Det händer

våren 2019

BIBLIOTEKEN

på

FÖR BARN

Barnteater – Tappa tand

En rafflande berättelse om längtan efter att
bli stor och framför allt – att få den där
underbara gluggen mellan tänderna. En
skrattfest för alla åldrar och igenkänningsfaktorn är hög! Föreställningen passar för barn
från 4 år.
Gratisbiljetter hämtas på Deje bibliotek.
22 januari kl. 10.00, Deje bibliotek

Sagostund på arabiska

Välkommen att lyssna på sagor på arabiska,
passar barn från 3 år.
Söndagar kl. 12.00, Forshaga bibliotek
3 februari, 3 mars, 7 april

Sagostund

After school

Går du i årskurs 3-5 är du välkommen på
After school. Välkommen till biblioteket efter
skolan. Vi läser, skriver, pysslar, har frågesporter och annat kul. Ingen föranmälan.
Fredagar kl. 14.00–15.30, Forshaga bibliotek
8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 april

Boken vs filmen för unga

Går du på mellanstadiet och gillar att läsa och
se på film? Anmäl dig då till vår bok- och filmcirkel. Vi läser boken Tsatsiki och olivkriget av
Moni Nilsson och ser sedan filmen. Vi träffas
tre gånger under våren. Anmälan till
biblioteket senast 13 februari.
20 februari, 27 mars, 3 april kl 15.00,
Forshaga bibliotek

Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 år.
Är ni en förskolegrupp vill vi att ni
föranmäler er till biblioteket.
Fredagar kl. 10.00, Forshaga bibliotek
8 februari, 22 februari, 8 mars, 22 mars och
5 april

Sportlov

Påsklov

Quiz

Speldag

Var med i biblioteks quiz och testa dina
kunskaper i alla möjliga olika frågor. Man kan
quizza ensam eller i lag med kompisar eller
familjen. Frågorna är anpassade för barn ca
7-13 år men alla är välkomna att delta. Ingen
föranmälan.
27 februari kl. 15.00, Forshaga bibliotek

Serieworkshop

Tecknaren Lisa Medin kommer hit och lär ut
grunderna i att teckna serier. Workshopen
passar barn från 10 år och uppåt. Föranmälan
till biblioteket senast 22 februari. Begränsat
antal platser.
28 februari kl. 13.30–16.30, Forshaga bibliotek

Utmana varandra i spel som Fia med knuff,
Fyra i rad, Othello, m.m. Fina priser
utlovas. För barn och vuxna i alla åldrar.
Drop-in, ingen föranmälan.
23 april kl. 10.00-14.00, Deje bibliotek
24 april kl. 13.00-17.00, Forshaga bibliotek

Blue-Bot robotar

Prova på att programmera med robotar.
För barn från 6 år.
Drop-in, ingen föranmälan.
25 april kl.14.00-16.00, Forshaga biliotek

FÖR VUXNA
Nyfiken på släktforskning? Nybörjare eller
rutinerad, ta med dina frågor och kom till
biblioteket på släktforskningens dag.
Värmlands släktforskarförening erbjuder
släktforskningshjälp och försäljning av
böcker och CD-/DVD-skivor. Forshaga
hembygdsförening visar bildspel. Café Rasten
har öppet och vi bjuder på kaffet. Arrangeras
i samarbete med Värmlands släktforskarförening och Forshaga hembygdsförening. Ingen
föranmälan.
19 januari kl. 10.00–14.00 (obs lördag!),
Forshaga bibliotek

Handarbetscafé

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.
4 februari - 28 maj
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
mars är gemensamma med ”Boken vs filmen”
där vi läser en bok tillsammans och sedan ser
filmen. Föranmälan till biblioteket senast 11
januari.
7 februari, 7 mars, 14 mars, 4 april kl. 18.00,
Forshaga bibliotek

Boken vs filmen

Är boken bättre än filmen? Vi träffas två torsdagskvällar och diskuterar En sista semester
av Michael Zadoorian. Till första gången har vi
läst boken, andra gången ser vi filmen. Föranmälan till biblioteket senast 7 februari.
7 mars, 14 mars kl. 18.00, Forshaga bibliotek

Lustenbåtarna på Klarälven

I över 100 år bogserade Lustenbåtarna virke
från Deje till Karlstadsområdet. Klarälven var
Sveriges sista flottled och var i bruk till 1991.
För första gången har nu båtarnas historia
dokumenterats. Hör Helena Lundgren Landin
berätta om sin nya bok som baseras på intervjuer med båtförarna och ger en unik inblick
i livet ombord och inom flottningen. Ingen
föranmälan.
1 april 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.
9 april kl. 18.00, Forshaga bibliotek

Bokbytardag

Vi firar Världsbokdagen genom att göra den
till en bokbytardag. Byt dina utlästa böcker
mot nya läsupplevelser. Du kan lämna in de
böcker du vill byta bort på biblioteket fr.o.m.
8 april eller ta med dem direkt på bytesdagen. Det ska vara nyare böcker i gott skick
och du får byta max 8 böcker.
23 april, Forshaga bibliotek

Jag är inte dum i huvudet! Jag har Aspergers syndrom & bipolär
sjukdom typ 2

I sin gripande, roliga och informativa föreläsning om att leva med Asperger och bipolär sjukdom typ 2 berättar Joanna Halvardsson vad det innebär rent praktiskt i livet för henne. Hur
livet faktiskt fortsätter och att det går att leva gott och rikt även med en eller flera bokstavskombinationer. Arrangemanget sker i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen.
För att garantera dig en plats, hämta ut en biljett på Forshaga bibliotek fr.o.m. 20 februari.
6 mars kl. 18.00, Forshaga bibliotek

Reservation för eventuella ändringar. December 2018

Släktforskningens dag

Familjesöndagar
En kreativ mötesplats för familjer. Välkommen hit och skapa något tillsammans med ditt
barn. Drop-in, ingen föranmälan.
Söndagar kl. 11.00–13.00, Forshaga bibliotek
20
27
3
10
17
24

januari Pärlplattor
januari Lego
februari Sagostund på svenska 11.30 och på arabiska 12.00.
februari Alla hjärtans dag-pyssel
februari Pärlpyssel med ABF
februari Konstworkshop med Kulturskolan

Boka tid för
teknikhandledning
Vill du lära dig mer om grundläggande teknik,
som att använda e-post, sociala
medier eller en surfplatta till exempel? Kom
in eller ring oss så bokar vi in en tid då vi kan
hjälpa dig med det du vill lära dig mer om.

Lärcenter 10 år
Forshaga Lärcenter fyller 10 år,
det ska vi självklart fira på något
sätt.
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
Reservation för eventuella ändringar.
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

