BARN & UNGA
PÅ BIBBLAN
VÅREN
2020
Hos oss händer mycket!
30 januari–23 april
Upptäck bilderböcker
med ditt barn från 2 år
6–27 mars
Slöjda en saga
31 jan, 28 feb. & 24 april
Makerspace
8 och 9 maj
Drag queen story hour
Sportlov och Påsklov

Missa inte den fina
BARNAVDELNINGEN

Välkommen till
bibliotekens program
för barn och unga

”

Tiden går verkligen fort, ingen kan säga nåt annat.
Knappt har vi hunnit ta av oss polisuniformerna och
skurkdräkterna efter Barnens dag på bibblan, så är det dags
att börja tänka på allt roligt som händer till våren!

Fast det är ju så klart bara roligt, mycket är på gång, både
nyheter och gamla fina favoriter. Vi är till exempel väldigt
glada över att Slöjda en saga dyker upp ännu en gång på
Växjö stadsbibliotek, i samarbete med Hemslöjden. När vi inte
slöjdar här på fredagseftermiddagarna har vi Makerspace i
vår lokal Tellus och på vår kreativa yta Antares och möjlighet
till e-sport finns det också.
Men böckerna då? undrar ni kanske. Jamen så klart har vi
bokträffar och bokklubbar och sång och ramsor och skrivardag…. Ja jag tycker det är lika bra att du kollar i programmet
själv, så kommer du garanterat att hitta nåt kul som passar.
Tänk på att det finns nio biblioteksfilialer på olika platser i
kommunen där det händer massor med grejer, kanske har du
ett bibliotek nära där du bor? Glöm inte att kolla in vad som
händer på loven, då tar inte vi på bibblan ledigt, inte!
Du förresten, vår kreativa yta Antares är alltid öppen för
dig som vill rita, spela spel eller pussla, var inte rädd för att
utforska vad som finns i lådorna!

Vi ses på bibblan!

Caroline, enhetschef och Barn och ungateamet

–
Till vissa programpunkter är det anmälan, se information vid respektive
programpunkt. Om inget annat anges är programpunkterna kostnadsfria.
För kontakt mejla barnbiblioteket@vaxjo.se
Vid frågor om makerspace, kontakta kodotek.bibliotek@vaxjo.se
När du anmäler dig till någon av våra programaktiviteter så sparar vi de
uppgifterna du lämnat till dess programmet har varit. Om du vill läsa mer se:
https://bibliotek.vaxjo.se/web/arena/gdpr
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BG ♥
Bibblan
Under våren kommer
vi besöka BG under ett
antal tillfällen, bland
annat på ”After school”.
Håll utkik efter anslag på
bibblan och på BG.

Återkommande program
Makerspace

Kom och prova på kreativ teknik och
skapande. Det kan vara allt från programmering, robotar, spel, VR, skapande och
annat skoj. Nytt för i år är att vi är på två
olika kreativa platser. Låt nyfikenheten ta
dig på upptäcktsfärd till Tellus och Antares.
Från 6 år. Tre tillfällen under våren: 31/1,
28/2 och 24/4.

Tellus och Antares, kl. 15:00-16:30
–

Sång & ramsor

För små barn och deras vuxna. Vi sjunger och
ramsar tillsammans, något som stimulerar
språkutvecklingen.

Period 2
Start tisdag 17/3–21/4
5-11 månader kl. 10:00–10:30 i
Stjärnrummet. Anmälan till alla
träffarna tidigast måndag 2/3
till barnbiblioteket@vaxjo.se
Begränsat antal platser.
Period 2
Start tisdag 17/3–21/4
1-3 år kl. 14:00–14:30 i
Stjärnrummet. Anmälan till alla
träffarna tidigast måndag 2/3
till barnbiblioteket@vaxjo.se
Begränsat antal platser.

Grupper utan anmälan
(Sång & ramsor)

Start måndag 3/2–20/4
0-3 år, kl. 11:00 i Stjärnrummet
Begränsat antal platser,
max 20 barn.		
Start torsdag 6/2–23/4
0-3 år, kl. 14:00–14:30 i
Stjärnrummet. Begränsat antal
platser, max 20 barn.

Språkstegen

Språkstegen är ett
utvecklingsarbete för
små barns språkutveckling i Blekingeoch Kronobergs län.
Det är också ett unikt
samarbete mellan olika
professioner, organisationer och politikområden på både lokal och
regional nivå. Vi arbetar
alla tillsammans för
att stärka språket och
identiteten och främja
läsning för barn 0-3 år.

Grupper med anmälan
(Sång & ramsor)

Period 1
Start tisdag 4/2–10/3
5-11 månader kl. 10:00–10:30
i Stjärnrummet. Anmälan till
alla träffarna tidigast 20/1 till
barnbiblioteket@vaxjo.se
Begränsat antal platser.
Period 1
Start tisdag 4/2–10/3
1-3 år kl. 14:00–14:30
i Stjärnrummet. Anmälan till alla
träffarna tidigast måndag 20/1
till barnbiblioteket@vaxjo.se
Begränsat antal platser.

