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KALMAR STADSBIBLIOTEK

Vuxenprogram

Fri entré och ingen föranmälan om inget annat anges

bibliotek.kalmar.se

Litteratur
Varför inte gå med i en bokcirkel? Det är ett enkelt sätt att umgås
och att dela sitt litteraturintresse. På huvudbiblioteket finns dessutom bokkassar till utlån om man vill starta en egen bokcirkel.

Bokcirkel på huvudbiblioteket
MÅNDAGAR | 17:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

23 SEP Sara Stridsberg – Kärlekens Antarktis
21 OKT Tessa Hadley – Syskonen
18 NOV Ola Larsmo – Swede Hollow

Begränsat antal platser. Föranmälan: ola.kumlin@kalmar.se
eller tfn 0480-45 06 58. Böcker finns till utlån för deltagarna.

’Bokcirklar i Södermöre

start MÅNDAG 26 AUG | 13:30 | LJUNGBYHOLMSBIBLIOTEKET
start TORSDAG 29 AUG | 17:30 | LJUNGBYHOLMSBIBLIOTEKET
start TISDAG 3 SEP | 19:00 | HAGBYBIBLIOTEKET
Föranmälan: ljungbyholm.bibl@kalmar.se, tfn 0480-45 29 70
		
hagby.bibl@kalmar.se, tfn 0480-45 29 73
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Bokcaféer
Vi träffas och pratar om litteratur. Ta gärna med böcker du
vill tipsa andra om.

TORSDAGAR 29 AUG , 26 SEP,
28 NOV | 17:00 | &
ONSDAG 30 OKT | 11:00 |
BERGAVIKSBIBLIOTEKET
start MÅNDAG 2 SEP | 18:30 |
PÅRYDSBIBLIOTEKET
Föranmälan: paryd.bibl@
kalmar.se, tfn 0480-45 29 79.
Fler datum bestäms vid upptakten.

Högläsning
för vuxna
Välkommen på en stunds avkopplande högläsning. Vi läser
en ny novell vid varje tillfälle.
Efter läsningen fikar vi och
samtalar om berättelsen.

TORSDAGAR 29 AUG, 26 SEP,
31 OKT, 28 NOV | 13:30-15:00 |
LINDSDALSBIBLIOTEKET
FREDAGAR 20 SEP, 18 OKT,
15 NOV | 10:00-11:30 |
& 13 DEC | 13:30-15:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

Ruskiga berättelser i höstmörkret
ONSDAG 30 OKT | 19:00 | ROCKNEBYBIBLIOTEKET

Peter Danielsson tar med oss till gångna tider då elektriskt ljus
bokstavligt talat lyste med sin frånvaro, men förunderliga händelser och märkliga ting ändå krävde förklaringar.
Biblioteket bjuder på fika.
Föranmälan: rockneby.bibl@kalmar.se, tfn 0480-45 29 76

Nobelpriset i
litteratur

TORSDAG 10 OKT | 13:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET
Vem tilldelas
Nobelpriset i
litteratur 2019?
I år kommer
även 2018 års
pris att tillkännages.
Välkomna till biblioteket för
att följa direktsändningen av
tillkännagivandet. Vi bjuder på
cider och tilltugg.

Dillbergs
bokhandel
Dillbergs bokhandel presenterar boknyheter.

TORSDAG 10 OKT | 19:00 |
LINDSDALSBIBLIOTEKET
Föranmälan: lindsdal.bibl@
kalmar.se, tfn 0480-45 29 74

MÅNDAG 18 NOV | 19:00 |
TREKANTENBIBLIOTEKET
Föranmälan: trekanten.bibl@
kalmar.se, tfn 0480-45 29 78

Boktipsarkvällar
Behöver du något nytt att läsa? Kom till våra mysiga boktipsarkvällar och bli inspirerad. Personal från biblioteken i Kalmar
presenterar sina läsupplevelser. Biblioteken bjuder på fika.

ONSDAG 25 SEP | 18:00 | ROCKNEBYBIBLIOTEKET
TISDAG 1 OKT | 17:00 | RINKABYHOLMSBIBLIOTEKET
TISDAG 3 DEC | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Lästips!

