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Tisdagar 10.30 - 11.00

Sångstund för 
barn

Du som har barn mellan 0-5 år är varmt 
välkommen att komma på sångstund i 

bibliotekets sagorum med ditt barn. 
Dessa små stunder inleds tisdagen den 13/1 
och upprepas varje tisdag t.o.m. den 28/4, med 
undantag för sport- och påsklov. För frågor 
eller kontakt ring barnbibliotekarie Åsa Molin 
Räim på 0322-600675 eller mejla henne på 
asa.molin-raim@vargarda.se.

Foto: Creative Commons 3.0 / Estharniv

Omslagsbild: Adolf Kaufmann - “Frühling” (1916)

Sångstund för barn
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18/3
22/4
18/5

Vuxen Barn

Kalendarium

Biljetter till samtliga evenemang är gratis och finns att hämta i bibliotekets 
lånedisk. Du kan också ringa och boka på 0322-600 680.



Fotoutställning 
12/1 - 6/2

Västsahara 
väntar

Föreläsning 27/1, 
kl.19.00

Sista fredagen i varje 
månad, kl. 15.00-17.00

Digital Drop-in

Vill du börja läsa e-böcker men är osäker 
på vilka program och inställningar som 

krävs? Har du nedsatt syn eller läs- och skriv-
svårigheter och skulle behöva tillgång till egen 
nedladdning av talböcker? Den sista fredagen i 
varje månad (30/1, 27/2, 27/3, 24/4), mellan 
kl.15.00 och 17.00 är du som har någon form av 
tekniskt problem  eller spörsmål välkommen 
att träffa vår IT-bibliotekarie Andreas Lassus 
för att få hjälp med att lösa dina bekymmer. 
Foto: Andreas Lassus

I snart 40 år har de väntat på att få leva i ett 
självständigt land. De väntar i flyktingläger i 

Algeriet och de väntar i den Marocko-ockuper-
ade delen av Västsahara. För att lära dig mer 
om denna bortglömda konflikt kan du dels ta 
del av en fotoutställning, men också lyssna på 
Lena Thunberg, redaktör för tidskriften Väst-
sahara, när hon berättar om bakgrunden till 
konflikten, stormaktsintressen, jakt på råva-
ror och om möten med västsaharier.
Arrangör: Vårgårda bibliotek i samarbete med 
FN-föreningen i Vårgårda               Foto: ASVDH



10/2, kl.13.00-15.00

Bygg din egen 
värld

11/2, kl. 10.00-11.00

Skrivverkstad

Kom och bygg en egen värld! På pizzakar-
tonger bygger vi upp berg, hus, träd, vul-

kaner eller annat du vill fantisera om och göra 
till verklighet. Vi väljer bland spännande ma-
terial från en materialbuffé, klipper, limmar 
och målar tillsammans med Ingela Jonasson, 
författare och konstnär. 
För 6 - 10 år,  föranmälan till Åsa på adressen: 
asa.molin-raim@vargarda.se
OBS: Begränsat antal deltagare.
Foto: Ingela Jonasson

Tycker du det är roligt att skriva och 
pyssla? Kom och skriv dikter och gör ro-

liga vikberättelser tillsammans med vår  barn-
bibliotekarie Åsa!

Föranmäl dig till Åsa på adressen: 
asa.molin-raim@vargarda.se, eller prata med 
personalen i lånedisken!

Foto: Åsa Molin Räim



12/2, kl.10.00 - 10.30

Sagostund med 
Birgitta 

Fernström

13/2, kl.13.00 
& 9/4, kl.14.00

Filmvisning för 
barn

Vi bjuder på popcorn och saft och visar 
roliga och spännande filmer för er, våra 

minsta besökare. Ålder: 3-6 år.

Föranmäl dig till Åsa på adressen: 
asa.molin-raim@vargarda.se, eller prata 
med personalen i lånedisken! 

Foto: CC0 1.0 / Pixabay

Kom och lyssna på Birgitta Fernström 
när hon läser verser och sjunger visor 

ur Pysens poesipaket och Pyttepojkens visor!

Förutom att vara författare till böcker som 
Den musikaliska musen EBBA och böckerna 
om Pyttepojken Pelle är Birgitta Fernström 
även utbildad lärare, pedagog, sångerska 
och skådespelare.
Ålder: 3-6 år
Foto: Anna Sigge



14/2, kl.11.00

Barnteater: 
Mamma Mu får ett 

sår

17/2, kl.18.00

Utrotningshotade 
djur

Varför är Mamma Mu inne i lagården när 
det är en så fin dag. Hon har fått ett sår på 

magen och en bula i pannan. Kråkan ska nu på 
bästa sätt hjälpa sin trogna vän. Han flyger iväg 
för att hämta glass som ska kyla ner Mamma 
Mu:s bula. När han kommer fram är paketet 
tomt och Kråkan får ont i magen. Hur kan det 
komma sig?
Ålder: 3–9 år.

Foto: Tomas K Teater

Välkomna till ännu ett intressant föredrag i 
Vårgårda FN-förenings regi. 

Denna kväll kommer handla om Afrikas utrot-
ningshotade djur och vi får besök av både  Bosse 
Kjellson, chef för Borås djurpark och Denise 
Eriksson, som är årets Hasselbladsstipendiat. 

