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Samtliga arrangemang är gratis (förutom Seniorbio och Seniorfest).  
Observera att fler av arrangemangen kräver föranmälan och att antalet platser kan vara begränsade.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet som kan uppstå. 



Teater
Föreläsningar 
Musik
Hösten 2019 finns det flera spännande evenemang!  

Föreläsare, teatergrupper och musiker kommer till 
Vårgårda för att underhålla, utbilda och samtala. 
Kanske finns det något för just dig som är intressant. 

3 sep. -  Föreläsning- Kalle Lind, författare, kulturarbetare och skriftställare
10 sep. -  Lilla livet här och där - Familjeteater
11 sep. -  Du är min tekopp - Revy- och kuplettsång med Robin och Bengan
3 okt. -  Hisingens nationalorkester med Vier Brillen - Sång och musik
9 okt. -  ”Dra åt helvete, om gräl i parrelationer” och ”Sluta skrik för fan, om att  
  leva med barn” - Föreläsning med Malin Haawind
22 okt. -  Författarföreläsnig med Ingmar Karlsson om sin bok ”Roten till det   
  onda” och om konflikten i mellanöstern
29 okt. -  Föreläsning - Bibeln som myt, historia och verklighet
5 nov. -  Sven-Ingvars genom tiderna - Berättelser och musik med Oscar   
  Kjällgren och Christoffer Hjelm
9 nov. -  Lilla min vän Lage - Dockteater för barn 2-6 år
5 dec. -  ”Det kom för mig i en hast” - Föreläsning med Maria Bouroncle



3 september, kl. 18.30-20.00

Kalle Lind
Kalle Lind är författare, satiriker, radio- 
makare, manusförfattare, samlare av udda fakta 
om udda företeelser och udda människor.
Plats: Biblioteket

Foto: Anders Roos, Nils Lind ©

10 september, kl. 10.30

Lilla livet här och där
En föreställning om allt magiskt som händer när 
vi är här och nu. Om små och stora frågor, fniss 
och tittut, dans och vänskap.
Plats: Biblioteket
Biljetter hämtas på biblioteket.

Design: Amanda Erixon ©



3 oktober, kl. 18.30-20.00

Hisingens nationalorkester 
med Vier Brillen 

Roliga och svängiga visor för glada 
människor. Vier Brillen spelar låtar som inte 

låter som andra låtar låter.  
Plats: Biblioteket

Foto: Vier Brillen ©

Foto: Elin Kjellson ©

11 september, kl. 18.30-20.00

Du är min tekopp
Kuplettsångarna Robin & Bengan framför  

klassiska revynummer i deras egna härliga  
versioner.

Plats: Biblioteket



Foto: Ingmar Karlsson ©

Foto: Kristoffer Hjelm, Oskar Kjällgren ©

Foto: Kristina W Smith ©

9 oktober, kl. 18.30-20.00

Malin Haawind - Föreläsning
”Dra åt helvete, om gräl i parrelationer” och 
”Sluta skrik för fan, om att leva med barn” 
Plats: Biblioteket

Foto: Malin Trotzig ©

22 oktober, kl. 18.00

Ingmar Karlsson - Föreläsning
Fd-diplomat och en av de främsta i Sverige på 
Mellanösternfrågor, föreläser om sin bok ”Roten 
till det onda” och om konflikten i mellanöstern. 
Plats: Biblioteket.  

29 oktober, kl. 18.30

Bibeln som myt, historia och 
verklighet
Frank Lorentzon, som är präst och universitets-
lektor i filosofi, föreläser om bibeln ur ett filoso-
fiskt perspektiv. Vad är sant? Vad är myt? Vad 
är historia? 
Plats: Biblioteket. 

Foto: Frank Lorentzon ©



Foto: Kristoffer Hjelm, Oskar Kjällgren ©

Foto: Sven Wagelin-Challis ©

5 december, kl. 18.30

Det kom för mig i en hast
Maria Bouroncle berättar om sin bok och den 
sanna historien om Ingeborg Andersson som 

mördade sina barn 1929. 
Plats: Biblioteket

Foto: Kristina W Smith ©

9 november, kl. 11.00

Lilla min vän Lage
Dockteater för barn i åldern 2-6 år.