KALMARSUNDSVECKAN20

Klimatet och vi
I höst startar vi tillsammans med Länsstyrelsen, Länsförsäkringar, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Linnéuniversitetet
och Energikontor sydost en föreläsningsserie om miljön. Fler föreläsningar tillkommer, se vår hemsida bibliotek.kalmar.se.

Ekologik - 100 enkla sätt att leva hållbart
ONSDAG 28 AUG | 17:30 | HUVUDBIBLIOTEKET

Hur kan vi leva mer hållbart? Med utgångspunkt
från boken Ekologik berättar Johan Tell om de små
val som vi behöver göra för att uppnå en mer hållbar
livsstil. Johan Tell är författare och krönikör och har
skrivit flera uppmärksammade miljöböcker.

Klimatet förr och nu

TORSDAG 29 AUG | 17:30 | HUVUDBIBLIOTEKET
Sandra Andersson är klimatolog på SMHI. En viktig uppgift är
att tillgängliggöra och sprida kunskap om Sveriges klimat förr
och nu, men också i framtiden. Sandra berättar om de underliggande faktorerna till klimatförändringen, hur klimatet förändrats
i Sverige fram till idag, och vad klimatmodellerna säger om framtiden. Hur påverkar detta oss och vårt samhälle?
Föreläsningarna är även en del av Kalmarsundsveckan, en vecka
fylld av hållbara framtidslösningar, se kalmarsundsveckan.se.

Prideveckan
Kalmarsund Pride pågår vecka 36 och visionen är ”att skapa ett
inkluderande Kalmar län – ett samhälle fritt från begränsande
normer, fördomar och diskriminering.” - kalmarsundpride.se

Att leva som
transperson

Foto
: Em
el

Författaren Fredrik Ekelund
upptäcker sin transidentitet
och hamnar i en kris som leder
till ett helt nytt liv som Marisol. I boken Q undersöker
han transpersoners verklighet:
Vad innebär det
att vara man,
und
spl
att vara
A
ie
kvinna
eller att
uppleva
sig vara
både
och?

Foto: press
bild

TISDAG 3 SEP | 18:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

Sanna Mac Donald
MÅNDAG 2 SEP | 18:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

Författaren Sanna Mac Donald
berättar om sin roman Om allt
vore annorlunda, en bok om
normbrytande kärlek. Sanna är
uppvuxen i Kalmar.

IT för ovana
IT-hjälp

TISDAGAR | 15:00 - 17:00 |
& FREDAGAR | 9:00 - 11:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET
Behöver du hjälp med din
dator, surfplatta eller mobil?
Välkomna till vår drop-in på
huvudbiblioteket.

Dropin
Vi kan hjälpa till med:
- Enklare datorhandledning
- Hjälp med surfplatta och mobil
- Ladda ner appar
- Nedladdning av e-böcker
- Hantera/skapa epost
- Internethandledning

Författarbesök &
föreläsningar
Foto: Sebastian Jakobsson

Senaste nytt från Sandby borg

TORSDAG 12 SEP | 19:00 | SÖDERMÖRESKOLANS AULA
Helena Victor, fil dr i arkeologi och projektledare för utgrävningarna i Sandby borg, berättar om händelserna i Sandby borg – den
öländska borgen vid Ölands östra kust, där en bestialisk massaker ägde rum för 1500 år sedan.
Vi får senaste nytt om fynden, teorierna och forskningen.
Arrangör: Ljungbyholmsbiblioteket

Tove Folkesson. Foto: Sara Mac Key

Maha Nasser. Foto: Privat

Tove Folkesson - ny roman hösten 2019
ONSDAG 18 SEP | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Möt Tove Folkesson i ett samtal om hennes nya
roman, Hennes ord, den första boken efter trilogin
om Eva Zackrisson.

Hennes ord handlar om att längta efter barn, men
också om att förlora den sköra drömmen i ett
brutalt möte med verkligheten. Den handlar om
mormodern och den öländska släkten och förhoppningen om att föra arvet vidare.

Experiences in Yemen and Sweden
- culture and women´s rights
TORSDAG 10 OKT | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Föreläsning på
engelska

Maha Nasser är fristadsförfattare i Växjö. Som journalist och programledare i Jemen drev hon frågor om
demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors fri- och rättigheter. När inbördeskriget bröt ut blev det direkt livsfarligt att verka
som journalist och driva dessa frågor.
Arrangeras i samarbete med
Humanisterna Kalmar och
ABF Kalmar län.