Torsdag 30/1
Upptäck bilderböcker med
ditt barn, från 2 år

Vi träffas fyra torsdagar och inspireras
tillsammans till läsning av bilderböcker.
Det kommer att bjudas på boktips, inspiration och konkreta lästips. Vi samtalar
och hittar lässtimulans tillsammans med
barnen. Rekommenderas för barn från 2 år
och deras vuxna. Biblioteket bjuder på fika.
4 träffar under våren: 30/1, 5/3, 26/3, 23/4.
Anmälan till samtliga tillfällen
till barnbiblioteket@vaxjo.se
Begränsat antal platser.

Stjärnrummet kl. 16:00-17:30
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Slöjda en saga: 6/3–27/3

Höstens succé är tillbaka. Tillsammans med
Hemslöjden Kronoberg skapar vi magi utifrån
sagans värld. Fredagar i mars månad kan du
som är från 3 år i förälders sällskap lyssna på
spännande sagor och slöjda utifrån temat djur.
Av pinnar, kottar och stenar slöjdar vi djur och
andra spännande saker som vi får höra det
berättas om i sagorna.
Samarbete: Hemslöjden i Kronoberg
Barnavdelningen, kl. 15:00-16:30.

Våra klubbar
Bokklubb för dig i klass 4–6, start 4/2

Tänk att få läsa bra böcker och sedan få prata
med dem tillsammans med andra! Vi pratar
böcker, läsning, skriver, pysslar och fikar.
Anmälan till barnbiblioteket@vaxjo.se Start
4/2, resterande datum får du på första träffen.

Växjö stadsbibliotek, kl. 15:30–16:30

Ordslukarna, start 24/3

För barn i förskoleklass som knäckt eller håller
på att knäcka läskoden och är nyfikna på ord
och bokstäver. Vi träffas fyra tisdagar efter varandra med start 24/3. Begränsat antal platser,
anmälan till: barnbiblioteket@vaxjo.se ange
kontaktuppgifter, födelsedatum och eventuell
matallergi. Anmälan gäller alla fyra träffar.

Växjö stadsbibliotek, kl. 15:30–16:30

Hästklubb med Star Stable,
från 10 år, start 23/4

Vi spelar datorspelet Star Stable, skriver egna
hästberättelser, högläser hästböcker eller gör
andra grejer med hästar, böcker och teknik.
Ingen anmälan, men maila gärna namn, ålder
samt eventuella allergier eller specialkost om
du vet med dig att du vill komma vid en eller
flera av träffarna.

VÄXJÖ
PRIDE
Detta händer i veckan på
biblioteken. S
 agostunder i
regnbågens alla färger, regnbågspyssel samt glittrig final
på fredagen och lördagen med
Drag Queen Story Hour.
Måndag 4/5–7/5
Regnbågssagostund

Mån-tor. Vi läser en regnbågs
skimrande bok för att uppmärksamma
alla människors lika värde.

Växjö stadsbibliotek,
Stjärnrummet, kl. 15:00

Måndag 4/5
Regnbågssagostund, från 3 år
Vi uppmärksammar Prideveckan och
alla människors lika värde med en
sagostund. Begränsat antal platser,
större grupper anmäler sig i förväg.

Hovshaga bibliotek,
kl. 14:00-14:30

Måndag 4/5
Regnbågsskoj, 0–3 år

Att sjunga och ramsa är bra för barns
språkutveckling. För att uppmärksamma
Pride och allas lika värde gör vi det
nu med ramsor, sånger och böcker i
regnbågstema. OBS! anmälan,
annars deltagande i mån
av plats.

Torsdag 7/5
Regnbågspyssel

Kom och pyssla i regnbågens alla färger.

Hovshaga bibliotek, kl. 14:00-16:00

Fredag 8/5 och lördag 9/5

Lammhults bibliotek,
kl. 10:00		

Tisdag 5/5
Regnbågshäng, från 10 år

Diskutera dina favoriter, få tips om
regnbågsböcker, pyssla och lyssna på
högläsning. Vi bjuder på fika!

Lammhults bibliotek, kl. 14:00-15:00

Onsdag 6/5
Regnbågssagostund, från 4 år

Fira Pride och uppmärksamma allas lika
värde med att lyssna på sagor om regn
bågspersoner. OBS! anmälan, annars
deltagande i mån av plats.