Plats: Biblioteket
Biljetter hämtas på biblioteket

5 november, kl. 18.30-20.00

Sven-Ingvars genom tiderna
Berättelser och musik med Oscar Kjällgren 

och Christoffer Hjelm om denna framgångsrika 
grupp som bildades 1956. Med berättelser om 

karriären blandas med hits genom åren. 
Plats: Biblioteket



Språkcafé

En mötesplats för människor med olika bakgrunder 
och kulturer. Vad vi har gemensamt är framförallt ett 
intresse för språk. Det handlar om människor och 
möten helt enkelt.
Plats: Biblioteket

20 aug.  -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
27 aug. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
3 sep.   -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
10 sep. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
17 sep. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
24 sep. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
1 okt.   -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
10 okt. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
15 okt. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
22 okt. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
29 okt. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
12 nov. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
19 nov. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
26 nov. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00
3 dec. -  Språkcafé på Biblioteket kl. 10.00-12.00



Digital drop-in

Du kan få hjälp med dina frågor om din dator, smarta 
telefon eller surfplatta. Till exempel hur man laddar 
ner e-böcker, skaffar e-postkonto, använder appar 
och mycket mer
Plats: Biblioteket

Datum  och tider för digital drop-in hösten 2019
26 september -  kl. 16.00-17.00
24 oktober -  kl. 16.00-17.00, Sparbanken Alingsås om Bankid, bankdosa m.m.
28 november -  kl. 16.00-17.00



Kryp-in babyrytmik

Läs bok, sjung, rimma och ramsa med barn 0-1 år!
Babyrytmik är en mysig stund för dig och din baby, 
0-1 år.  
Plats: Familjecentralen, Rosendahlsgatan 2, Vårgårda
och biblioteket

Datum och tider för Kryp-in hösten 2019
4 september -  Kryp-in kl. 13.00-14.00 På Familjecentralen
11 september -  Kryp-in kl. 11.00-12.00 På Biblioteket
18 september -  Kryp-in kl. 13.00-14.00 På Familjecentralen
2 oktober -   Kryp-in kl. 11.00-12.00 På Biblioteket
30 oktober -   Kryp-in kl. 11.00-12.00 På Biblioteket
13 november - Kryp-in kl. 11.00-12.00 På Biblioteket



Tummetott - Sångstunder

Fia Löwenmark Tegelstam är tillbaka i höst och ord-
nar sångstunder. Barn 0-5 år är välkomna att komma 
och tralla.
Plats: Biblioteket

Datum  och tider för Tummetott hösten 2019
5 september -  kl. 10.30-11.00
12 september -  kl. 10.30-11.00
19 september -  kl. 10.30-11.00
26 september -  kl. 10.30-11.00
3 oktober -   kl. 10.30-11.00
10 oktober -  kl. 10.30-11.00
17 oktober -  kl. 10.30-11.00
24 oktober -  kl. 10.30-11.00
31 oktober -  kl. 10.30-11.00
7 november -  kl. 10.30-11.00
14 november -  kl. 10.30-11.00
21 november -  kl. 10.30-11.00



Gränslösa bibliotek v.40

Gränslösa bibliotek är ett samarbete mellan  
biblioteken i Boråsregionen. Syftet är att nå nya 
besökare med fokus på de med annat moders-
mål än svenska. 30 sep.-4 okt.

Vad handlar gränslösa bibliotek om?

Tillsammans bidrar biblioteken till att skapa förståelse för bibliotekens 
roll och utbud samt förmedlar upplevelser kopplade till litteratur och 
kultur. Projektet syftar även till att bidra med ny kompetens och nya 
samarbetsvägar för bibliotekspersonal som på sikt leder till en mer 
öppen biblioteksverksamhet och suddar ut gränser mellan såväl lån- 
tagare som bibliotek.