Julie Lindahl - ett
barnbarn utforskar
sin familjs nazistiska förflutna
MÅNDAG 11 NOV | 18:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET
Under våren 2010 besökte Julie
Lindahl i ren förtvivlan det
tyska federala arkivet i Berlin.
Lindahl var förberedd på det
värsta och hennes farhågor
bekräftades då hon fick reda på
att hennes morföräldrar hade
tillhört SS i det ockuperade Polen under andra världskriget.
Denna upptäckt ledde till en
sexårig resa genom Tyskland,
Polen, Paraguay och Brasilien.
I sin bok Pendeln låter hon
läsaren följa med på sin dramatiska resa.
Arrangeras i samarbete med
studieförbundet Bilda.

Foto: Kajsa Göransson

Johanna Mo. Foto: Caroline Andersson

Peter Danielsson. Foto: Stefan Siverud

Johanna Mo

MÅNDAG 14 OKT | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET
Johanna Mo är uppvuxen i Lindsdal men bor numera
i Stockholm. Hon har fått lysande recensioner för sin
kriminalserie om Helena Mobacke och i år kommer
fjärde delen i serien, Jag var tvungen att gå.
Dessutom är Johanna Mo aktuell med Svarta änkan,
en mörk, psykologisk deckare som utspelar sig i
Stockholm. Hon har även gett ut två romaner, Får i
mig mer liv än jag är van vid och Precis så illa är det, som båda
togs emot väl av läsare och kritiker.

Mörebygden, Dackefejden och Gustav
Vasa i ett europeiskt perspektiv
TORSDAG 14 NOV | 19:00 | SÖDERMÖRESKOLANS AULA

Peter Danielsson, fil lic i historia, berättar om förändringens vind
som svepte in över Sverige och Småland under 1530- och 1540-talen. Gustav Vasa hade nya tankegångar om hur han vill förändra
sitt rike. Var detta något unikt för Sverige eller fanns det liknande
tankar även i andra riken? Att den småländska allmogen protesterade känner vi till, men hur gjorde bönderna i andra länder?
Arrangör: Ljungbyholmsbiblioteket

Björn af Kleen
- Amerikaner
FREDAG 22 NOV | 16:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET
Björn af Kleen är sedan 2017
Dagens Nyheters USA-korrespondent. Han är aktuell med
boken Amerikaner, som samlar
några av hans reportage
från USA. Reportagen ger en
inblick i ett land som är starkt
polariserat och vars framtid är
lika oförutsägbar som presidentens twitterinlägg.
Björn af Kleen debuterade 2009
med Jorden de ärvde, som
granskade den nutida svenska
adeln.

Foto: Emil Wesolowski

Kreativitet
Stickklubben

Adventskonsert

TORSDAGAR | 17:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

ONSDAG 27 NOV | 19:00 |
PÅRYDPARKEN

Första torsdagen varje månad
ses stickklubben på huvudbiblioteket. Alla är välkomna.

Möre Gospel bjuder på en
härlig och stämningsfull konsert med såväl klassiska som
moderna jullåtar. Biblioteket
bjuder på glögg och pepparkaka från kl. 18.30.

Se stickklubbenkalmar.blogspot.se eller Facebook för mer
information och tider.

Arrangör: Pårydsbiblioteket

Slöjdcafé
- Yllebroderi

Slöjdcafé - Tova
till granen

Skapa ditt eget broderi med
nål, tråd och olika stygn på
ylle under ledning av Ann
Rydh. Ta med dig sax och
nålar. Materialkostnad 40 kr
(kontant/swish). Biblioteket
bjuder på enkel fika.

Vi tovar ull med nål till
smycken, julgranspynt, reflexer m.m. under ledning av Ann
Rydh. Ta med dig sax och
nålar. Materialkostnad 20 kr
(kontant/swish). Biblioteket
bjuder på enkel fika.

Anmälan: Hemslöjden tfn
0481-167 50 senast 12 sept.

Anmälan: Hemslöjden tfn
0481-167 50 senast 28 nov.

TORSDAG 19 SEP | 17:30 |
PÅRYDSBIBLIOTEKET

TORSDAG 5 DEC | 17:30 |
HAGBYBIBLIOTEKET

Information
Boken kommer

Alla våra
tjänster är
gratis!

