Det händer

hösten 2018

BIBLIOTEKEN

på

FÖR BARN
After school

Går du i årskurs 3-5 är du välkommen på
After school. Kom till biblioteket efter skolan. Det handlar om böcker, vi skriver, läser,
lyssnar, pysslar m.m. Ingen föranmälan.
Fredagar kl 14.00-15.30, Forshaga bibliotek
5 oktober Höstens första After school
bjuder på massor av Kahoot-frågesporter.
12 oktober Denna fredag kommer vi att
skriva roliga berättelser på löpande band.
19 oktober Idag är det boksport som gäller,
ta på dig bekväma kläder, för vi kommer
inte att sitta stilla.
9 november En magisk början,vi lyssnar på
början av en berättelse som vi sedan bygger
vidare på tillsammans.
16 november Afternoon read, kom och
slappna av efter en lång skolvecka, vi
bjuder på högläsning och fika.
23 november På årets sista After school
skapar vi nytt med gamla böcker, kom och
var kreativ!

Sagostunder

Sagostunderna passar alla barn i åldrarna
3-6 år. Är ni en förskolegrupp vill vi att ni
föranmäler er till biblioteket.
Fredagar kl 10.00, Forshaga bibliotek
5 oktober, 19 oktober, 2 november,
16 november, 30 november

Godnattsagostund

Vi välkomnar alla små till en sagostund med
godnattsagor på biblioteket. Ta gärna på dig
pyjamas och ta med ditt gosedjur så kan du
gå direkt och lägga dig när du kommer hem
från sagostunden. Ingen föranmälan.
8 november kl 18.00, Forshaga bibliotek

ÄNTLIGEN HÖSTLOV!
Mumindag i Kulturhuset

Deje bibliotek, Folkets Hus-föreningen Deje och Forshaga-Munkfors
församling bjuder in till en Mumindag i Kulturhuset. Det blir olika
Mumininspirerade aktiviteter för barn och familjer under
eftermiddagen och kl 18.00 spelas en musikteaterföreställning där
Muminensemblen tar oss med på äventyr i Mumindalen. Håll utkik
efter mer information om tider, teaterbiljetter m.m.
31 oktober kl 11.00, Kulturhuset, Deje

Barnteater – Att fånga en tiger

Ingen vet så mycket om djur som Johannas farfar. Framförallt vet han hur man
fångar dem. En kväll när farfar är barnvakt frågar Johanna hur man fångar en tiger.
Så börjar en fantasiresa till djungeln.
En föreställning som får både ung och gammal att skratta gott och väcker lusten att
upptäcka spännande saker tillsammans. Att fånga en tiger bygger på en bok av
Martin Widmark och framförs av Jäders teater. Föreställningen passar för barn 3-10 år.
Gratisbiljetter hämtas på Forshaga bibliotek. Begränsat antal, så skaffa biljetter i god tid!
1 november kl 11.00, Forshaga Folkets Hus

FÖR VUXNA

För alla som gillar att handarbeta och träffas i
grupp, sitta och prata och utbyta erfarenheter.
Vi träffas i biblioteket en eftermiddag i veckan. Drop-in.
17 september-27 november
Måndagar kl 15.00-18.00, Deje bibliotek
Tisdagar kl 15.00-18.00, Forshaga bibliotek

Bokcirkel

I bibliotekets bokcirkel träffas vi och pratar
om utvalda böcker. Vi fikar, diskuterar läsning
och boktipsar varandra. Träffarna i november
är gemensamma med ”Boken vs filmen” där vi
läser en bok tillsammans och sedan ser filmen.
Föranmälan till biblioteket senast 24 augusti.
20 september, 11 oktober, 15 november,
22 november kl 18.00, Forshaga bibliotek

Litteraturquiz

Ta en fika i Café Rasten och testa dina
kunskaper i en frågesport om högt och lågt
från böckernas värld. Tävla ensam eller i lag
om max 4 personer. Ingen föranmälan.
25 september kl 18.00, Forshaga Lärcenter

