Program och utställningar
februari - mars 2019

BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL

DET HÄNDER I GRADÄNGEN

Under våren händer det mycket i Gradängen. Som en del
av projektet Stärkta bibliotek satsar Mölndals stadsbibliotek
på ett levande Aktivitetstorg med olika typer av arrangemang, t ex författarfrukostar, föreläsningar, utställningar,
musik, högläsning/berättande mm
Några smakprov:
- ÄGGEN ÄR SLUT – en utställning om kvinnor mitt i livet
22 januari-20 februari
- ALLT ÄR EN KONSPIRATION – Kent Werne tar oss in i
konspirationsteoriernas värld
20 februari kl 18.00
FÖRFATTARFRUKOST
TOVE ALSTERDAL 23 februari kl 9.30
HELENA VON ZWEIGBERGK 23 mars kl 9.30
Se mer information på bibliotekens webbplats
bibliotek.molndal.se och i särskilt programblad

BARN OCH UNGA
CODERDOJO-PROGRAMMERINGSKLUBB

I en coderdojo kan man vara nybörjare på
programmering eller hållit på i många år, allt
handlar om utveckling. Vi använder oss mycket
av de verktyg som finns genom code.org där
man får hjälp av Minecraft eller Angry birds att ta
sina första steg inom programmeringsvärlden.
Ta med en egen laptop och laddare (finns inte att
låna på biblioteket). Inga förkunskaper krävs.
För dig 7-15 år. Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
LÖRDAG 2 FEBRUARI KL. 12.00–13.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Samarr: CoderDojo Göteborg och ABF Sydvästra Götaland

RIM OCH RAMSOR

Kom och ramsa med ditt barn tillsammans med
rytmikpedagog Sanna Källman. Ta med en filt att
lägga ditt barn på. För barn ca 5-10 månader.
Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
TISDAG 5 FEBRUARI KL. 10.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Makeronsdag
HJÄRTPYSSEL!

Välkommen in till Makerspace, en kreativ verkstad med många möjligheter!
Här kan du testa på olika former av kreativt
skapande med färg, former och pyssel. Denna
gång blir det hjärtpyssel!
Från 6 år med vuxen, från 8 år kan man vara själv.
ONSDAG 6 FEBRUARI KL. 16.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

PODWORKSHOPS FÖR UNGDOMAR

Kom och podda tillsammans! Första tillfället
jobbar deltagarna med idén, andra tillfället
spelas podden in och tredje klipper vi och
publicerar. Ta med egen dator/surfplatta om
du har det. För dig från 13 år och uppåt.
Begränsat antal platser.
Anmälan till sofi.ingersdotter@molndal.se.
TORSDAGARNA 7 FEBRUARI, 14 FEBRUARI
OCH 21 FEBRUARI KL. 16.15-18.15
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Familjelördag
SAGOYOGA MED MAËVA BEGON

Sagoyoga är
en mysig och
lekfull blandning
av sagostund och
barnyoga. Vi utgår
från en bilderbok
och upplever sagan
på ett fysiskt sätt genom åldersanpassade
yogapositioner och andningsövningar. Föräldrar
får gärna vara med tillsammans med sitt/sina
barn. Ålder 4-6 år.
Anmälan: kallereds.bibliotek@molndal.se eller
tfn 031-317 10 20.
LÖRDAG 9 FEBRUARI KL. 10.00
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

Samarr: ABF Sydvästra Götaland

3

BARN OCH UNGA

HJÄRTANS-PYSSEL

VAD KAN DU OM SPORT?

Kom till biblioteket och delta i vår tipspromenad
om sport! Lämna in dina svar till oss för chans
att vinna en bok.
UNDER BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER
BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL
Fan-träff!

TRÄFFA PAX-GÄNGET!

I höstas kom den tionde och sista delen i bokserien Pax. Träffa författaren Ingela Korsell och
illustratören Henrik Jonsson som tillsammans
med Åsa Larsson skapat Pax-böckerna. Förutom
att lyssna till skaparna deltar du i en workshop
där du kan rita eller skriva om ditt eget monsterväsen! För dig från 9 år.
Till Mölndals stadsbibliotek – ingen föranmälan,
bara kom.
MÅNDAG 11 FEBRUARI KL. 13.00–15.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Till Kållereds och Lindome bibliotek – föranmälan
senast dagen innan till respektive bibliotek.
TISDAG 12 FEBRUARI KL. 10.00–12.00
KÅLLEREDS BIBLIOTEK
TISDAG 12 FEBRUARI KL. 13.30–15.30
LINDOME BIBLIOTEK