Boken kommer riktar sig till dig som på grund av ålder, rörelsehinder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta dig till biblioteket. Vi skickar hem böcker till dig en gång i månaden.
Kontakt: tfn 0480-45 06 50 (tisdagar), bokenkommer@kalmar.se.

Talböcker
Om du är synskadad eller har svårt att läsa tryckt text har du rätt
att låna inlästa talböcker. Dessa finns i olika varianter, kontakta
Veronika för mer information.
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 09:00 - 11:00. Kontakt: Veronika Nilsson, veronika.nilsson_1@kalmar.se, tfn 0480-45 06 49.

Konsumentvägledning

TISDAGAR 13:00 - 18:00 | ONSDAG - TORSDAG 13:00 - 17:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET
Konsumentvägledaren kan informera om konsumenträtt och ge
råd i samband med konsumentärenden.
Telefontider: Tisdagar 10:00 - 12:00 och 13:00 - 18:00, onsdag torsdag 10:00 - 12:00 och 13:00 - 17:00. Kontakt: Leif Holmström,
leif.holmstrom@kalmar.se, tfn 0480-45 06 09.

Släktforskarhjälp

MÅNDAGAR 2 SEP, 16 SEP, 7 OKT, 21 OKT, 4 NOV, 18 NOV | 17:00 - 19:00 |
& MÅNDAGAR 9 SEP, 14 OKT, 11 NOV | 13:00 - 15:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET
Erfarna släktforskare från Kalmar Läns Genealogiska Förening är
på huvudbiblioteket och ger råd och vägledning.

Kalendarium Vuxna

Följ oss gärna!

Plats: Huvudbiblioteket om inget annat anges.
Augusti
26
Bokcirkelstart,
Ljungbyholmsbiblioteket
28
Klimatet och vi: Ekologik -100
enkla sätt att leva hållbart
29
Klimatet och vi: Klimatet förr 		
och nu
29
Högläsning för vuxna,
Lindsdalsbiblioteket
29
Bokcirkelstart kväll,
Ljungbyholmsbiblioteket
29
Bokcafé, Bergaviksbiblioteket

10

September
2
Pride: Sanna Mac Donald
2
Släktforskarhjälp
2
Bokcafé start,
Pårydsbiblioteket
3
Pride: Fredrik Ekelund Att leva som transperson
3
Bokcirkelstart,
Hagbybiblioteket
5
Stickklubben
9
Släktforskarhjälp
12
Senaste nytt från Sandby 		
Borg, Södermöreskolans aula
16
Släktforskarhjälp
18
Författarbesök: Tove Folkesson
19
Slöjdcafé: Yllebroderi,
Pårydsbiblioteket
20
Högläsning för vuxna
23
Bokcirkel
25
Boktipsarkväll,
Rocknebybiblioteket
26
Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
26
Högläsning för vuxna,
Lindsdalsbiblioteket

31

Oktober
1
Boktipsarkväll,
Rinkabyholmsbiblioteket
3
Stickklubben
7
Släktforskarhjälp
10
Nobelpriset i litteratur

December
3
Boktipsarkväll
5
Stickklubben
5
Slöjdcafé: Tova till granen, 		
Hagbybiblioteket
13
Högläsning för vuxna

10
14
14
18
21
21
30
30

Experiences in Yemen and 		
Sweden - culture and
women´s rights
Dillbergs bokhandel,
Lindsdalsbiblioteket
Författarbesök: Johanna Mo
Släktforskarhjälp
Högläsning för vuxna
Bokcirkel
Släktforskarhjälp
Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
Ruskiga berättelser i
höstmörkret
Högläsning för vuxna,
Lindsdalsbiblioteket

November
4
Släktforskarhjälp
7
Stickklubben
11
Julie Lindahl - ett barnbarn 		
utforskar sin familjs nazistiska
förflutna
11
Släktforskarhjälp
14
Mörebygden, Dackefejden 		
och Gustav Vasa i ett 		
europeiskt perspektiv,
Södermöreskolans aula
15
Högläsning för vuxna
18
Bokcirkel
18
Släktforskarhjälp
18
Dillbergs bokhandel,
Trekantenbiblioteket
22
Björn af Kleen - Amerikaner
27
Adventskonsert, Pårydparken
28
Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
28
Högläsning för vuxna,
Lindsdalsbiblioteket