E-medborgarveckan

E-medborgarveckan anordnas varje år, med
aktiviteter i hela Sverige, för att främja den
digitala delaktigheten. Vi bjuder in till två
teknikträffar där vi berättar om bibliotekets
digitala tjänster och hur man kan läsa digitala
tidningar. Möjlighet finns att ställa frågor om
annat digitalt och att prova på olika lösningar.
Ta med din dator/surfplatta eller låna på biblioteket. Drop-in, ingen föranmälan.
9 oktober kl 10.00-12.00, Deje bibliotek
10 oktober kl 14.00-16.00, Forshaga bibliotek

Författarafton med HG Storm
och Pia Sundgren Storm

Det man inte pratar om är en stark skildring
av ett familjetrauma ur olika perspektiv, och
under kvällen kommer HG Storm och Pia Sundgren Storm att uppehålla sig kring teman som
återfinns i boken; psykisk ohälsa bland ungdomar, självmord och sorgearbete.
För att garantera dig en plats, hämta ut en
biljett på Forshaga bibliotek fr.o.m. 1 oktober.
16 oktober kl 18.00, Forshaga bibliotek

Värmlands största stickcafé

Vi bjuder in alla som vill vara med och sticka/
virka till Stadsmissionen. Vi stickar/virkar vantar och mössor i vuxenstorlek som kan delas ut
till behövande här i Sverige i vinter.
Arrangemanget kommer att ske på flera platser i Värmland under denna dag. Carina Olsson
kommer att finnas med oss via Skype kl 13.00.
Drop-in. Mer information kommer, håll utkik!
17 oktober kl 12.00-15.00, Forshaga bibliotek

Boken vs filmen för vuxna

Är boken bättre än filmen? Vi träffas två torsdagskvällar och diskuterar Känslan av ett slut
av Julian Barnes. Till första gången har vi läst
boken, andra gången ser vi filmen.
Föranmälan till biblioteket senast 12 oktober.
15 november och 22 november kl 18.00,
Forshaga bibliotek

Värmlands bokfestival

Värmlands bokfestival äger rum i Karlstad
16-17 november. Under fredagen livesänder vi
delar av Värmlands bokfestivals scenprogram
på storbild. Håll utkik efter mer information!
16 november, Forshaga bibliotek

Reservation för eventuella ändringar. Augusti 2018

Handarbetscafé

KULTURSÖNDAGAR
Bibliotekets kultursöndagar är en kreativ mötesplats för familjer. Välkommen
hit och skapa något tillsammans med ditt barn. Drop-in, ingen föranmälan.

Kalejdoskop
Drop-in, ingen föranmälan.
28 oktober kl 11.00–13.00
Forshaga bibliotek

Ulltema
Drop-in, ingen föranmälan.
18 november kl 11.00–13.00
Forshaga bibliotek

Legobygge
Drop-in, ingen föranmälan.
4 november kl 11.00–13.00
Forshaga bibliotek

Julpyssel
Drop-in, ingen föranmälan.
25 november kl 11.00–13.00
Forshaga bibliotek

Plåtslöjd
Drop-in, ingen föranmälan.
11 november kl 11.00–13.00
Forshaga bibliotek

I år fyller
Deje bibliotek
175 år! Det ska vi
fira under hösten.
Håll utkik, mer
information
kommer!

Öppettider och kontakt:
Deje bibliotek
Måndag 14.00-19.00
Tisdag
10.00-14.00
Torsdag 10.00-14.00

Forshaga
Måndag
Tis-tors
Fredag
Söndag

Telefon: 0552-446 60

Telefon: 054-17 22 20

Besök oss gärna på www.bibliotekvarmland.se
Gilla oss på Facebook för uppdaterad information:
www.facebook.com/forshagabibliotek.

bibliotek
10.00-19.00
08.30-19.00
10.00-16.00
11.00-14.00