MAKERONSDAG SKAPA OCH FILMA DIN EGEN BOKTRAILER
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Kom och skapa egna leranimationer som filmas
med appen Stop motion studio! Linda Ivarsson
hjälper dig att skapa din egen boktrailer. Material
finns på plats och du behöver inga förkunskaper.
För dig 8-12 år. Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
ONSDAG 13 FEBRUARI KL. 10.00–13.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK, MAKERSPACE

Kom och pyssla alla-hjärtans-dag-pyssel, för
barn i alla åldrar tillsammans med vuxen.
ONSDAG 13 FEBRUARI OCH TORSDAG 14
FEBRUARI 9.00-19.00 LINDOME BIBLIOTEK
ONSDAG 13 OCH TORSDAG 14 FEBRUARI
10.00-19.00 KÅLLEREDS BIBLIOTEK
TORSDAG 14 FEBRUARI KL. 10.00-13.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Familjelördag

SAGOYOGA MED MAËVA BEGON

Sagoyoga är en mysig och lekfull blandning av
sagostund och barnyoga. Vi utgår från en bilderbok och upplever sagan på ett fysiskt sätt
genom åldersanpassade yogapositioner och
andningsövningar. Föräldrar får gärna vara med
och yoga tillsammans med sitt/sina barn.
Ålder 4-6 år.
Föranmälan molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031- 315 16 00
LÖRDAG 16 FEBRUARI KL. 11.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

CODERDOJO-PROGRAMMERINGSKLUBB

I en coderdojo kan man vara nybörjare på programmering eller hållit på i många år, allt handlar om utveckling. Ta med en egen laptop och
laddare (finns inte att låna på biblioteket). Inga
förkunskaper krävs. För dig 7-15 år. Begränsat
antal platser. Anmälan: molndals.stadsbibliotek@
molndal.se eller tfn 031-315 16 00.
LÖRDAG 16 FEBRUARI KL.12.00–13.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Samarr: CoderDojo Göteborg och ABF Sydvästra Götaland

18-23 FEBRUARI

MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

För barn från 3 år, tema vintersaga. Efteråt finns
vinterpyssel framdukat för alla barn och deras
vuxna.
Måndag 18 februari kl. 10.30 Berättarrummet
För barn från 3 år, tema känslor.
Tisdag 19 februari kl. 10.30 Berättarrummet
För barn 1-3 år, berättarstund Alla får åka med.
Onsdag 20 februari kl. 10.30 Berättarrummet
För barn 1-3 år, berättarstund Födelsedagssaga.
Torsdag 21 februari kl. 10.30 Berättarrummet
För barn från 3 år, tema lekar. Efteråt finns
pyssel på temat framdukat för alla barn och
deras vuxna.
Fredag 22 februari kl. 10.30 Berättarrummet
Önskar du sagostund/berättarstund på en annan
tid för en grupp barn på Mölndals stadsbibliotek?
Maila Gunilla för att boka tid, gunilla.brodin@
molndal.se.

LINDOME BIBLIOTEK, BOKSKOGEN

För barn 3-5 år
Måndag 18 februari kl. 9.30 och 10.15
Onsdag 20 februari kl. 9.30 och 10.15
Grupper föranmälan tfn 031-99 40 10
För barn 1-3-år
Tisdag 19 februari kl. 9.30 och 10.15
Fredag 22 februari kl. 9.30 och 10.15
Grupper föranmälan tfn 031-99 40 10
För barn 2-5 år
Familjelördag Sagostund med pyssel. Sirpa läser
sagan om den mycket hungriga larven sedan
pysslar vi snygga larver och fjärilar.
Lördag 23 februari kl. 11.00

KÅLLEREDS BIBLIOTEK
För barn 3-5 år
Tisdag 19 februari kl. 9.30
Onsdag 20 februari kl. 9.30
Torsdag 21 februari kl. 9.30
För barn 2-3 år
Fredag 22 februari kl. 10.00

SKAPARVERKSTAD - PAPPER

Går det att göra 3D papper? Kom och testa att
vika enkel origami. Testa att arbeta med olika
material som ull, papper och textiltryck. Handledaren Veera hjälper dig att komma igång. För dig
9-12 år. Begränsat antal platser.
Anmälan: lindome.bibliotek@molndal.se eller
tfn 031-99 40 10.
TISDAG 19 FEBRUARI KL. 15.30-17.00
LINDOME BIBLIOTEK