Lammhults bibliotek, kl. 10:00

Regnbågssagostund, från 3 år

Vi uppmärksammar Prideveckan och alla
människors lika värde med en sagostund.
Begränsat antal platser, större grupper
anmäler sig i förväg via mejl till rottne.
bibliotek@vaxjo.se

Rottne bibliotek, kl. 10:00

Drag queen story hour

På Drag Queen Story Hour har fantasin och
sagan inga normer eller gränser. Här får
världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är. Lady Busty och Miss
Shameless läser sagor för allas lika värde.
Gratis biljetter fr.o.m måndagen den 4 maj
hämtas i Växjö stadsbiblioteks reception.
Begränsat antal platser. (Foto: Adnan Edrees)
Fredag 8/5–15:00 2-4år & 16:00 4-7år
Lördag 9/5–11:00 2-4år & 12:00 4-7år

Stjärnrummet

Växjö stadsbibliotek, kl. 16:00-17:00
Vecka 17-23 (uppehåll v. 21)
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VÄXJÖ STADSBIBLIOTEK
KULTURNATTEN
Lördag 25/1

Barnteater: Kan man…?
Undrar om man kan mata en haj? Eller om
man kan gå rakt ut i gatan utan att se sig
för? Kan man fånga en ishockeypuck med
munnen? Har du någonsin funderat över
alla galna saker som du vet att man inte
ska göra, men så gärna skulle vilja pröva?
Då är du inte ensam! En varietéinspirerad
föreställning med stor dramatik, mycket
humor och medryckande musik. Efter en
bok av Petter Lidbeck och Lisen Adbåge.
Rek. från 5 år.
Medverkande: OBANTEATERN
www.obanteatern.se
Biljetter 20 kr. Biljettcentrum: 0470-416 00.

Galaxen, 13:00-14:00 och 14:30-15:30

Fredag 14/2

Bokfika, från 9 år
Vi ger varandra festliga boktips inför
sportlovet. Du har säkert en favoritbok
som ligger dig varmt om hjärtat, ta gärna
med den! Biblioteket bjuder på fika. Ingen
anmälan.

Stjärnrummet, kl. 16:00–17:00

Tisdag 18/2

Torsdag 20/2

Skrivardag för dig som
är mellan 11-14 år

Högläsning för
blodtörstiga barn,
från 10 år

Få inspiration till ditt skrivande. Testa
olika skrivövningar och träffa andra som
också gillar att skriva. Glöm inte att ta med
egen lunch. Biblioteket bjuder på frukt/
fika under dagen. Begränsat antal platser,
anmälan till: barnbiblioteket@vaxjo.se

Kl. 10:00-15:00

Onsdag 19/2
SPORTLOVET V.8

Tipsrunda

Tipsrunda hela veckan under
bibliotekets öppettider. Chans
till fina bokpriser!

Måndag 17/2

Sång och ramsor
Cirka 30 minuter. Från 0-3 år. Ingen
anmälan men begränsat antal platser.

Minibio
Cirka 30 minuter. Från 3 år. Ingen anmälan
men begränsat antal platser.

Stjärnrummet kl. 10:00–10:30

Vi läser tillsammans och dansar sedan till
bokens berättelse. Från 3 år, begränsat
antal platser.

Stjärnrummet, kl. 14:00-14:30
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Stjärnrummet, kl. 11:00–12:00

Sång och ramsor
Cirka 30 minuter. Från 0-3 år. Ingen
anmälan men begränsat antal platser.

Stjärnrummet, kl. 14:00–14:30

Spelhåla – testa brädspel

Fredag 21/2

Samarbete: Nexus

Bok-OS

Antares, kl. 10:00–16:00

Stjärnrummet, kl. 11:00–11:30

Dansa en bok

Tillsammans läser vi ett soloäventyr, en
blodig berättelse där ni som lyssnar vid
varje kapitelslut får välja mellan olika
alternativ och bestämma hur det går.
Stjäl vi trollkungens skatt eller blir det
människa till kvällsmat för trollen? Kom
och ta reda på hur det går!

Delta i bibblans bokiga och lite tokiga OS.

Antares, kl. 15:00–16:30

Sportlovsfilm,
från 11 år
Vi visar en aktuell film och bjuder på
popcorn. Ingen anmälan men begränsat
antal platser.

Stjärnrummet, kl. 16:00–ca 18:00

Makerspace
Kom och prova på kreativ teknik och
skapande. Det kan vara allt från programmering, robotar, spel, VR, skapande och
annat skoj. Från 6 år.

Tellus, kl. 15:00-16:30
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VÄXJÖ STADSBIBLIOTEK
Onsdag 18/3 (studiedag)

Makerspace
Kom och prova på kreativ teknik och
skapande. Det kan vara allt från programmering, robotar, spel, VR, skapande och
annat skoj. Från 6 år.

