
Turkisk poesiafton 
Turkisk-svensk poesiuppläsning av turkiska poeten 

Dervisan.  
Måndag den 22 februari kl. 18. 

 
Susanna Alakoski  

Författarbesök av Susanna Alakoski onsdag den 24 
mars kl. 18 på biblioteket. Fri entré. 

 
Susanna Alakoski, som fick Augustpriset 2006 för 
sin debutroman "Svinalängorna", berättar om sitt 

författarskap och presenterar sin nya bok  
"Håpas du trifs bra i fengelset".  

 
På påsklovet  

Titta på film! (från 11 år) 
Fredag den 9 april k. 15 på biblioteket. 

Bibliotekets filmgrupp visar den andra delen i serien 
om den omöjliga kärleken mellan en vampyr och en 

människa. Vad filmen heter kommer att stå i 
biblioteket. Gå med i filmgruppen nu och anmäl dig 

på biblioteket! 
 

 
Stickcafé 

Lär dig sticka! 
Prova-på-stickcafé fyra måndagar i februari 

1/2, 8/2, 15/2, 22/2 kl. 16-17 i bibliotekets café  

 
 

En kväll om mat och motion 
Måndag den 19 april kl 18.00 

 
 

Idrottsprofiler längs Inlandsvägen 
Författarbesök av Håkan Hermansson  

Tisdag den 20 april kl 18.00 
 

Sommaren 2008 cyklade journalisten Håkan Hermansson 
under två och en halv vecka 182 mil längs Inlandsvägen från 
Karesuando längst uppe i norr till hemmet i Lerum. Varje dag 

intervjuade han en idrottsprofil.  
Nu föreläser Håkan om sina upplevelser. Han visar bilder, 

pratar om förberedelserna, om sina möten med personerna 
han träffade under sin spännande resa. 

 
 

Sagostund  
för barn 3-5 år, kl 9.30 följande onsdagar: 

3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 17/3, 24/3, 31/3 
 

Barnteater 
Onsdag den 3 mars 

Trixies Värld – Snurra min jord! 
(5-7 år) Kl. 9.00 och 10.30 

Boka plats! 
Onsdag den 10 mars 

”Hallå vem är det som ringer” 
(1,5-3 år) Kl.9.00, 10.00, 11.00 

Boka plats! 

 
 

Datorkurser 
Seniornet (för dig 55+) 

Onsdagar kl. 10-11 & 11-12  
 

Datorkurs för kvinnor 
Måndagar kl. 13-14.30 

 
På andra språk än svenska: 

Datorkurs på engelska 
Onsdagar kl.15.00-16.30  
20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2  

 
Datorkurs på persiska 
Onsdagar kl 13.00-14.30 

27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3 
 

Datorkurs för kvinnor på turkiska 
Onsdagar kl. 15-16.30 

24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 
Vi har löpande datorkurser.  

Kontakta oss så får du veta mer. 

 
 

Läxhjälp 
Måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 17.30-19.00 

med Röda Korsets Ungdomsförbund och 
Medborgarskolan 

 

 
 

Familjelördag  
Lördag den 17 april kl 10-15. Välkommen till en 
dag med hela familjen. Vi bjuder på barnteater, 
skapande workshops for stora och små, sång, 

musik och dansuppträdanden. 
 
 



Bokfika 
Tisdagar kl. 19 den 26/1, 23/2, 23/3 

 
Läsecirkel 

Torsdagar kl 18 den 21/1, 25/2, 18/3 
i samarbete med ABF 

 
På sportlovet 

Lär dig teckna manga! 
   Tvådagars mangakurs för nybörjare på 

biblioteket, från 8 år och uppåt. 
Måndag den  15 februari kl. 13-15:  

Prova-på att teckna manga 
Tisdag  den 16 februari kl. 13-15:  

Fördjupning 
Obs! Begränsat antal platser 
Anmäl dig på biblioteket! 

 
Mera på sportlovet 

Titta på film! (från 11 år) 
Fredag den 19 februari kl. 15.00 på biblioteket 
Bibliotekets filmgrupp visar den senaste delen i 

fantasy-serien om den glasögonprydde trollkarlen 
som går på en skola för häxkonster och trolldom. 
Vad filmen heter kommer att stå i biblioteket. Gå 

med i filmgruppen nu och anmäl dig på biblioteket 
 

Se världsfilmer 
28/2, 28/3, 25/4 & 30/5 kl. 18 
(Sista söndagen i månaden) 

i samarbete med Kultur i Väst Regionbiblioteket, 
Mediapoolen, Filmcentrum, Svenska kyrkan, Sensus 

 

Musikafton 
Måndag den 1 mars kl. 18 

Balkaninspirerad och rumänsk musik 
med Per Arvidsson Bremmers &  

David Dorel Ambrus 
 

i samarbete med ABF 

 
 

Språkcafé  
på biblioteket 

Vi tränar på att prata kurdiska 
Tisdagar kl. 16-17 

Vi tränar på att prata engelska 
Tisdagar kl. 17-18 

Vi tränar på att prata svenska 
Torsdagar kl. 16.30-18 

i samarbete med Svenska kyrkan & VIDARE/ViL 
Det kostar inget och vi bjuder på fika. 

Drop-in! 

 
 

Brandinformation 
Vad gör du om det börjar brinna?  

Räddningstjänsten informerar och visar film. 
Under våren, kontakta biblioteket. 

 

 
 

Konsthörnan 
med månadens konstnär 

Kontakta biblioteket om du vill ställa ut! 
 

Vårprogrammet på 
Biskopsgårdens 

bibliotek 
2010 

 
 

 
 

 
Vårväderstorget 3 

 
Bibliotekets öppettider: 

Måndag-torsdag kl. 10-19 
Fredag kl. 10-17 
Lördag kl. 10-15 

 
Tel 366 61 00 eller 366 61 01 

 

 

     