BARN OCH UNGA

SAGOSTUNDSVECKA

BÖCKER + PYSSEL

Kom och prata böcker, ge och få boktips, fika och
pyssla. Bokklubben träffas en gång i månaden,
fyra onsdagar under våren. Var med på en eller
flera träffar. För dig 9-12 år.
Begränsat antal platser. Anmäl: tfn 031-317 10 20
eller kallereds.bibliotek@molndal.se
ONSDAG 27 FEBRUARI KL. 15.00-16.00
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

BOK+FIKA

Fyra torsdagar under våren träffas bokklubben
Bok+fika för att fika och prata om en gemensam
bok. Det här är bokklubbens andra träff. Du behöver inte varit med på första träffen för att vara med
på denna träff. Till detta tillfälle läser alla boken
Isdrottningen av Mårten Melin. Kom och hämta
boken på biblioteket. För dig 9-12 år.
Begränsat antal platser. Anmälan: molndals.
stadsbibliotek@molndal.se eller tfn 031-315 16 00.
TORSDAG 28 FEBRUARI KL. 15.30–16.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BOKCIRKEL FÖR UNGA

Inför varje tillfälle läser alla en utvald bok, som
vi diskuterar tillsammans. Bokcirkeln träffas fyra
torsdagar under våren. Du väljer själv om du vill
vara med på en eller flera träffar. Fika ingår. Till
denna träff läser deltagarna Eliza och hennes
monster av Francesca Zappia. Hämta din bok på
Lindome bibliotek. För dig från 13 år.
Anmälan: lindome.bibliotek@molndal.se eller tfn
031-99 40 10.
TORSDAG 28 FEBRUARI KL. 16.00-17.00
LINDOME BIBLIOTEK
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BARN OCH UNGA

RIM OCH RAMSOR

Kom och ramsa med ditt barn tillsammans med
rytmikpedagog Sanna Källman. Ta med en filt att
lägga ditt barn på. För barn ca 5-10 månader.
Begränsat antal platser. Anmälan: molndals.
stadsbibliotek@molndal.se eller tfn 031-315 16 00.
FREDAG 1 MARS KL. 10.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

DINO-MÅNDAG

För barn från 3 år. Kom och lyssna på dinosauriesaga! Efteråt finns dino-pyssel framdukat och
en dino-tipspromenad i biblioteket. Tipspromenaden sitter uppe hela veckan! Ingen anmälan,
bara kom!
MÅNDAG 4 MARS KL. 10.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Barnteater
MAXIMUS

Ett MUSikaliskt äventyr för barn 2-5 år tillsammans med vuxen! Följ med på ett MUSikaliskt
äventyr tillsammans med den lilla musen
MaxiMUS! I Maximus skog finns det stora kontrabasträdet, och när han beger sig ut på vandring
följer publiken med. De träffar bland annat Älgen
hela helgen, Fåret hela året och den skönsjungande fågeln Gul. Det blir allsång och alldans i ett
svängigt skogsäventyr där alla sinnen får vara
med. Av och med Tobias Edvardson.
LÖRDAG 2 MARS KL. 11.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

CODERDOJO-PROGRAMMERINGSKLUBB

I en coderdojo kan man vara nybörjare på
programmering eller hållit på i många år, allt
handlar om utveckling. Vi använder oss mycket
av de verktyg som finns genom code.org där
man får hjälp av Minecraft eller Angry birds att ta
sina första steg inom programmeringsvärlden.
Ta med en egen laptop och laddare (finns inte att
låna på biblioteket). Inga förkunskaper krävs.
För dig 7-15 år. Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
LÖRDAG 2 MARS KL. 12.00–13.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
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Samarr: CoderDojo Göteborg och ABF Sydvästra Götaland

RITA MED JOHAN!