Tellus och Antares, kl. 15:00-16:30

PÅSKLOVET V.15

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Lördag 21/3

Sagostund på albanska

Måndag 6/4

Tisdag 7/4

Torsdag 9/4

Bokfika med påskekrim
från 9 år

Spelhåla – testa brädspel

Under påsk är det många som läser deckare.
Vi tipsar om våra bästa spänningsböcker.
Ta gärna med dig dina egna deckarfavoriter
som du vill tipsa om. Vi bjuder på fika.

Antares, kl. 14:00–15:30

Onsdag 8/4

Minibio
Ca 30 minuter. Från 3 år. Ingen anmälan
men begränsat antal platser.

Lördagen den 21/3 samt lördagen 18/4.
Från 3 år. Samarbete: Svensk-Albanska
nätverket.

Deckarföljetong för dig
som är 9 år eller äldre

Stjärnrummet kl. 10:00–10:30

Stjärnrummet, kl. 14:00.

Under påsklovet, måndag – torsdag, får du
hänga med på ett spännande äventyr. Luta
dig tillbaka och lyssna när vi läser för dig.

Makerspace

			

Neptunus vid Stjärnrummet,
kl. 11:00–ca. 12:00

Samarbete: Nexus

Antares, kl. 10:00–14:00

Sång och ramsor
Stjärnrummet, kl. 14:00–14:30

Tisdag 21/4

Bokbio
Högläsning av bilderböcker för daglig
verksamhet. Vi visar bilderna i stort format
på bildskärm.

Galaxen, kl. 10:00-10:30

Kom och prova på ny kreativ teknik och
skapande. Det kan vara allt från programmering, robotar, spel, VR, skapande och
annat skoj. Från 6 år.

Tellus och Antares, kl. 15:00-16:30

Sång och ramsor
Stjärnrummet, kl. 11:00–11:30

Påsklovsfilm,
från 11 år

Dansa en bok

Vi visar en aktuell film och bjuder på
popcorn. Ingen anmälan men begränsat
antal platser.

Vi läser tillsammans och dansar sedan till
bokens berättelse. Från 3 år, begränsat
antal platser.

Stjärnrummet, kl. 16:00–ca 18:00

Stjärnrummet, kl. 14:00–14:30
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VÄXJÖ STADSBIBLIOTEK

BRAÅS BIBLIOTEK

4/5–7/5

Tisdag 4/2

Onsdag 26/2

Regnbågssagostund

Hästbokklubb

Mån-tor. Vi läser en regnbågsskimrande
bok för att uppmärksamma alla människors
lika värde.

För dig i årskurs 2-4. Läs böcker och pyssla
på temat hästar. Vi träffas vid fyra tillfällen,
med start 4/2. Därefter 3/3, 14/4 och 5/5.
Obs! Anmälan till braas.bibliotek@vaxjo.se
eller 0474-62 20 40

Babysagostund
0-3 år

Stjärnrummet, kl 15:00

Braås bibliotek, kl. 14:00-15:00

Kl. 10:00

Fredag 8/5 och lördag 9/5

SPORTLOVET V.8

Drag queen story hour

Lördag 25/4

Barnteater: Tappa tand!

Medverkande: MOLIÈREENSEMBLEN,
www.moliereensemblen.com Rek. ålder
4–8 år. Spelas även söndag 26 april kl. 14 i
Braåsgården. Biljetter 60 kr. Biljettcentrum:
0470-416 00.

Galaxen, kl. 14:00–15:00
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Måndag 17/2

På Drag Queen Story Hour har fantasin
och sagan inga normer eller gränser. Här
får världen vara precis så olik, stor och
kärleksfull som den faktiskt är. Lady Busty
och Miss Shameless läser sagor för allas
lika värde. Gratis biljetter fr.o.m måndagen
den 4 maj hämtas i Växjö stadsbiblioteks
reception. Begränsat antal platser.

Sagostund
Från 3 år. Obs! Anmälan till
braas.bibliotek@vaxjo.se eller 0474-62 20 40

Kl. 13:30-14:00

Onsdag 19/2

Fredag 8/5–15:00 2-4 år & 16:00 4-7 år
Lördag 9/5–11:00 2-4 år & 12:00 4-7 år

Film

Stjärnrummet

		
Foto: Adnan Edrees

Det finns inget som Ingrid hellre vill än att
tappa en tand. Hon vill, precis som storebror, få pengar i glaset från tandfen och en
glugg att visa upp på förskolan. Ingrid blir
mer och mer besatt, hon låtsas och luras
… men är allt detta så smart, egentligen?
Hur ska hon ta sig ur denna soppa? Här
behövs tandfens hjälp. En rafflande, rolig
och underfundig berättelse om längtan efter
att bli stor.

