
Utställningar våren 2019

Lennart Hellsing 
100 år!

  på biblioteken i Lomma & Bjärred

Sportlov = Bygglov
Då händer det massor av skoj på biblioteken

     Carmen

Bokklubbar

SommarbokenPyssla till påsk!

RETOY
Lilla Läs

SAGOSKOJ!

Bygg din egen 
magiska trädkoja

Program för
Barn & 
Unga

Filmtajm!

Bygg din egen 
magiska trädkoja

VÅREN 2019VÅREN 2019



Filmtajm

Bio på bibblan 
Bjärreds bibliotek

Lördag 19 jan kl. 13.00 
Onsdag 20 feb kl. 10.30
Onsdag 20 feb kl. 13.00
Lördag 2 mars kl. 13.00

Lördag 16 mars kl. 13.00
Lördag 30 mars kl. 13.00
Lördag 13 apr kl. 13.00

Måndag 15 april kl. 18.00 
 Onsdag 17 apr kl. 10.30

Onsdag 17 apr kl. 13.00
Lördag 27 apr kl. 13.00

Bio på bibblan 
Lomma bibliotek

Lördag 19 jan kl. 13.00 
Lördag 2 feb kl. 13.00

Måndag 18 feb kl. 10.30
Onsdag 20 feb kl. 13.00
Lördag 2 mars kl. 13.00

Lördag 16 mars kl. 13.00
Lördag 30 mars kl. 13.00
Måndag 15 apr kl. 10.30
Onsdag 17 apr kl. 13.00
Lördag 27 apr kl. 13.00
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Sagoskoj

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

5 februari, 12 februari
5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars
2 april, 9 april, 23 april, 30 april

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

18 januari, 1 februari, 15 februari,
1 mars, 15 mars, 29 mars, 
12 april, 26 april 

Från 3 år
Drop-in
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Sportlov = Bygglov på biblioteken

Byggsagor & Byggpyssel
Tisdag 19 februari 12.30- 14.30 (pyssel från ca kl. 13.00)
Vi inleder med sagostund och fortsätter sedan med pyssel. 
Kom och bygg ett fantasifullt mini-hus, mini-trädkoja eller 
något annat spännande. Vi plockar fram roligt material och 
bjuder på fika. För barn upp till 6 år och medföljande vuxen. 
Drop-in.

Bio på bibblan
Onsdag 20 februari kl. 10.30 (barntillåten)
Onsdag 20 februari kl. 13.00 (från 7 år)
Gå på bio tillsammans med filmklubben Bio på bibblan.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/2.                                             

Byggpyssel - gör din egen miniträdkoja
Torsdag 21 februari kl. 12.30-14.30
Om du är med och gör en mini-trädkoja är du 
även med i vår tävling, där du kan vinna boken 
“Vår trädkoja med massor av pyssel”! 
Från 7 år. Drop-in.
 
Bygg en berättelse
Dessutom bygger vi 
berättelser tillsammans 
under hela veckan, kom 
in och skriv din del!

BJÄRREDS BIBLIOTEK

Sportlov = Bygglov på biblioteken

Byggsagor & Byggpyssel

Bio på bibblan

Byggpyssel - gör din egen miniträdkoja

Bygg en berättelse



Sportlov = Bygglov på biblioteken

LOMMA BIBLIOTEK

Bio på bibblan
Måndag 18 februari kl. 10.30 (barntillåten)
Onsdag 20 februari kl. 13.00 (från 7 år) 
Gå på bio tillsammans med filmklubben Bio på bibblan.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/2.                                             

Skriv en berättelse med Lego
Tisdag 19 februari kl. 13.00-14.30 
Vi bygger Lego och hittar på en berättelse utifrån det vi har 
byggt. För barn 6-9 år. Begränsat antal platser. Anmäl dig på 
biblioteket fr.o.m. 1/2.          

Bygg din egen magiska trädkoja
Torsdag 21 februari kl. 13.00-15.00 
Hur vill du att din drömkoja ska se ut? Kom och bygg 
tillsammans med oss. Vi plockar fram roligt pysselmaterial 
och bjuder på fika. För barn 7-12 år. Begränsat antal platser.    
   Anmäl dig på biblioteket fr.o.m. 1/2.     
 
        Bygg en berättelse
            Dessutom bygger vi berättelser  
                     tillsammans under hela        
                      veckan, kom in och 
                      skriv din del!
    
                    
              

Sportlov = Bygglov på biblioteken  18-22
februari
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Bio på bibblan

Skriv en berättelse med Lego

Bygg din egen magiska trädkoja

        Bygg en berättelse



Påsklovskul

Bokfika för dig 9-12 år (Lomma bibliotek)
Vi träffas fyra eftermiddagar under våren (30 januari, 6 mars, 27 mars och 8 maj
 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!