Kom till en workshop med illustratören och
författaren Johan Unenge. Få tips och trix och en
inblick i ritandets värld! Johan Unenge har bland
annat ritat och författat bokserier som Hotell
Gyllene Knorren, Eva och Adam och Livet enligt
Rosa. För dig från 9 år.
Begränsat antal platser. Anmälan till respektive
bibliotek senast dagen innan.
MÅNDAG 4 MARS KL. 10.00–11.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
MÅNDAG 4 MARS KL. 13.00–14.30
LINDOME BIBLIOTEK

Familjelördag
BRÄDSPEL

Är du redo att ta upp jakten på den försvunna
diamanten, välja sida i lilla tjuv och polis eller
kanske vill testa dina ordkunskaper i spelet Med
andra ord? Välkommen in till biblioteket där du
kan testa roliga brädspel både för stora och små.
LÖRDAG 9 MARS KL 10.00-14.00
LINDOME BIBLIOTEK

Familjelördag
ÄTA SJÄLV!

med MolièreEnsemblen. Att äta själv kan vara
svårt i början, tycker Lisa. Speciellt när köttbullarna rullar iväg och spagettin bokstavligen
slingrar sig. När mjölken inte vill vara kvar i
mjölkglaset. Och för att inte tala om besticken
som har helt andra planer än att hjälpa till att få
maten in i munnen. Middagen blir rena cirkusen.
En föreställning om det härliga i att kunna något
själv! För barn 2-6 år.
Begränsat antal platser. Biljetter hämtas i förväg
LÖRDAG 9 MARS KL. 10.00
KÅLLERED BIBLIOTEK.

För barn från 3 år. Kom och lyssna på dinosauriesaga! Efteråt finns dino-pyssel framdukat och en
dino-tipspromenad i biblioteket.
Ingen anmälan, bara kom!
LÖRDAG 14 MARS KL. 11.00
LINDOME BIBLIOTEK

CODERDOJO-PROGRAMMERINGSKLUBB

BARN OCH UNGA

foto: Martin Skoog

Familjelördag
DINOLÖRDAG

I en coderdojo kan man vara nybörjare på
programmering eller hållit på i många år, allt
handlar om utveckling. Vi använder oss mycket
av de verktyg som finns genom code.org där
man får hjälp av Minecraft eller Angry birds att ta
sina första steg inom programmeringsvärlden.
Ta med en egen laptop och laddare (finns inte att
låna på biblioteket). Inga förkunskaper krävs.
För dig 7-15 år. Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
LÖRDAG 16 MARS KL. 12.00–13.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Samarr: CoderDojo Göteborg och ABF Sydvästra Götaland

KÄLLKRITIK MED BAMSE

Lär dig mer om källkritik med Bamse! Vi uppmärksammar Källkritikens Dag med att dela ut
ett specialnummer av Bamsetidningen. Gäller ej
grupper. Begränsat antal nummer, vi delar ut så
långt lagret räcker.
ONSDAG 13 MARS UNDER BIBLIOTEKENS
ÖPPETTIDER, BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL

MAKERONSDAG

Välkommen in till Makerspace, en kreativ verkstad med många möjligheter! Här kan du testa
på olika former av kreativt skapande med färg,
former och pyssel.
Från 6 år med vuxen, från 8 år kan man vara
själv.
ONSDAG 13 MARS KL. 16.00-18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

SKAPARVERKSTAD TEXTILTRYCK

Testa att arbeta med olika material som ull, papper och textiltryck. Handledaren Veera hjälper
dig att komma igång. Går det att stämpla med
grönsaker? Kom och prova textiltryck.
För dig 9-12 år. Begränsat antal platser.
Anmälan till lindome.bibliotek@molndal.se eller
på 031-99 40 10.
TISDAG 19 MARS KL. 15.30-17.00
LINDOME BIBLIOTEK
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BARN OCH UNGA

RIM OCH RAMSOR

Kom och ramsa med ditt barn tillsammans med
rytmikpedagog Sanna Källman. Ta med en filt att
lägga ditt barn på. För barn ca 5-10 månader.
Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
FREDAG 22 MARS KL. 10.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BOKCIRKEL FÖR UNGA

Inför varje tillfälle läser alla en utvald bok, som
vi diskuterar tillsammans. Bokcirkeln träffas fyra
torsdagar under våren. Du väljer själv om du vill
vara med på en eller flera träffar. Fika ingår. Till
denna träff läser deltagarna en bok som vi röstat
fram tillsammans. Hämta din bok på Lindome
bibliotek. För dig från 13 år.
Anmälan: lindome.bibliotek@molndal.se eller
tfn 031-99 40 10.
TORSDAG 28 MARS KL. 16.00-17.00
LINDOME BIBLIOTEK

Familjelördag
SKAPARLÖRDAG MED VEERA!