Under vecka 40 kommer Gränslösa bibliotek erbjuda program och  
aktiviteter på samtliga bibliotek som ingår i projektet. 
Biblioteket i Vårgårda är ett av dem!



Program - gränslösa bibliotek

Tisdag 1 oktober kl. 18.00 - Interkulturell kakbuffé
Kom och dela med dig av dina bakade favoriter, och prova andras!

Onsdag 2 oktober kl. 19.30 - Anders Rimpi 
Anders Rimpi föreläser om samiska och vikten av att bevara sitt  
modersmål. Med sång och musik.

Fredag 4 oktober kl. 10.00 - Musik och bildspel 
Musik och bildspel på bibliotekets scen

Fredag 4 oktober kl. 15.00-16.30 - Spelstation 
Spelstation i biblioteket med airhockey, biljard och brädspel

Måndag 30 september kl. 11.00 - Världens puls 
En musikalisk dockföreställning om musikens förmåga att föra 
människor samman med Sagovisa. För barn från 3 år 



Seniorer
Föreläsningar 
Bio 
Fest

För alla daglediga erbjuder Vårgårda flera olika aktiviteter hösten 
2019. Lyssna till föreläsningar, se en film på Rialto eller gå på galej 
när det är seniorfest!  
10 september -  Film på Rialto bio - Tårtgeneralen
17 september -  Föreläsning - Birgitta Eriksson, ”Minnen från 50-talet”
2 oktober -   Seniorfest på Mathias Kök & Rum, med Lars-Eric och Johan  
   Frendberg
8 oktober -   Film på Rialto bio - Rocket man
15 oktober -  Föreläsning - Gert Johansson, ”Hälsa och välmående på äldre dar”
5 november -  Musik & underhållning, ”Sven-Ingvars genom tiderna”
12 november -  Film på Rialto bio - Säsong
20 november -  Seniorfest på Mathias Rum & Kök, med David Carbe
3 december -  Film på Rialto bio - Stan & Ollie
5 december -  Föreläsning - Maria Bounconcle, ”Det kom för mig i en hast”



Tisdag, 12 november, kl. 14.00
Säsong 
Säsong är en film som följer naturen och människorna som bor 
och arbetar i och runt byn Kvidinge i Skåne. Filmen utspelar sig 
från maj till september: en säsong, en sommar. En film om all-
daglighet, lycka, ensamhet och allt däremellan.

Seniorbio på  
Rialto bio Vårgårda

Hösten 2019
I samarbete med Vårgårda kommun och Rialto bio fortsätter de populära Seniorbiotillfäl-
lena. Filmerna riktar sig till alla er daglediga i Vårgårda. Priserna är reducerade seniorpriser 
och i biljetten ingår fika som avslutning. Pris 80 kr.  
Vid stor efterfrågan visas filmerna även 16.00

Tisdag, 10 september, kl. 14.00
Tårtgeneralen 
Filmen som utspelar sig 1984 i Köping, precis efter staden blivit 
utsedd till Sveriges tråkigaste stad. För att motbevisa detta vill 
Hasse P bygga världens längsta smörgåstårta. Det blir upptak-
ten till en serie befängda händelser. Speltid 1h 41min

Tisdag, 8 oktober, kl. 14.00
Rocket man 
Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de tidiga åren 
som underbarn vid Royal academy of music genom hans långa 
och betydande musikaliska samarbete med Bernie Taupin.  
Speltid 2h

Tisdag, 3 december, kl. 14.00
Stan & Ollie
Helan & Halvan är berättelsen om komikerduon och bästa vän-
nerna Stan och Oliver. Två av de roligaste männen i filmens 
historia som erövrade Hollywood med sina banbrytande karak-
tärer och komiska tajming. Speltid: 1h 38min

Seniorbio på Rialto bio Vårgårda
I samarbete med Vårgårda kommun och Rialto bio fortsätter de popu-
lära seniorbiotillfällena. Filmerna riktar sig till all er daglediga i Vårgår-
da. Priserna är reducerade seniorpriser och i biljetten ingår fika som 
avslutning. Pris: 80 kronor
Vid stor efterfrågan visas filmerna även 16.00

Tisdag, 12 november, kl. 14.00
Säsong 
Säsong är en film som följer naturen och människorna som bor 
och arbetar i och runt byn Kvidinge i Skåne. Filmen utspelar sig 
från maj till september: en säsong, en sommar. En film om all-
daglighet, lycka, ensamhet och allt däremellan.