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 pratar vi om böckerna och fikar såklart. Vi träffas 
onsdagarna 30 januari, 13 mars, 10 april och 8 maj 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 följande torsdagar: 24 januari, 7 mars, 11 april och 30 maj 
kl. 15.30-16.30 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: 23 januari, 6 mars, 10 april och 29 maj 
kl. 18.30-ca 20.00. Begränsat antal platser. Anmäl dig på Bjärreds bibliotek om 
du vill vara med!

Foto: Shutterstock.com

Vårens
BOK-

KLUBBAR!



PåsklovskulPåsklovskul
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Bio på bibblan
Måndag 15 april kl. 10.30 Lomma bibliotek (barntillåten)
Onsdag 17 april kl. 13.00 Lomma bibliotek (från 7 år) 
Måndag 15 april kl. 18.00 Bjärreds bibliotek (från 11 år) 
Onsdag 17 april kl. 10.30 Bjärreds bibliotek (barntillåten) 
Onsdag 17 april kl. 13.00 Bjärreds bibliotek (från 7 år) 
Gå på bio tillsammans med filmklubben Bio på bibblan.
Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteken fr.o.m. 1/4.                                             

Påsksaga & påskpyssel
Tisdag 16 april kl. 12.30-14.30 Bjärreds bibliotek
Vi börjar dagen med en påsksaga, sedan fortsätter vi med 
pyssel kl. 13.00-14.30. Vi bjuder på fika. Drop-in för barn och 
medföljande vuxen. Påskkärringar och annat oknytt är extra 
välkomna! 

Pyssla inför påsken
Tisdag 16 april kl. 13.00-15.00 Lomma bibliotek
Kom och pyssla med oss. Fjädrar, kulor och annat roligt 
pysselmaterial fixar vi. Drop-in. 



Världsbokdagen 23 april
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. Slå dig ner och pyssla en stund. Vi dukar upp ett 
pysselbord för stor och liten. Klipp och klistra i gamla biblioteksböcker som är så 
trasiga och tråkiga att de inte längre går att byta bort. 

Barnteater med Kulturskolan
Måndag 13 maj 16:00 Bjärreds bibliotek
Kulturskolans Lomma teaterelever bjuder på en föreställning baserad på barn-
böckerna: “Sören Sören Sören” och “Det var inte jag sa Robinhund.” Med humor 
och värme får vi inblick i vardagen hos Robinhund, som inte verkar kunna göra 
något rätt. Hos brorsorna Sören är det upplagt för helt knasiga förväxlingar, då 
det är omöjligt att hålla reda på vem som är vem! För barn 3-6 år. 
Begränsat antal platser. Fri entre, biljetter hämtas på biblioteket.

Lennart Hellsing 100 år
Den 5:e juni i år hade Lennart Hellsing fyllt hundra år. Det vill vi på biblioteken i 
Lomma och Bjärred fira! Besök vår sommarutställning med böcker, tävlingar och 
annat skoj.

ANNAT KUL
på biblioteken i vår!

Lennart Hellsing



EN BÄTTRE 

VÄRLD 

Kul för både barn och miljön!
1. Ta med leksaker du inte använder.
2. Få stämplar för alla leksaker du lämnar in till Retoy.
3. Hitta nya leksaker i Retoys bytesyta.

BYT LEKSAKER MED

www.retoy.se

Retoy på Lomma bibliotek
10 mars kl. 11-15

Retoy på Bjärreds bibliotek
16 mars kl. 11-15

ANNAT KUL
på biblioteken i vår!

Lennart Hellsing



Sommarboken 2019 - Kick-off!
Torsdag 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.
Torsdag 13 juni Bjärreds bibliotek
Hämta sommarbokenhäftet direkt efter skolavslutningen. Vi bjuder på fika och 
boktipsar gärna.

Sommarbokenkalas
Missa inte vårt skojiga kalas! Det blir fika, utlottning av hemliga vinster och en spän-
nande överraskning. För dig som är med i Sommarboken 2019. Mer information 
hittar du längre fram i vår på bibliotekens hemsida.

Lilla Läs
Var med i vårt ”Lilla Läs-bingo” och få ett fint klistermärke! Går att göra hur många 
gånger som helst under sommarlovet. För dig som inte kan läsa själv.

Sommarutmaningen
Läs en bok i sommar och fyll sedan i formuläret som finns på bibliotekets hemsida. 
Tryck på skicka och du är automatiskt garanterad en lott i vår sommartävling. Läs en 
bok till och du har två lotter... För dig som ska börja årskurs sex och uppåt!

Skrivarkurs på biblioteken 
Fredag 14 juni kl. 9.00-16.00 Bjärreds bibliotek
Måndag-tisdag 17-18 juni Lomma bibliotek
Gillar du att skriva och skapa egna berättelser? Då är detta något för dig. Håll utkik 
efter mer information på vår hemsida när sommarlovet börjar närma sig. 

LÄS med 
oss i sommar!



Läs 6 böcker i sommar och du får en bok!
START 13 juni - SLUT 15 augusti

Biblioteken i Lomma & Bjärred

                      För dig som läser själv!
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