BÖCKER + PYSSEL

Kom och prata böcker, ge och få boktips, fika och
pyssla. Bokklubben träffas en gång i månaden,
fyra onsdagar under våren. Var med på en eller
flera träffar. För dig 9-12 år.
Begränsat antal platser.
Anmälan: kallereds.bibliotek@molndal.se eller
tfn 031-317 10 20.
ONSDAG 27 MARS KL. 15.00 -16.00
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

BOK+FIKA

Fyra torsdagar under våren
träffas bokklubben Bok+fika
för att fika och prata om en
gemensam bok. Det här är
bokklubbens tredje träff.
Du behöver inte varit med
på första träffen för att vara
med på denna träff. Till detta
tillfälle läser alla boken F som i sämst av Cilla
Jackert. Kom och hämta boken på biblioteket.
För dig 9-12 år.
Begränsat antal platser. Anmälan: molndals.
stadsbibliotek@molndal.se eller tfn 031-315 16 00.
TORSDAG 28 MARS KL. 15.30–16.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
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Liten som stor, kom och låt kreativiteten flöda på
bibblan! Vi laddar upp med material och Veera
finns här för att instruera och inspirera. Kanske
blir det något fint inför påsk? För alla åldrar.
Du behöver inte anmäla dig, bara kom.
LÖRDAG 30 MARS KL. 11.00-13.00
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

CODERDOJO-PROGRAMMERINGSKLUBB

I en coderdojo kan man vara nybörjare på
programmering eller hållit på i många år, allt
handlar om utveckling. Vi använder oss mycket
av de verktyg som finns genom code.org där
man får hjälp av Minecraft eller Angry birds att ta
sina första steg inom programmeringsvärlden.
Ta med en egen laptop och laddare (finns inte att
låna på biblioteket). Inga förkunskaper krävs.
För dig 7-15 år. Begränsat antal platser.
Anmälan: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
eller tfn 031-315 16 00.
LÖRDAG 30 MARS KL. 12.00–13.30
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK
Samarr: CoderDojo Göteborg och ABF Sydvästra Götaland

Vill du få tips på bra böcker och diskutera
vad du läst? Anmäl dig till Lindome biblioteks
bokcirkel! Vid tre tillfällen under våren träffas vi,
fikar och pratar om utvalda böcker.
Kontakt: Fredrik Svensson
e-post: fredrik.svensson@molndal.se

IT-HJÄLP

Har du frågor om din dator, surfplatta eller
mobiltelefon? Biblioteken i Mölndal hjäper
dig som har frågor om teknik i vardagen.
Inga frågor är för dumma.
Kostnadsfritt, varje vecka.
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

TORSDAGAR KL. 13.00-16.00. Start 10 januari.
Drop-in. Ingen föranmälan.

KÅLLEREDS BIBLIOTEK

TORSDAGAR KL. 15.00-17.00. Start 10 januari.
Drop-in. Ingen föranmälan.

LINDOME BIBLIOTEK

MÅNDAGAR KL. 16.30-17.15. Start 14 januari.
Boka 45 minuters individuell IT-hjälp.
Endast förbokning på tfn 031-99 40 10.
TORSDAGAR KL. 13.00-15.00. Start 10 januari.
Kom igång med bibliotekets digitala tjänster.
Drop-in. Ingen föranmälan.

VUXNA

BOKCIRKEL PÅ LINDOME BIBLIOTEK

UPPSTART BOKCIRKEL FÖR
FÖRÄLDRALEDIGA.

Du som är föräldraledig är välkommen att delta
i vår bokcirkel. Till varje träff läser vi en del av
en bok och när vi ses samtalar vi om boken.
Begränsat antal platser. Föranmälan till molndals.stadsbibliotek@molndal.se
Tfn 031-3151600
START TISDAG 5 FEBRUARI KL. 11.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

SLÄKTFORSKA

Vill du ha hjälp att komma igång med släktforskning?
Maila eller ring för tidsbokning på Kållereds
bibliotek: lena.petersson@molndal.se, tfn
031-317 10 20
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

LÄXHJÄLP PÅ
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Välkommen till oss med dina läxor.
Gratis läxhjälp öppen för alla.
TISDAGAGAR KL. 17.00 – 19.00
OBS! Ingen läxhjälp 12 februari och 16 april.
Samarr Röda korsets ungdomsförbund
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Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

