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Bokcirklar
Tycker du om  att läsa och prata om böcker? Då är du välkommen till våra bokcirk-
lar. För mer information om bokcirklarna på huvudbiblioteket och Bergaviksbiblio-
teket kontakta Ola på e-post: ola.kumlin@kalmar.se eller tfn 0480-45 06 58. Begränsat 
antal platser. Böcker finns till utlån för cirkelns deltagare.

B o k c i r k l ar
Litteratur

TORSDAGAR | 17:00 | BERGAVIKSBIBLIOTEKET
7 FEB   Ester Blenda Nordström - En piga bland pigor
7 MAR Helena von Zweigbergk - De behövande
4 APR  Anne Swärd - Vera

MÅNDAGAR | 17:00 | HUVUDBIBLIOTEKET
Tema svenska klassiker

18 FEB  Pär Lagerkvist - Dvärgen 
18 MAR  Sara Lidman - Tjärdalen
15 APR Vilhelm Moberg - Din stund på jorden

Missa 
inte våra 

bokcirklar!

Under våren fortsätter Ljungbyholmsbiblioteket och Hagbybiblioteket med sina 
bokcirklar för vuxna. Datumen nedan är startdatum, fler tider bestäms senare.

MÅN 14 JAN | (dagtid) 13:30 | LJUNGBYHOLMSBIBLIOTEKET   
&  TOR 17 JAN  | (kvällstid) 17:30 | LJUNGBYHOLMSBIBLIOTEKET
Anmälan senast 9 januari på tfn 0480-45 29 70 eller ljungbyholm.bibl@kalmar.se.

TIS 15 JAN | 19:00 | HAGBYBIBLIOTEKET
Anmälan senast 9 januari på tfn 0480-45 29 73 eller hagby.bibl@kalmar.se.



B o k c i r k l ar

Bokcaféer
Vi träffas och pratar om böcker. Ta gärna 
med böcker du vill tipsa andra om. 

TORSDAGAR 31 JAN, 14 MAR | 17:00 - 18:00 | 
& FREDAGAR 22 FEB, 26 APR, 31 MAJ 
| 11:00 - 12:00 | BERGAVIKSBIBLIOTEKET

ONS 27 MAR | 15:00 - 16:00 | 
SMEDJAN I SMEDBY

MÅN 21 JAN | 18:30 | PÅRYDSBIBLIOTEKET
Anmälan till Pårydbibliotekets bokcafé på tfn 
0480-45 29 79 eller paryd.bibl@kalmar.se.
Fler träffar tillkommer.

Bokmärkestillverkning 
ONS 6 MAR | 15:00 - 16:00 | 
SMEDJAN I SMEDBY

Vi bjuder på fika. Anmäl dig gärna i förväg, 
tfn 0480-45 29 64 eller smedby.bibl@kalmar.se.

Världs-
poesidagen  

TOR 21 MAR | 18:00
HUVUDBIBLIOTEKET

21 mars firas Världs-
poesidagen över hela 

världen. Vi presenterar 
poetiska pärlor och 

läser ur våra 
favoriter. 

Biblioteket 
uppmärk-
sammar



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. 

TOR 7 MAR | 18:00 | TREKANTENS BIBLIOTEK
ONS 13 MAR | 18:00 | ROCKNEBYBIBLIOTEKET
TIS 26 MAR | 17:00 | RINKABYHOLMSBIBLIOTEKET
TIS 23 APR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET Världsbokdagen

Läs-
tips!

Vilsam högläsning
Välkommen på en stunds avkopplande 
högläsning! Vi läser en ny novell vid 
varje tillfälle. 
Efter läsningen fikar vi tillsammans och 
samtalar om berättelsen. 