Seniorbio på  
Rialto bio Vårgårda

Hösten 2019
I samarbete med Vårgårda kommun och Rialto bio fortsätter de populära Seniorbiotillfäl-
lena. Filmerna riktar sig till alla er daglediga i Vårgårda. Priserna är reducerade seniorpriser 
och i biljetten ingår fika som avslutning. Pris 80 kr.  
Vid stor efterfrågan visas filmerna även 16.00

Tisdag, 10 september, kl. 14.00
Tårtgeneralen 
Filmen som utspelar sig 1984 i Köping, precis efter staden blivit 
utsedd till Sveriges tråkigaste stad. För att motbevisa detta vill 
Hasse P bygga världens längsta smörgåstårta. Det blir upptak-
ten till en serie befängda händelser. Speltid 1h 41min

Tisdag, 8 oktober, kl. 14.00
Rocket man 
Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de tidiga åren 
som underbarn vid Royal academy of music genom hans långa 
och betydande musikaliska samarbete med Bernie Taupin.  
Speltid 2h

Tisdag, 3 december, kl. 14.00
Stan & Ollie
Helan & Halvan är berättelsen om komikerduon och bästa vän-
nerna Stan och Oliver. Två av de roligaste männen i filmens 
historia som erövrade Hollywood med sina banbrytande karak-
tärer och komiska tajming. Speltid: 1h 38min

Tisdag 10 september, kl. 14.00
Tårtgeneralen
Filmen som utspelar sig 1984 i Köping, precis efter att ha blivit utsedd 
till Sveriges tråkigaste stad. För att motbevisa detta villl Hasse P bygga 
världens längtsa smörgåstårta. Det blir upptakten till en serie befängda 
händelser. Speltid 1 h 41 m.

Tisdag, 12 november, kl. 14.00
Säsong 
Säsong är en film som följer naturen och människorna som bor 
och arbetar i och runt byn Kvidinge i Skåne. Filmen utspelar sig 
från maj till september: en säsong, en sommar. En film om all-
daglighet, lycka, ensamhet och allt däremellan.

Seniorbio på  
Rialto bio Vårgårda

Hösten 2019
I samarbete med Vårgårda kommun och Rialto bio fortsätter de populära Seniorbiotillfäl-
lena. Filmerna riktar sig till alla er daglediga i Vårgårda. Priserna är reducerade seniorpriser 
och i biljetten ingår fika som avslutning. Pris 80 kr.  
Vid stor efterfrågan visas filmerna även 16.00

Tisdag, 10 september, kl. 14.00
Tårtgeneralen 
Filmen som utspelar sig 1984 i Köping, precis efter staden blivit 
utsedd till Sveriges tråkigaste stad. För att motbevisa detta vill 
Hasse P bygga världens längsta smörgåstårta. Det blir upptak-
ten till en serie befängda händelser. Speltid 1h 41min

Tisdag, 8 oktober, kl. 14.00
Rocket man 
Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de tidiga åren 
som underbarn vid Royal academy of music genom hans långa 
och betydande musikaliska samarbete med Bernie Taupin.  
Speltid 2h

Tisdag, 3 december, kl. 14.00
Stan & Ollie
Helan & Halvan är berättelsen om komikerduon och bästa vän-
nerna Stan och Oliver. Två av de roligaste männen i filmens 
historia som erövrade Hollywood med sina banbrytande karak-
tärer och komiska tajming. Speltid: 1h 38min

Tisdag 8 oktober, kl. 14.00
Rocketman
Berättelsen om legendaren Elton johns liv, från de tidiga åren som  
underbarn vid Royal Academy of Music, genom hans långa och   
betydande musikaliska samarbete med Bernie Taupin. Spetid 2 h. 