Sagor och ramsor för små barn och
deras vuxna. Biblioteket bjuder på fika.
25/3, 29/4 och 27/5. Obs! Anmälan
till braas.bibliotek@vaxjo.se eller
0474-62 20 40

Från 6 år. Obs! Anmälan till
braas.bibliotek@vaxjo.se eller 0474-62 20 40

Kl. 10:00-11:30

Torsdag 20/2

Minibio
Från 3 år. Obs! Anmälan till
braas.bibliotek@vaxjo.se eller 0474-62 20 40

Onsdag 26/2

Bokklubben
kodknäckarna
För dig som håller på att lära dig läsa.
Vi leker med ord och bokstäver. Vi träffas
fem onsdagar i rad, med start 26/2.
Obs! Anmälan till braas.bibliotek@vaxjo.se
eller 0474-62 20 40

Kl. 14:00-15:00

Tisdag 15/4

Bokklubben ordslukarna
För dig i årskurs 3-4 som gillar att läsa,
prata böcker och fika. Vi träffas fyra
tisdagar i rad, med start 15/4. Obs!
Anmälan till braas.bibliotek@vaxjo.se eller
0474-62 20 40

Kl. 14:00-15:00

Kl. 10:30-11:00
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BRAÅS
BIBLIOTEK

GEMLA
BIBLIOTEK

PÅSKLOVET V.15
Måndag 6/4

Påsksagostund

Tipsrunda

Från 3 år. Kom och lyssna på sagor
om påsken. Obs! Anmälan till
braas.bibliotek@vaxjo.se eller
0474-62 20 40

Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Kl. 13:30-14:00

Onsdag 11/3

Onsdag 8/4

Påskpyssel
Från 6 år. Vi gör påskkort eller
annat påskpyssel. Obs! Anmälan
till braas.bibliotek@vaxjo.se eller
0474-62 20 40

Kl. 10:00-11:30

Torsdag 9/4

Minibio
Från 3 år. Obs! Anmälan till
braas.bibliotek@vaxjo.se eller
0474-62 20 40

Kl. 10:30-11:00
–

Film
Från 6 år. Obs! Anmälan till
braas.bibliotek@vaxjo.se eller
0474-62 20 40

Kl. 13:00-14:30
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SPORTLOVET V.8

Sagostund Astors stenar
Sagostund och pyssel för barn 4–5 år med
boken Astors stenar som grund. OBS!
Anmälan till gemla.bibliotek@vaxjo.se
Begränsade platser.

Kl. 10:00, fri entré

PÅSKLOVET V.15

HOVSHAGA BIBLIOTEK
Torsdag 16/1

Studiedagspyssel

SPORTLOVET V.8

Framplockat pysselbord för fritt skapande.

Tipsrunda

Kl. 14:00–16:00

Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Måndag 20/1

Babycafé		
Rim och ramsor för föräldrar och bebisar.
Biblioteket bjuder på fika. Obs! Anmälan
senast 15/1

Kl. 14:00–15:30

Måndag 17/2

Bok-OS
Utmana dig själv eller någon annan i
BOK-OS. Testa på grenar som det längsta
ordet, kast med liten bok m.m.

Kl. 10:00-11:30

Onsdag 19/2
Måndag 10/2

Djungelgympa

Babycafé 		

Vi rör på oss tillsammans! Följ med Magnus
och Sofia in i djungelns spännande värld
och träffa exotiska djur. Obs! Anmälan

Tipsrunda

Rim och ramsor för föräldrar och bebisar.
Biblioteket bjuder på fika. Obs! Anmälan
senast 5/2

Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Kl. 14:00–15:30

Kl. 14:00

Torsdag 13/2

Pyssel och boktips
Kom till biblioteket och inspireras inför alla
hjärtans dag. Pyssla ihop ett hjärta eller
kort att ge till någon eller varför inte till dig
själv. Biblioteket tipsar även om böcker på
temat kärlek.

Kl. 14:00-16:00
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HOVSHAGA BIBLIOTEK
Måndag 24/2

Måndag 23/3

Ordslukarna

Jordensagostund,

För barn i förskoleklass som knäckt eller
håller på att knäcka läskoden och är
nyfikna på ord och bokstäver. Vi träffas
fyra måndagar efter varandra med start
24/2. Begränsat antal platser, anmälan till:
hovshaga.bibliotek@vaxjo.se ange kontakt
uppgifter, födelsedatum och eventuell
matallergi. Anmälan gäller alla fyra träffar.

från 3 år

Rim och ramsor för föräldrar och små barn.
Vi sjunger och ramsar tillsammans, något
som är bra för barns språkstimulans.
Obs! Anmälan till: hovshaga.bibliotek@vaxjo.se
senast 26/2

Kl. 10:00-10:30

Studiedagsateljé
Kom och testa på att måla på olika sätt.

Kl. 10:00-12:00

Regnbågspyssel

Rim och ramsor för föräldrar och bebisar.
Biblioteket bjuder på fika. Obs! Anmälan till:
hovshaga.bibliotek@vaxjo.se senast 25/3.

