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Måla färgglada mönster på CD-skivor och gör 
snygga mobiler att hänga upp hemma. Biblioteket 
bjuder på allt material.

För barn 7 - 14 år. Ca 90 min. 

Begränsat antal platser, två grupper. Föranmälan 
till: biblioteket@vargarda.se eller 0322-600680.

Det är dags för Sommarboken! Kom och hämta 
en bokpåse eller bokväska fylld med lite pyssel, 
plus en gratis bok. Årets tema är universum.

Från och med 15/6.

För barn 8-12 år.

Illustration: Sommarboken

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Sommarboken

 Från och med 15/6

Måla CD-skivor

Tisdag 19/6 
kl. 11.00-12.30
kl. 14.00-15.30



Bokfika

Onsdagar kl. 14.00-15.00

Bokklubb för barn 9-12 år.
Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och tipsar 
varandra om andra böcker vi gillar.

Start 20/6, 4/7 - 15/8. 

Den 27/6 kommer Malin Biller och tecknar serier 
hos oss, så då utgår det vanliga bokfikat.

Illustration: Sommarboken

Foto: Britta Kleberg

Färga tyg med Shibori-metoden. Tyg finns här, 
men ta gärna med egen t-shirt att färga! Bildvis-
ning om kläder och kök i Västafrika och Rajastan. 

För barn 9-15 år. ca 70 min. 

Begränsat antal platser, två grupper. Föranmälan 
till: biblioteket@vargarda.se eller 0322-600680.

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Kläder och kök 
som statusmarkörer

Onsdag 25/6 
kl. 11.00-12.10 
kl. 13.00-14.10



Serietecknarworkshop med serietecknare Malin 
Biller. Vi lär oss grunderna i serieteckning, och 
hittar glädjen i att berätta med bild och ord. 

För barn 8-12 år. Ca 90 min. 

Begränsat antal platser. Föranmälan till: 
biblioteket@vargarda.se eller 0322-600680.

Illustration: Malin Biller

Gör roliga, tuffa och fina dinosaurier i fimo-lera. 
Vi skapar ett urtidslandskap tillsammans.

För barn 6-13 år. Ca 90 min. 

Begränsat antal platser, två grupper. Föranmälan 
till: biblioteket@vargarda.se eller 0322-600680.

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Teckna serier med 
Malin Biller 

Onsdag 27/6 
kl. 14.00-15.30

Dinosaurier i lera

Torsdag 28/6 
kl. 11.00-12.30 
kl. 14.00-15.30



Av ull tovar vi runda former som kan bli lite vad 
vi vill, t. ex. roliga gubbar, smycken, blommor. 
Vid fint väder utomhus, annars är vi inomhus.

För barn ca 6-16 år. Föräldrar är välkomna att 
följa med för att hjälpa till. 

Dropin mellan 12.00-15.00. 

Tova runda former

Tisdag 3/7
Dropin kl. 12.00-15.00

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Kalkylera kreativt 
med geometri & 

magi

Fredag 6/7 
kl. 11.00-13.00

Workshop där vi bygger och skapar med geome-
triska former. Färgglad plastfilm blir till loggor, 
bokstäver eller vad vi vill. 

För barn 4-12 år. Ca 120 min. 

Begränsat antal platser. Föranmälan till: 
biblioteket@vargarda.se eller 0322-600680.

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)



Alla programpunkter 
är gratis!

För biljettbokning eller 
föranmälan: ring 

biblioteket på 0322-600 680, 
eller maila oss på

biblioteket@vargarda.se.

Illustration: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)



Kalendarium:

15/6: Sommarboken
19/6: Måla CD-skivor, kl. 11.00-12.30 eller 14.00-15.30

20/6, 4/7 - 15/8: Bokfika, kl. 14.00-15.00
25/6: Kläder och kök 

som statusmarkörer, kl. 11.00-12.10 eller 13.00-14.10 
27/6: Teckna serier, kl. 14-15.30

28/6: Dinosaurier i lera, kl. 11.00-12.30 eller 14.00-15.30 
3/7: Tovning, dropin mellan kl. 12.00-15.00 

6/7: Kalkylera kreativt 
med geometri & magi, kl. 11.00-13.00



Biblioteket har meröppet för allmänheten från klockan 09.00 på vardagar. 
Detta innebär att låneautomater finns tillgängliga för egenbruk. 

Informationsdisken är bemannad från klockan 10.00. 

Stängt: Alla röda dagar och även påskafton, pingstafton, midsommarafton, 
julafton, nyårsafton samt lördagar under juni-augusti. 

I samband med större helgdagar kan det också ske förändringar i öppettiderna. 
Dessa utannonseras då på bibliotekets hemsida.

Besöksadress: Föreningsgatan 3
Telefon: 0322 - 60 06 80

Hemsida: www.vargarda.se/biblioteket
E-post: biblioteket@vargarda.se

Facebook: www.facebook.com/vargardabibl
Twitter: twitter.com/vargardabib
Instagram: @vargardabibliotek

Varmt välkomna till Vårgårda bibliotek:
oändlig kultur - oändliga upplevelser!

28/5-13/7 (V. 22-28):
Måndag-Torsdag: 9-20
Fredag: 9-17

16/7-3/8 (V. 29-31):
Måndag-Fredag: 9-17

ÖPPETTIDER SOMMAREN 2018:

6/8-27/8 (V. 32-35):
Måndag-Torsdag: 9-20
Fredag: 9-17

Lördagar från och med
vecka 22-34 (juni-augusti): 
STÄNGT