Tisdag, 12 november, kl. 14.00
Säsong 
Säsong är en film som följer naturen och människorna som bor 
och arbetar i och runt byn Kvidinge i Skåne. Filmen utspelar sig 
från maj till september: en säsong, en sommar. En film om all-
daglighet, lycka, ensamhet och allt däremellan.

Seniorbio på  
Rialto bio Vårgårda

Hösten 2019
I samarbete med Vårgårda kommun och Rialto bio fortsätter de populära Seniorbiotillfäl-
lena. Filmerna riktar sig till alla er daglediga i Vårgårda. Priserna är reducerade seniorpriser 
och i biljetten ingår fika som avslutning. Pris 80 kr.  
Vid stor efterfrågan visas filmerna även 16.00

Tisdag, 10 september, kl. 14.00
Tårtgeneralen 
Filmen som utspelar sig 1984 i Köping, precis efter staden blivit 
utsedd till Sveriges tråkigaste stad. För att motbevisa detta vill 
Hasse P bygga världens längsta smörgåstårta. Det blir upptak-
ten till en serie befängda händelser. Speltid 1h 41min

Tisdag, 8 oktober, kl. 14.00
Rocket man 
Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de tidiga åren 
som underbarn vid Royal academy of music genom hans långa 
och betydande musikaliska samarbete med Bernie Taupin.  
Speltid 2h

Tisdag, 3 december, kl. 14.00
Stan & Ollie
Helan & Halvan är berättelsen om komikerduon och bästa vän-
nerna Stan och Oliver. Två av de roligaste männen i filmens 
historia som erövrade Hollywood med sina banbrytande karak-
tärer och komiska tajming. Speltid: 1h 38min

Tisdag 12 november, kl. 14.00
Säsong
Säsong är en film som följer naturen och människorna som bor och 
arbetar i och runt byn Kvidinge i Skåne. Filmen utspelar sig från maj 
till september; en  säsong, en sommar. En folm om allldaglighet, lycka, 
ensamhet och allt däremellan. 

Tisdag, 12 november, kl. 14.00
Säsong 
Säsong är en film som följer naturen och människorna som bor 
och arbetar i och runt byn Kvidinge i Skåne. Filmen utspelar sig 
från maj till september: en säsong, en sommar. En film om all-
daglighet, lycka, ensamhet och allt däremellan.

Seniorbio på  
Rialto bio Vårgårda

Hösten 2019
I samarbete med Vårgårda kommun och Rialto bio fortsätter de populära Seniorbiotillfäl-
lena. Filmerna riktar sig till alla er daglediga i Vårgårda. Priserna är reducerade seniorpriser 
och i biljetten ingår fika som avslutning. Pris 80 kr.  
Vid stor efterfrågan visas filmerna även 16.00

Tisdag, 10 september, kl. 14.00
Tårtgeneralen 
Filmen som utspelar sig 1984 i Köping, precis efter staden blivit 
utsedd till Sveriges tråkigaste stad. För att motbevisa detta vill 
Hasse P bygga världens längsta smörgåstårta. Det blir upptak-
ten till en serie befängda händelser. Speltid 1h 41min

Tisdag, 8 oktober, kl. 14.00
Rocket man 
Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de tidiga åren 
som underbarn vid Royal academy of music genom hans långa 
och betydande musikaliska samarbete med Bernie Taupin.  
Speltid 2h

Tisdag, 3 december, kl. 14.00
Stan & Ollie
Helan & Halvan är berättelsen om komikerduon och bästa vän-
nerna Stan och Oliver. Två av de roligaste männen i filmens 
historia som erövrade Hollywood med sina banbrytande karak-
tärer och komiska tajming. Speltid: 1h 38min

Tisdag 3 december, kl. 14.00
Stan & Ollie
Helan & Halvan är berättelsen om komikerduon och bästa vännerna 
Stan och Oliver. Två av de roligaste männen i filmens historia som eröv-
rade Hollywood med sina banbrytande karaktärer och komiska tajming. 
Spetisd 1 h 38 m.