Kom och pyssla i regnbågens alla färger.

Kl. 14:00-16:00

Kl. 14:00–15:30

Babycafé

Hovshaga bibliotek, kl. 14:00-14:30

Babycafé

Rim och ramsor för föräldrar och bebisar.
Biblioteket bjuder på fika. Obs! Anmälan till:
hovshaga.bibliotek@vaxjo.se senast 13/5

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Måndag 6/4

Påskpyssel
Vi pysslar ihop kort, påskharar och kycklingar.

Onsdag 18/3

Babycafé

Måndag 20/4

PÅSKLOVET V.15

Sång och ramsor 0–3 år

Torsdag 7/5

Vi läser bilderböcker om djur och natur
i samband med Earth Week. Begränsat
antal platser, större grupper anmäler sig
i förväg.

Kl. 15:30–16:30

Tisdag 3/3

Måndag 30/3

Kl. 10:00-12:00

Måndag 18/5

Rim och ramsor för föräldrar och bebisar.
Biblioteket bjuder på fika. Obs! Anmälan till:
hovshaga.bibliotek@vaxjo.se senast 15/4

Kl. 14:00–15:30

Måndag 15/6
Måndag 4/5

Babycafé

Regnbågssagostund,

Rim och ramsor för föräldrar och bebisar.
Biblioteket bjuder på fika. Obs! Anmälan till:
hovshaga.bibliotek@vaxjo.se senast 10/6

Vi uppmärksammar Prideveckan och alla
människors lika värde med en sagostund.
Begränsat antal platser, större grupper
anmäler sig i förväg.

Kl. 14:00–15:30

från 3 år

Kl. 14:00-14:30

Vi läser sagor som hör påsken till. Begränsat
antal platser, större grupper anmäler sig i
förväg.

Kl. 10:00-10:30

Onsdag 17/6

Sommarlovshäng

Tisdag 7/4

Påsksagostund, från 3 år

Kl. 14:00–15:30

Tisdag 5/5

			
Sång och ramsor 0-3 år

Vi kickstartar sommarlovet med pyssel
och boktips!

Kl. 10:00–12:00

Rim och ramsor för föräldrar och små barn.
Vi sjunger och ramsar tillsammans, något
som är bra för barns språkstimulans. Obs!
Anmälan till: hovshaga.bibliotek@vaxjo.se
senast 29/4

Kl. 10:00-10:30
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INGELSTADS
BIBLIOTEK

LAMMHULTS
BIBLIOTEK

SPORTLOVET V.8

Måndag 13/1

Tipsrunda

Sagostund, från 4 år

Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Det var en gång … hur går det sen? Kom till
bibblan och lyssna på sagor om alla möjliga
äventyr. OBS! anmälan, annars deltagande i
mån av plats.

Onsdag 18/3

Djungelgympa

rekommenderad ålder från 3 år
Vi rör på oss tillsammans. Följ med Magnus
och Sofia in i djungelns spännande värld
och träffa exotiska djur. OBS! Anmälan
till ingelstad.bibliotek@vaxjo.se eller
0470-73 46 66.

Kl. 14:30

PÅSKLOVET V.15

Kl. 10:00

Tisdag Start 21/1

Bokhyllehäng, från 8 år
Snacka om dina favoritböcker, få tips om
nya, gör bokigt pyssel, rita, eller lyssna när
vi läser tillsammans. Kom en gång eller
flera! Tisdagar: 21/1, 28/1, 4/2

Kl. 14:00-15:00

Måndag-torsdag 6/4–9/4
Påskpyssel erbjuds under bibliotekets
öppettider.

Onsdag 15 april

		
Sång och ramsor
0–3 år
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Måndag 3/2

Sång och ramsor 0–3 år
Sjung och ramsa med oss, det är bra för
barns språkutveckling. OBS! anmälan,
annars deltagande i mån av plats.

Måndag 10/2

Sagostund, från 4 år
Det var en gång … hur går det sen? Kom till
bibblan och lyssna på sagor om alla möjliga
äventyr. OBS! anmälan, annars deltagande i
mån av plats.

Kl. 10:00

Tisdag 11/2

Bokhyllehäng
Hjärtespecial, från 8 år
Snart är det alla hjärtans dag och det uppmärksammar vi med poesi, kort och annat
kärleksfullt pyssel. Gör någonting fint till
någon du vill ska veta att du älskar dem.

Kl. 14:00-15:00

SPORTLOVET V.8

Tipsrunda & pyssel
Hela veckan kan du gå tipsrunda och pyssla
under bibliotekets öppettider.

Onsdag 17/2

Sagostund med yoga

Tisdag 18/2

Makerspace, från 6 år
Kom och prova på ny kreativ teknik. Det
kan vara allt från programmering, robotar,
spel och annat skoj! Yngre barn ses gärna i
vuxet sällskap.