VUXNA

TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING

ÄGGEN ÄR SLUT

En dag tar äggen slut för oss födda med livmoder. Mitt i livet. Hur ser erfarna kvinnor på dåtid
och framtid?
Underlaget till körverket och föreställningen
äggen är slut är intervjuer med 17 kvinnor mellan
48 år till 73 år med olika bakgrund och projektgruppens egna livserfarenheter.
22 JANUARI -20 FEBRUARI
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Vi säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter.
Välkommen in och fynda!
START LÖRDAG 9 FEBRUARI KL 10.00
LINDOME BIBLIOTEK

GLASUTSTÄLLNING

En utställning av Mona Benzel som ställer ut
glas från sin personliga samling från 1900-talets
början till vår tid.
12 FEBRUARI – 7 MARS
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

Ett samarbete mellan Rot produktion, Körcentrum Väst och
Sensus

CONVERSEMÅLNINGAR

Anders Borgvall är verksam bildlärare och bosatt
i Lindome. Utställning består av motiv med
Converseskor med akvarell som teknik.
18 FEBRUARI – 11 MARS
LINDOME BIBLIOTEK

HEMMASITTARE – ELEVER MED
OMFATTANDE FRÅNVARO
10 PRINCIPER FÖR ATT FÅ SAKER
GJORDA

Hur kan man få ordning och struktur på sin tid
och sin vardag? Dorotea Pettersson, tidscoach,
talar om planering och mål för att ta sig framåt.
En föreläsning om tid, planering och vilka verktyg
man kan använda för att ha tid för livet.
Föranmälan till kallereds.bibliotek@molndal.se
eller på telefon 031-317 10 20.
TORSDAG 7 FEBRUARI KL. 18.30 – 19.30
KÅLLEREDS BIBLIOTEK
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Antalet elever med
omfattande frånvaro
ökar för varje år. Fler
elever upplever en
ökande stress i skolan.
Något måste göras
för att vända denna
utveckling. Författaren
Titti Ljungdahl berättar
utifrån sin nya bok om
samma tema.
TISDAG 26 FEBRUARI KL 18.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

Karin Rosander och Carina Göransson, sång
Elisabeth Engdahl, piano och saxofon.
ONSDAG 6 MARS KL.12.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

TIDSKRIFTSUTFÖRSÄLJNING

Vi säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter.
Välkomna att fynda!
STARTAR LÖRDAG 15 FEBRUARI KL 10.00
KÅLLEREDS BIBLIOTEK

VUXNA

SCHLAGER GENOM TIDERNA

TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING

Vi säljer ut gallrade årgångar av tidskrifter.
Välkommen in och fynda!
START LÖRDAG 9 MARS KL 10.00
MÖLNDALS STADSBIBLIOTEK

BILDER SKAPADE MED GLÄDJE

Att måla är kreativt och givande. Vi är en grupp
konstintresserade som träffas en gång i veckan.
Vi har tillsammans satt ihop en utställning med
tavlor som vi ställer ut på biblioteket i Kållered.
11 MARS – 30 MARS
KÅLLEREDS BIBLIOTEK
SÅ HÄR GÖR DU MED BILJETTER/ANMÄLAN
TILL BARNPROGRAM

KÄLLA PÅ DET TACK!

Vill du bli bättre på att bedöma sanningshalten
i det du läser? Bibliotekspersonalen går igenom
grunderna för källkritik och ger dig verktyg för
hur du lättare kan genomskåda bluffar på sociala
medier.
TISDAG 12 MARS KL 13.00
LINDOME BIBLIOTEK

Alla program för barn och unga är gratis. Vi önskar
att alla barn och unga ska få plats på våra aktiviteter
men ibland blir det fullt. Därför har vi föranmälan eller
gratisbiljetter till vissa program.
Föranmälan till program görs till respektive bibliotek
senast dagen innan program. Gratisbiljetter, till både
barn och deras vuxna, hämtas på respektive bibliotek
tidigast tre veckor innan föreställning.
Eventuell materialkostnad vid aktiviteter på makerspace på Mölndals stadsbibliotek kan tillkomma. Vid
förhinder kom ihåg att avboka föranmäld plats.

SÅ HÄR GÖR DU MED BILJETTER/ANMÄLAN
TILL VUXENPROGRAM

Biljetter bokas på respektive bibliotek. Platsantalet
är begränsat. Köpta biljetter bytes eller återköps ej.
Reserverade biljetter avhämtas senast tre dagar innan
evenemanget äger rum. Fri entré om inte annat anges.
Med reservation för eventuella ändringar.
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