FREDAGAR 8 FEB, 8 MAR, 5 APR, 3 MAJ
| 10:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

TORSDAGAR 31 JAN, 28 FEB, 21 MAR, 
25 APRIL | 13:30 - 15:00 | 
LINDSDALSBIBLIOTEKET



Christer Granberg: Konsten att 
fotografera fåglar
ONS 30 JAN | 18:30 | HAGBYBIBLIOTEKET
TOR 14 FEB | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Välkomna på en lättsam och underhållande 
föreläsning om att fotografera fåglar. Chris-
ter Granberg är en erfaren naturfotograf med 
fåglar som specialitet. Ni kommer att få  in-
blick i hans sätt att arbeta, hur han fångar 
sina motiv och om resultaten. Naturligtvis 
bjuds ni också på många av hans fågelbilder.

Författarbesök & föreläsningar

Lars Olsson: Svenska 
kvinnoöden i USA
MÅN 4 FEB | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Under första världskriget var The
Munsingwear Inc. Minnesotas största arbets-
plats för kvinnor och USA:s största bekläd-
nadsfabrik. 1918 arbetade där 2 600 kvinnor, 
varav mer än 400 hade svensk bakgrund. En 
tredjedel av dem levde på existensminimum 
eller mindre. Lars Olsson är professor i his-
toria vid Linnéuniversitetet. Föreläsningen 
baseras på hans bok Women’s Work and 
Politics in WW1 America.

Foto: Christer Granberg

Solelsföreläsning med 
Lars Andrén 
TOR 7 MAR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Missa inte tillfället att lyssna på Sveriges 
mest anlitade energiföreläsare. På Lars 
Andréns inspirerande solenergiföreläsning-
ar blandas aktuell och mångårig kunskap 
om solenergi. Vill du lära dig om hur du 
kan minska din klimatpåverkan och bli ”din 
egen elleverantör”? Varmt välkommen till 
en kunskapsgivande föreläsning i solener-
gins tecken!



Foto: Tove Falk Olsson

Elisabeth Åsbrink: Orden som formade Sverige
TIS 26 FEB | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Elisabeth Åsbrink är journalist och författare. Sitt genombrott som författare fick 
hon med Och i Wienerwald står träden kvar. Teman som berör den svenska själv-
bilden, Sverige under andra världskriget och den europeiska fascismen är åter-
kommande i hennes böcker. 

Hennes senaste bok Orden som formade Sverige har hyllats för sitt personliga 
och bitvis provocerande utforskande av vad som är svenskhet i en tid när natio-
nalismen åter är på frammarsch. 

Föreläsningen arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.



Philipp Weiss: Skogsträdgår-
den - odla ätbart överallt
ONS 13 MAR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Drömmer du om en prunkande trädgård, 
sprängfylld med nyttiga godsaker? En 
trädgård där du kan höra fågelkvitter och 
insektssurr, en trädgård som bara blir bör-
digare, vackrare och mer självskötande för 
varje år? Den drömmen kan bli verklighet 
om du vågar ge dig in i skogsträdgårdsod-
lingens värld! Välkommen på ett föredrag 
med Philipp Weiss, en av författarna bakom 
Årets trädgårdsbok 2018, Skogsträdgården: 
odla ätbart överallt.

Kristina Paltén: Ensam genom 
Iran – 184 mil av tillit
MÅN 18 MAR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

I en tid när det mesta med Mellanöstern för-
knippas med problem och konflikter snörde 
Kristina Paltén på sig löparskorna och kor-
sade Iran. Hör henne berätta om små byar 
där knappt någon västerländsk turist satt 
sin fot. Syftet var att utmana sina egna för-
domar och att upptäcka ett land med vacker 
natur. 

Kristina Paltén är äventyrare och ultralöpare 
och är den första kvinnan att springa ensam 
genom Iran.

Foto: David Roxendal

Bernt Wiede: Trälens dotter
MÅN 25 MAR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Bernt Wiede, bosatt i Kalmar, är aktuell med 
boken Trälens dotter. Det är en äventyrs- och 
kärleksroman som bland annat utspelar 
sig i Hossmo utanför Kalmar år 997, 
under sen vikingatid.

Boken är skriven för att vara underhållan-
de, men även för att skildra en sannare bild 
om kultur och levnadsvillkor under fornti-
den. 