Foto: Denise Eriksson



23/2 - 26/2

Makerspace

Är du – eller skulle du vilja bli en som pro-
grammerar, gör egna filmer, skapar ny 

musik och nya ljud, uppfinner nya spel eller 
en som gillar 3D-skrivare? Då kan du kalla dig 
en Maker! Kom då till Vårgårda bibliotek på 
Drop-in mellan kl.14.30 och 16.30, måndag 
till torsdag under vecka 9! Navets mobila 
skaparverkstad är på turné och tillsammans 
med två pedagoger får ni möjlighet att prova 
på och låta er inspireras.
Foto: CC0 1.0 / Pixabay

11/3, kl.17.00

Barnteater: 
Maskresan

Följ med på en underbar resa för de allra 
minsta full av roliga möten samt lekfulla 

ramsor & sånger. Men framför allt ett gäng un-
derbart fantasifulla maskar. 
Häng med oss och kryp!

Fritt efter Pernilla Stalfeldts bok.
Ålder: 2-5 år.

Foto: Hedmans Teater



12/3, kl.18.30

Ann Fernholm

Ann Fernholm är aktuell med boken Det 
sötaste vi har där hon berättar om hur den 

historiskt höga konsumtionen av socker ställer 
till det i barnens kroppar och om hur den söta 
skräpmaten delvis kan förklara ökningen av 
fetma, astma, allergier, glutenintolerans, typ 
1-diabetes, depression, adhd och autism. Ann 
har disputerat i molekylär bioteknik och blev 
2010 utsedd till årets vetenskapsjournalist i 
Sverige.  Foto: Mia Carlsson

17/3. kl.18.00

Trädgårdscafè 
med föredrag om 

örter

Lisbeth Flising, ordförande i Svenska Ör-
tasällskapet, kommer och berättar om 

örter, deras användning och betydelse. Kom 
och inspireras till hur du kan göra din egen 
örtagård. Det bjuds även på smakprov på vad 
du kan använda örter till. Arrangeras tillsam-
mans med Vårgårda trädgårdsförening.

Foto: Anne-Lie Sjögren



18/3, kl.18.00

Carin Hjulström

7/4, kl.10.00-12.00

Måla din egen 
äggkopp

Kom och måla din alldeles egna äggkopp!

Ålder: 3-12 år.

Föranmäl dig till Åsa på adressen: 
asa.molin-raim@vargarda.se, eller prata med 
personalen i lånedisken!

Illustration: Åsa Molin Räim

Carin Hjulström är journalist, manusförfat-
tare och programledare. Hon har bland 

annat lett Melodifestivalen, Carin med C, TV-
Huset och Carin 21:30, och förutom att skri-
va böcker skriver hon också regelbundet i ett 
flertal tidningar. Nu är hon aktuell med sin se-
naste bok Irene Panik som är en humoristisk 
och tankeväckande historia om att ta tag i sitt 
liv och att våga omformulera sina drömmar. 
Foto: Emelie Asplund



8/4, kl.10.00-10.30

 Sagostund med 
Åsa

Kom och lyssna när vår barnbibliotekarie 
Åsa läser spännande sagor i vårt mysiga 

sagorum!

Ålder 4-8 år.

Foto: Andreas Lassus

Deckardrottningen Helene Turstens serie 
om Irene Huss är översatt till många språk 

över hela världen och har sålt i över fyra mil-
joner exemplar. Nu är hon tillbaka med boken 
Jaktmark, som är första delen i en helt ny se-
rie om den boxande kriminalinspektören Em-
bla Nyström, och gör i samband med detta ett 
spännande återbesök här på biblioteket!

Foto: Ola Kjelbye

22/4, kl.18.00

Helene Tursten



Årets Augustprisvinnare Kristina Sandberg 
har blivit rosad av kritiker och älskad av 

läsare för sin romantrilogi om hemmafrun Maj 
från Örnsköldsvik. Förra året kom Liv till varje 
pris som är den avslutande delen i denna trilo-
gi som med Augustjuryns ord givit “röst och 
kroppslig närvaro åt en generation kvinnor 
som länge tagits för givna”. Nu har ni chansen 
att själva träffa henne och höra henne berätta 
om sina böcker och sitt skrivande. 
Foto: Maria Annas

Jonassen och Loppqvist har lämnat cirkusen 
och startat eget - Underhållningsingenjör-

erna AB. Efter lång väntan har dom nu äntli-
gen fått ett uppdrag och glädjen är stor - det 
skall städas, putsas och fejas! Hej och hå, nu 
går det undan... men, inte riktigt som planerat 
? Dammvippan flyger, telefonen ringer, saker 
försvinner, känslorna svallar, skall det någon-
sin bli klart? Det återstår nu bara att se. Kan-
ske kan hjälpen komma från dig som sitter i 
publiken? Ålder: 4-8 år. Foto: Mats Nordlund

29/4, kl.17.00

Intermezzo

18/5, kl.18.00

Kristina Sandberg



Stängt: Alla röda dagar och även påskafton, 
pingstafton, midsommarafton, julafton, ny-
årsafton 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

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

Måndag:  10-19
Tisdag:   10-19
Onsdag:  10-19
Torsdag:  10-19
Fredag:  10-17
Lördag:  10-13


