipsfika! Vi träffas på biblioteket, fikar och pratar om böcker som vi 
har läst, eller som vi vill läsa. Kom med egna lästips eller lyssna på andras. Biblioteket    
bjuder på fika. 

IT för ovana                                      
Måndag 8 april 15.00-18.00 Bjärreds bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (40 min/person)    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

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. 



Åkes värld - Bilkyrkogården
Tisdag 9 april 19.00 Bjärreds bibliotek  
Kommuninvånare berättar    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken 
fr.o.m. 23/3

På Kyrkö mosse göms en kyrkogård av sällan skådat slag, där återfinns resterna av 
bilar från en svunnen tid. Ett hundratal bilar parkerade mitt ute i skogen. Bjärredsbon 
Kerstin Bengtsson har allt sedan 1980-talet gång på gång återvänt till mossen för att 
fotografera bilkyrkogården. Under sina besök blev hon också god vän med dåvarande 
ägaren, ”Åke på Myren”. Bilderna och berättelserna kring mossen har Kerstin samlat i 
Åkes värld – Bilkyrkogården. Kom till biblioteket och hör Kerstin berätta och visa 
bilder. Kerstin kommer också att ställa ut bilder från boken i biblioteket 9 april till 3 maj.

Varför ska man ha en fin trädgård?
Onsdag 10 april 18.00 Lomma bibliotek  
Kommuninvånare berättar    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken 
fr.o.m. 23/3

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
Vaggvisa av Leïla Slimani
Tisdag 9 april 18.00 Lomma bibliotek
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser
Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1
Hemmet har aldrig tidigare varit så välstädat och barnen 
avgudar henne. Barnflickan Louise har kommit in i deras 
liv och förändrat det. Föräldrarna lägger tacksamt sina 
barn i hennes händer. Snart börjar Louise få plötsliga 
vredesutbrott och bete sig märkligt, men de undviker 
i det längsta att konfrontera henne. I det vackra huset i Paris 
har ett mörker sipprat in och nedräkningen mot en katastrof har tagit sin 
början.
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Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby
Torsdag 11 april 15.00 Borgeby Stenugnsbageri 
Obs! föranmälan på biblioteket fr.o.m. 7/1
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    Entré 30 kr

Välkommen till en stunds eftermiddagsfika och högläsning i mysig miljö. Under 
läsningen stannar vi ibland upp och pratar lite om tankarna texten väcker (det kan 
vara en novell, dikt eller kanske ett stycke ur en roman). Ingen förberedelse krävs. 

Världsbokdagen
Tisdag 23 april Lomma och Bjärreds bibliotek  

Fira världsbokdagen med oss på biblioteket! Vi ställer till med bokbytarkalas, lämna 
en bok och ta en annan. Passa på att byta ut dina redan lästa böcker – kanske hittar 
du ny inspiration. Vi dukar upp ett pysselbord för stor och liten. Slå dig ner och pyssla 
en stund. Klipp och klistra i gamla biblioteksböcker som är så trasiga och tråkiga att 
de inte längre går att byta bort. 

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



Hjärnans struktur och språkförmågan: större är inte 
alltid bättre                                    
Onsdag 24 april 18.00 Lomma bibliotek  
Forskarföreläsning    Fri entré    Biljetter hämtas på biblioteken fr.o.m. 6/4
På neurolingvistik i Lund har man nyligen märkt en förbluffande stark relation mellan 
tjockleken på hjärnbarken i olika områden och hur stor förmåga människor har att 
använda olika delar av språket. Tjockare hjärnbark i de regioner som är viktigast för 
grammatik gör oss exempelvis bättre på att lära oss grammatiken i ett nytt språk. 
Men för somliga förmågor, som att höra skillnader i tonhöjd, verkar det å andra 
sidan snarare bättre att ha tunnare hjärnbark i relevanta områden. Mikael Roll, 
docent i lingvistik på Lunds Universitet, kommer att prata om varför tjockare eller 
tunnare hjärnbark på olika ställen i hjärnan kan vara fördelaktigt för olika delar av 
språkförmågan. Föreläsningen ingår i Forskarturnén 2019 där lundaforskare ger sig ut 
på de skånska vägarna och berättar om sina spännande ämnen.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lunds universitet

Litteraturcirkel
Gemensam läsning i Borgeby
Torsdag 25 april 15.00 Borgeby Stenugnsbageri 
Obs! föranmälan på biblioteket fr.o.m. 7/1
Litteraturcirkel    Begränsat antal platser    Entré 30 kr

Välkommen till en stunds eftermiddagsfika och högläsning i mysig miljö. Under 
läsningen stannar vi ibland upp och pratar lite om tankarna texten väcker (det kan 
vara en novell, dikt eller kanske ett stycke ur en roman). Ingen förberedelse krävs. 

Mikael Roll



Alnarp - den gröna ön
Torsdag 2 maj 19.00 Lomma bibliotek  
Författarbesök    Entré 20 kr    Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 7/1

Ett slott till skola, en pärla till park och en skog till labb – så beskriver författaren Eva 
Wrede Alnarp i sin nyutkomna bok. I föredraget berättar hon om lärosätets och 
ortens historia. Och om varför ”den gröna ön” är en lämplig etikett på detta 
märkvärdiga riksintresse. Under föredraget visas också bilder av fotografen Emma 
Larsson, som följt Alnarps växlingar under ett år.

Sök dina rötter - släktforskningseftermiddag
Tisdag 7 maj 16.00-18.15 Bjärreds bibliotek  
Obligatorisk tidsbokning (45 minuter/person)    Anmälan till biblioteken 
fr.o.m. 7/1

Lomma-Burlöv släkt- och folklivsforskare hjälper dig att finna din släkt. Ta chansen att 
få grundlig hjälp med dina efterforskningar. Mer information om föreningens 
verksamhet finner du på www.lbsf.sgfm.se

Bok & kaffe - deckarspecial                             
Onsdag 8 maj 10.30-12.00 Bjärreds bibliotek  
Begränsat antal platser    Anmälan till biblioteken fr.o.m. 7/1

Välkommen på boktipsfika! Vi träffas på biblioteket och pratar deckare som vi läst, 
eller som vi vill läsa. Kom med egna lästips eller lyssna på andras. Biblioteket bjuder 
på fika.



Utställningar våren 2019

Bjärreds bibliotek
18 december – 25 januari          

29 januari – 22 februari          

26 februari – 29 mars              

2 april – 3 maj                           

6 maj – 17 maj                        

                                                       

20 maj – 12 juni                

Lomma bibliotek
2 februari – 21 februari             

2 mars – 28 mars                            

30 mars – 28 april                  

4 maj – 26 maj                          

                   

20 maj – 31 maj                          

                      

3 juni – 27 juni               

29 juni – 25 juli               

3 augusti – 24 augusti              

Jean Bolinder - Almanacka, akvarell      

Marie Jönsson - foto

Brita Backgärde - akvarell

Kerstin Bengtsson  - Bilkyrkogård, foto

Elevutställning Skapande verkstad, 

Kulturskolan

Sverker Holmberg - olja/akryl

Lomma konstförening: Ulf Eriksson

Lomma konstförening: Anna Sjölin 

(Annapenna)

Fotoklubben Objektivet, Lomma       

Lomma konstförening: Andreas Tyrone                    

”Dregen” - ”Sketches of Sweden”

Skapande verkstad, elevutställning i             

glasskåp, Kulturskolan                        

RTP’s Fotogrupp - fotoutställning                

Maja Lindberg - Magi, fantasi och 

en skvätt melankoli

Ulla Lundberg - måleri