Foto: Soroush Morshedian



Lena Ebervall & 
Lars E. Samuelson 
ONS 10 APR | 19:00 | PÅRYDPARKEN

Lena Ebervall och Lars E. Samuelson debute-
rade 2008 med boken Ers Majestäts olycklige 
Kurt. De har också skrivit Florence Stephens 
förlorade värld och Bombmannens testa-
mente, romaner som är baserade på verkliga 
rättsskandaler. Just nu är de aktuella med 
boken Domardansen som handlar om hur en 
korrumperad domare fick hjälp av Sveriges 
makthavare att plundra sina offer.

Arrangör: Pårydsbiblioteket

Foto: Peter Knutson

Trädgårdskväll
ONS 24 APR | 19:00 | ROCKNEBYBIBLIOTEKET

Trädgårdskväll med Jenny Eskång från 
Ängsbackens handelsträdgård med bildvis-
ning. Biblioteket bjuder på fika.

Föranmälan tfn 0480-45 29 76 eller 
rockneby.bibl@kalmar.se

Klimat och ändliga resurser - en moralisk fråga?
MÅN 4 MAR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Panelsamtal

Vilket ansvar har vi för framtida generationers livsbetingelser? I 
samtalets form ges en bred genomlysning av de etiska frågor som 
den globala situationen ställer oss alla inför. Det gäller i första hand 
klimatet men också ändliga resurser, rimlig fördelning, biologisk 
mångfald, jorderosion, havs- och vattenmiljö.  

Samtalspanel: 
Nina Wormbs - teknikhistoriker på KTH i Stockholm
Billy Larsson -  psykolog, psykoterapeut, författare 
Pella Larsdotter Thiel - ordförande i svenska omställningsrörelsen

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och 
genomförs med stöd av nätverket Folk och Frö, ABF Östra Små-
land/Öland och Linnéuniversitetet.

Nina Wormbs
Foto: Christer Gummeson

Billy Larsson
Foto: Malin Arnesson

Pella Larsdotter Thiel
Foto: Marie Sparreus



Nina Wormbs
Foto: Christer Gummeson

Billy Larsson
Foto: Malin Arnesson

Pella Larsdotter Thiel
Foto: Marie Sparreus

Magnus Västerbro: Svälten - hungeråren som 
formade Sverige
MÅN 29 APR | 18:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Först kom kylan. Sedan värmen och torkan. Två år i rad slog skörden fel. 
Folk dog. Till en början barn och åldringar. Därefter även de starka. Det 
tredje året var alla visthusbodar tömda. I Stockholm anklagade man de 
svältande för att själva ha orsakat sin nöd.
Missväxten under åren 1867–69 är 
en av de värsta naturkatastroferna 
i Sveriges historia, och dess effek-
ter förstärktes av politiska felbe-
slut och misstag. Hungersnöden 
bidrog till stora sociala spänningar 
och blev startskottet för massemig-
rationen, främst till Nordamerika. 
Genom enskilda 
människors livsöden 
berättar Magnus 
Västerbro en ska-
kande historia om 
ett inte så avlägset 
Sverige.

Magnus Västerbro 
är författare och 
journalist. Han 
har skrivit flera 
kritikerrosade 
böcker om historia, 
senast den August-
prisvinnande 
boken Svälten.

Foto: Johanna Hanno



Kreativitet

Stickklubben
TORSDAGAR | 17:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Stickklubben träffas och stickar på olika ställen runt om i 
Kalmar. Första torsdagen varje månad ses de på huvud-
biblioteket kl 17. Alla är välkomna. Ta med egen fika.

Se Stickklubbens hemsida http://stickklubbenkalmar.
blogspot.se eller Facebook för mer information och tider.

Ull för livet 
HUVUDBIBLIOTEKET
- utställning, workshop och föreläsning

Ingen annan fiber är så hållbar, praktisk och miljövänlig som ullen. Upptäck den 
fantastiska svenska ullens fördelar och besök vandringsutställningen Ull för livet. 
Utställningen presenterar småskaligt inhemskt ullhantverk och visar ullens fördelar 
och användningsområden. Pågår 30/1 - 6/2.