Kl. 14:00-15:00

Onsdag 19/2

		
Sång och ramsor, 0–3 år
Sjung och ramsa med oss, det är bra för
barns språkutveckling. OBS! anmälan,
annars deltagande i mån av plats.

Kl. 10:00

PÅSKLOVET V. 15

Tipsrunda & pyssel
Hela veckan kan du gå tipsrunda och
pyssla under bibliotekets öppettider.

Måndag 20/4

Sagostund, från 4 år
Det var en gång … hur går det sen? Kom
till bibblan och lyssna på sagor om alla
möjliga äventyr. OBS! anmälan, annars
deltagande i mån av plats.

Kl. 10:00

från 5 år

Torsdag 23/4

För föräldrar och små barn. Vi sjunger och
ramsar tillsammans, något som är bra för
barns språkstimulans. OBS! Anmälan till
ingelstad.bibliotek@vaxjo.se eller
0470-73 46 66

Jag är ett flygplan. Nej, en fjäril! Eller kanske
en tiger? Låt hela kroppen vara med och
berätta i avslappnande yogasagor.
OBS! a
 nmälan, annars deltagande i mån
av plats.

Bokquiz
Världsboksdagen

Kl. 14:00

Kl. 10:00

Kl. 10:00

Testa dina bokkunskaper i samband med
Världsbokdagen och tävla om en sprillans
ny bok. Quiz-frågor och vinstchans för
både barn och vuxna.
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LAMMHULTS BIBLIOTEK

ROTTNE BIBLIOTEK

Tisdag 28/4

Onsdag 6/5

Onsdag 22/1

Harry Potter-häng
från 10 år

Regnbågssagostund,
från 4 år

Ordslukarna för dig
som går i klass 1

2 maj är det Harry Potter-dagen, kom och
fira det på bibblan! Få tips om liknande
böcker och pyssla merch som passar ett
potterhead. Samarbete: Sverok

Fira Pride och uppmärksamma allas
lika värde med att lyssna på sagor om
regnbågspersoner. OBS! anmälan, annars
deltagande i mån av plats.

Kl. 14:00-15:00

Kl. 10:00

Vi leker och klurar på ord och bokstäver.
Meddela gärna fritids i förväg då vi hämtar
upp ditt barn vid klassrummet. Vi träffas
fyra onsdagar efter varandra. Anmälan till
rottne.bibliotek@vaxjo.se Begränsat antal
platser.

Måndag 4/5

		
Regnbågsskoj, 0–3 år
Att sjunga och ramsa är bra för barns
språkutveckling. För att uppmärksamma Pride
och allas lika värde gör vi det nu med ramsor,
sånger och böcker i regnbågstema. OBS!
anmälan, annars deltagande i mån av plats.

Kl. 10:00

Tisdag 12/5

Bokhyllehäng
Japan-special, från 10 år
Sushi, manga, origami, coola spel och
tempel. Lär dig skriva ditt namn så
här エリカ medan vi nördar ner oss i allt
som har med Japan att göra!
Samarbete: Sverok

Kl. 14:00-15:00

Diskutera dina favoriter, få tips om
regnbågsböcker, pyssla och lyssna på
högläsning. Vi bjuder på fika!

Kl. 14:00-15:00

Bokklubb för dig i
klass 4–6
Tänk att få läsa bra böcker och sedan få
prata om dem tillsammans med andra!
I bokklubben pratar vi böcker, läsning,
skriver, pysslar och fikar. Anmälan till
rottne.bibliotek@vaxjo.se

Måndag 1/6

Sagostund, från 4 år
Det var en gång … hur går det sen? Kom
till bibblan och lyssna på sagor om alla
möjliga äventyr. OBS! anmälan, annars
deltagande i mån av plats.

Kl. 10:00

18

Torsdag 30/1

Kl. 14:00–15:30

Tisdag 5/5

Regnbågshäng, från 10 år

Onsdagar, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2,
kl. 13:00–14:00

Sagostunder
Sagostunder för dig som är från 3 år.
Begränsat antal platser, Anmälan till 
rottne.bibliotek@vaxjo.se

SPORTLOVET V.8

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Onsdag 19/2

Pyssel
Framdukat pysselbord för dig som är ledig
från skolan.

Kl. 14:00–17:00

Torsdag 20/2

		
Dansa en bok!
Vi läser tillsammans och dansar sedan
till bokens berättelse. Från 3 år,
begränsat antal platser. Anmälan till 
rottne.bibliotek@vaxjo.se

Kl. 14:00

Tisdag 3/3

Sångskoj

26/2 utvalda favoriter
25/3 tema Earth week
8/4 Enhörningssagostund med pyssel
6/5 tema Pride

För barn från 0–3 år och deras föräldrar. Vi
sjunger och ramsar tillsammans. Biblioteket
bjuder på fika. Anmälan till samtliga tillfällen
på rottne.bibliotek@vaxjo.se. Begränsat
antal platser.