Seniorföreläsningar hösten 2019
Vårgårda kommun fortsätter arrangera seniorträffar. En blandning
av nytta och nöje. Alla seniorer och daglediga är välkomna.
Lokalen är Kyrkans hus och föreläsningen inkl. fika kostar 20kr.

Birgitta Eriksson – Minnen från 50-talet
Tisdag, 17 september, kl. 14.00
En berättareftermiddag där vi lever oss tillbaka till 50-talet. Både 
roliga och mindre roliga minnen. Historier och bilder varvas gär-
na med besökarnas minnen.  
Arrangör: Vårgårda kommun, NBV Väst, RPG

Gert Johansson – Hälsa & välmående på äldre dar
Tisdag 15 oktober, kl. 14.00
Gert är en van föreläsare och har arbetat med folkhälsa i över 30 
år. Hur mår äldre idag? Är verkligen 70 det nya 50? Inspirerande 
rolig föreläsning.
Arrangör: Vårgårda kommun, PRO, Studieförbundet Vuxenskolan

Oscar Kjällgren och Christoffer Hjelm –  
Sven-Ingvars genom tiderna
Tisdag 5 november, kl. 14.00
Ett härligt program om denna framgångsrika grupp som bildad-
es 1956. Berättelser om karriär blandas med hits de haft genom 
åren.  Arrangör: Vårgårda kommun, Vitalia, Studieförbundet Vux-
enskolan.

Maria Bounconcle –  ”Det kom för mig i en hast”
Torsdag 5 december, kl. 14.00
Maria berättar den sanna historien om Ingeborg Andersson som 
mördade sina 3 barn 1929. Hur kunde det ske, vad hände sen? 
Varför?
Arrangör: Vårgårda kommun, Svenska Kyrkan, Vårgårda Teaterförening.



Seniorfest i höst!
I höst arrangeras två seniorfester för alla seniorer i Vårgårda. Festerna 
ordnas gemensamt av Vårgårda kommun, PRO, Vitalia, RPG och Röda 
korset. Man behöver inte inte vara medlem i någon av föreningarna 
för att anmäla sig, alla seniorer är välkomna.

Varmt välkomna till Mathias kök & rum.

Mat från Mathias kök & rum samt underhållning av trubadurer-
na Lars-Eric & Johan Frendberg. Festen kostar 130 kronor och då 
ingår mat samt underhållning. Baren är öppen under kvällen till 
självkostnadspris.

Mat från Mathias kök och rum samt underhållning av pianisten/ 
vokalisten David Carbe. 
Festen kostar 130 kronor och då ingår mat samt underhållning.  
Baren är öppen under kvällen till självkostnadspris.

Anmälan behövs och tas emot av  
Robert Almqvist, 0708-735060 eller  
Majvor Lindblom 070-5660094
Varmt Välkomna!

Onsdag, 2 oktober, kl. 17.00

Onsdag, 20 november, kl. 17.00



Fler saker att inte missa i höst!

Välkommen till Arkivens dag
9 november 2019! Gömt eller glömt?
Ordet skattgömma passar bra som beskrivning av 
arkiven där vårt gemensamma minne finns beva-
rat. I år firas Arkivens dag under det gemensam-
ma temat Gömt eller glömt?  
Besök arkiven och hitta din egen historia.
Separat program kommer i höst.

Vad säger psykologen om ångest? 
- Föreläsning psykisk hälsa 

27 november kl. 17.00 
PTP-psykologer från Närhälsan i Vårgårda.

Plats: Biblioteket





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

Måndag: 10-20
Tisdag: 10-20

Onsdag: 10-20
Torsdag: 10-20
Fredag: 10-17
Lördag: 10-13

Obemannat 09-10

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 och i bibliotekets entré. 

Besöksadress: Föreningsgatan 3
Telefon: 0322 - 60 06 80

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

Facebook: www.facebook.com/vargardabibl