Till utställningen kommer en föreläsning om ullens alla fördelar och en workshop: 
Rulla ull. 

UTSTÄLLNING | ONS 30 JAN - ONS 6 FEB |
WORKSHOP | LÖR 2 FEB | 11:30 - 13:30 |
FÖRELÄSNING | TIS 5 FEB | 17:00 | 

Föranmälan till workshopen på tfn 0480-45 06 30. Begränsat antal platser. 
Både barn och vuxna är välkomna.

Foto: Albin Rylander 



Språkcafé på lätt svenska

TISDAGAR (jämna veckor) start 22 JAN | 17:00 | LJUNGBYHOLMSBIBLIOTEKET

Vi fikar, umgås och samtalar på lätt svenska, för att hjälpa nyanlända med språ-
ket. Vill du själv delta? Eller känner du någon nyanländ som du kan tipsa om vårt 
Språkcafé? Såväl nyanlända som svenskar är varmt välkomna att anmäla sitt intres-
se till Ljungbyholmsbiblioteket tfn 0480-45 29 70 eller ljungbyholm.bibl@kalmar.se. 

Språkcaféet är ett samarbete mellan Ljungbyholmsbiblioteket, Ljungby församling 
och Röda korset.

Musikquiz: Svensktoppen - följ med på en tidsresa tillbaka 
till 1962 och fram till nutiden!
TIS 7 MAJ | 18:00 | BJURSNÄS BYGDEGÅRD

Hagbybiblioteket bjuder in till Musikquiz i Bjursnäs byg-
degård. Det är Discojeppe som står för musiken och som 
agerar lekledare. Låtarna i musiktävlingen har alla på 
något sätt anknytning till Svensktoppen. 

Discojeppe började som DJ 1985 och har sedan starten 
spelat på nattklubbar, företags-kickoffer, festivaler och 
events. Han har även varit programledare på Radio Match 
i Kalmar och Blekinge samt turnerat med Rix FM festival.

Fika till självkostnadspris. Fina priser!

Quizkvällar
MÅNDAGAR 11 FEB & 11 MARS | 18:00 | 
HUVUDBIBLIOTEKET

På begäran återkommer det kluriga quizet 
på huvudbiblioteket. Kulturfrågor om 
musik, konst och film och allmänt roliga 
frågor väntar.

Fika med fina priser utlovas!



IT för ovana

IT-hjälp
tisdagar & 
fredagar

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. Vi kan till exempel hjälpa till med:

Enklare datorhandledning
Komma igång/hjälp med surfplatta eller mobil
Ladda ner appar
Nedladdning av e-böcker och e-ljudböcker
Hantera/skapa epost
Internethandledning

All digital week: vecka med IT-tema
25 - 31 MAR 

All Digital Week är en europeisk kampanjvecka för digital delaktighet. Överallt i 
Sverige och Europa anordnas kurser och föreläsningar som syftar till att så många 
som möjligt ska få kunskap om den nya tekniken. 

Se separat program över vad som händer på biblioteken i Kalmar.



Information

Boken kommer
Denna service riktar sig till dig som på grund av ålder, rörelsehinder eller långvarig 
sjukdom inte själv kan ta dig till biblioteket. Tala om vilka intressen du har och vad 
du vill låna, så skickar vi böcker hem till dig en gång i månaden efter ett överens-
kommet schema. 

Tjänsten är gratis. Du kan låna vanliga böcker, böcker med extra stor stil, ljudböck-
er, tidskrifter med mera. Välkommen att ringa. Säkrast tisdagar.

Kontakt: tfn 0480-45 06 50, bokenkommer@kalmar.se.

Konsumentvägledning
TISDAGAR 13:00 - 18:00 | ONSDAG - TORSDAG 13:00 - 17:00 |
HUVUDBIBLIOTEKET

Telefontid:
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. 