Kl. 10:00

3/3, 10/3, 17/3, 24/3, kl. 14:00
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ROTTNE BIBLIOTEK
Onsdag 18/3

Studiedagspyssel
Framdukat pysselbord för dig som är
ledig från skolan.

Kl. 14:00–17:00

Onsdag 1/4

Mumin fyller 75 år
Ja må han leva! Detta firar vi med att
läsa Muminsagor och pyssla. Anmälan till
rottne.bibliotek@vaxjo.se eller 0470-79 65 35
Begränsat antal platser.

Kl. 13:00

Tisdag 12/5

		
Astrid Lindgren sångskoj
Hipp Hurra, Pippi Långstrump fyller
75 år i år! Vi firar genom att sjunga och
läsa ur Astrid Lindgrens sago- och visskatt.
Anmälan till rottne.bibliotek@vaxjo.se eller
0470–79 65 35. Begränsat antal platser.

Kl. 14:00

PÅSKLOVET V.15

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Onsdag 8/4

Tisdag 28/4

Mjau och vov med Jennifer
och Camilla! 0-3 år
Vi sjunger och ramsar om olika djur.
Anmälan till rottne.bibliotek@vaxjo.se
eller 0470-796535.

Kl. 14:00. Begränsat antal platser.

TALLGÅRDENS BIBLIOTEK

		
Enhörningssagostund
Vi läser enhörningssagor och pysslar.
Från 3 år. Större grupper föranmäler till
rottne.bibliotek@vaxjo.se

SPORTLOVET V.8

PÅSKLOVET V.15

Tipsrunda

Tipsrunda

Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Onsdag 19/2

Onsdag 8/4

Sång & ramsor, 0–3 år

Här dansar Herr Gurka!
Från 3 år

Vi sjunger och ramsar om olika fordon.
Anmälan till tallgarden.bibliotek@vaxjo.se
eller 0470-414 88. Begränsat antal platser.

Kl. 9:30

Torsdag 20/2

Vi sjunger och rör oss till sånger av
Lennart Hellsing. Anmälan till tallgarden.
bibliotek@vaxjo.se eller 0470-414 88.
Begränsat antal platser.

Kl. 9:30

Makerspace. Från 6 år
Återbruk, teknik och skapande. Vi lär av
varandra. Begränsat antal platser.

Kl. 15:00-16:30

Kl. 10:00

Onsdag 4/3

Mjau och vov med Jennifer
och Camilla! 0–3 år
Vi sjunger och ramsar om olika djur.
Anmälan till tallgarden.bibliotek@vaxjo.se
eller 0470-414 88. Begränsat antal platser.

Onsdag 27/5

Hitta bokstäver! 4–5 år
Vi letar efter bokstäver tillsammans.
Anmälan till tallgarden.bibliotek@vaxjo.se
eller 0470-414 88.
Obs! Utomhus. Samling utanför Tallgården.
Begränsat antal platser. Vid regn på
Tallgårdens bibliotek.

Kl. 9:30

Kl. 9:30
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TELEBORGS BIBLIOTEK

ÅRYDS BIBLIOTEK

Torsdagar 6/2–9/4

Måndag 10/2

Torsdag 23/4

Dansa en bok,

Bokquiz
Världsbokdagen

Sång & Ramsor
0-3 år – Drop-in
Vi sjunger och ramsar tillsammans!
OBS! Ingen anmälan, men först till kvarn.
(Max 20 barn).

Sagorummet, kl. 14:00

SPORTLOVET V.8

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

PÅSKLOVET V.15

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

från 3 år

Vi läser och rör oss till musik.
Anmälan: aryd.bibliotek@vaxjo.se eller
0470-73 46 77.

Kl. 10:00-10:30

Torsdag 26/3

Earth Week-sagostund,
från 4 år

Sagostund på Earth Week-tema.
Anmälan: aryd.bibliotek@vaxjo.se
eller 0470-73 46 77.

Kl. 10:00-10:30

SPORTLOVET V.8

Testa dina bokkunskaper i samband med
Världsbokdagen och tävla om en sprillans
ny bok. Quiz-frågor och vinstchans för
både barn och vuxna.

PÅSKLOVET V.15

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Påskpyssel
Måla påskbilder och påskpyssla.
Hela påsklovet under bibliotekets
öppettider.

Tipsrunda
Tipsrunda hela veckan under bibliotekets
öppettider. Chans till fina bokpriser!

Spela brädspel
tillsammans
Kom och testa brädspelet Stigarna i vild
marken, skapat av Årydsbon Tommy. Passar
från ca 12 år. Några fler spel dukas också fram.
Hela sportlovet under bibliotekets öppettider.
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