Konsumentvägledaren kan informera Kalmar kommuns invånare om konsumen-
trätt och ge råd  i samband med konsumentärenden vid köp av varor och tjänster. 
Konsumentvägledaren i Kalmar kan dessutom ge råd före köp. 

Släktforskarhjälp
MÅNDAGAR 4 FEB, 18 FEB, 4 MAR, 18 MAR, 1 APR, 15 APR | 17:00 - 19:00 | 
MÅNDAGAR 11 FEB, 11 MAR, 8 APR | 13:00 - 15:00 | HUVUDBIBLIOTEKET

Behöver du hjälp med din släktforskning? Erfarna släktforskare från Kalmar Läns 
Genealogiska Förening är på huvudbiblioteket och ger råd och vägledning. 

Böcker 
hem till 
dörren



Januari
3 Stickklubben
14 Bokcirkelstart dag, 
 Ljungbyholmsbiblioteket
15 Bokcirkelstart, Hagbybiblioteket
17 Bokcirkelstart kväll, 
 Ljungbyholmsbiblioteket
21 Bokcafé, Pårydsbiblioteket
22 Språkcafé på lätt svenska, (jämna 
 veckor), Ljungbyholmsbiblioteket
30 Christer Granberg: Konsten att 
 fotografera fåglar, Hagbybiblioteket
30 Ull för livet, utställning 30/1 - 6/2
31 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
31 Vilsam högläsning, Lindsdalsbiblioteket

Februari
2 Ull för livet, workshop: Rulla ull
4 Lars Olsson: Svenska kvinnoöden i USA
4 Släktforskarhjälp
5 Ull för livet, föreläsning
 
7 Bokcirkel, Bergaviksbiblioteket
7 Stickklubben
8 Vilsam högläsning
11 Quizkväll
11 Släktforskarhjälp
14 Christer Granberg: Konsten att 
 fotografera fåglar
18 Bokcirkel
18 Släktforskarhjälp
22 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
26 Elisabeth Åsbrink: Orden som formade   
 Sverige
28 Vilsam högläsning, Lindsdalsbiblioteket

Mars 
4 Panelsamtal: Klimat och ändliga 
 resurser - en moralisk fråga?
4 Släktforskarhjälp
6 Bokmärkestillverkning, 
 Smedjan i Smedby
7 Solelsföreläsning med Lars Andrén
7 Bokcirkel, Bergaviksbiblioteket
7 Boktipsarkväll, Trekantens bibliotek

7 Stickklubben
8 Vilsam högläsning
11 Quizkväll
11 Släktforskarhjälp
13 Philipp Weiss: Skogsträdgården - odla   
 ätbart överallt
13 Boktipsarkväll, Rocknebybiblioteket
14 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
18 Kristina Paltén: Ensam genom Iran - 
 184 mil av tillit
18 Bokcirkel
18 Släktforskarhjälp
21 Världspoesidagen
21 Vilsam högläsning, Lindsdalsbiblioteket
25 Författarbesök: Bernt Wiede
25-31 All digital week: vecka med IT-tema
26 Boktipsarkväll, Rinkabyholmsbiblioteket
27 Bokcafé, Smedjan i Smedby
 

April
1 Släktforskarhjälp
4 Bokcirkel, Bergaviksbiblioteket
4 Stickklubben
5 Vilsam högläsning
8 Släktforskarhjälp
10 Författarbesök: Lena Ebervall & Lars E.   
 Samuelson, Pårydparken
15 Bokcirkel
15 Släktforskarhjälp
23 Boktipsarkväll - Världsbokdagen
24 Trädgårdskväll, Rocknebybiblioteket
25 Vilsam högläsning, Lindsdalsbiblioteket
26 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
29 Magnus Västerbro: Svälten - hungeråren  
 som formade Sverige

Maj
2 Stickklubben
3 Vilsam högläsning
7 Musikquiz: Svensktoppen, Bjursnäs 
 bygdegård
31 Bokcafé, Bergaviksbiblioteket
  
 

Kalendarium Vuxen
Plats: Huvudbiblioteket om inget annat anges.


