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BERÄTTARAFTON
Vireda
Måndag 21 oktober kl.18.00
Denna kväll berättas historia 
från Viredabygden. I samarbete 
med Studieförbundet  Vuxenskolan 
och Vireda Hembygdsförening.

FÖRFATTARBESÖK
Jens Liljestrand 
om Vilhelm Moberg
Onsdag 9 oktober kl 18.00
Plats: Konserthuset
Jens Liljestrand är  
författare, biträdande 
kulturchef på Expressen 
och aktuell med Mannen 
i skogen, en biografi om 
Vilhelm Moberg, vars liv och författar-
skap är ämnet för Jens föredrag 
denna kväll. 
I samarbete med Svenska kyrkan och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Bokcafe´ 
Start 27 augusti kl. 15.00 
För dig som gillar att läsa och dela 
med dig av dina läsupplevelser. 
Vi träffas en gång i månaden.

E-medborgarveckan om 
informationssäkerhet 
7-13 oktober
Hur skyddar du dig och din identitet i 
den digitala världen? Biblioteken  
samarbetar med Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
och polisen och visar bland annat en 
utställning på temat.

Shared Reading
Shared Reading är en spännande 
högläsningsmetod där man läser 
och samtalar kring noveller, dikter 
och andra kortare texter. Man får 
möjlighet till att dela tankar, känslor 
och erfarenheter för nya perspektiv, 
Vill du prova?  Välkommen med din 
intresseanmälan till biblioteket.

Aneby bibliotek i samarbete 
med Bälaryds föreläsnings-
förening

Diakonins inriktning och 
möjlighet
Torsdag 19 september kl 19.00
Diakonins inriktning och möjlighet
Diakon Lovisa Rydberg,  Aneby

Från Haijby till Huseby
Torsdag 10 oktober kl 19.00
Advokatparet Lena Ebervall och Per 
Samuelsson berättar om rättsröta 
och boken Domardansen.

Hur ger vi jorden en framtid?
Torsdag 24 oktober kl 19.00
Biologen och författaren Stefan Edman, 
Ljungskile

Rapport från ett annorlunda 
liv
Torsdag 7 november kl 19.00
Biståndsarbetaren och författaren 
Stellan Sandberg, Huskvarna, som är 
son till Elis Sandberg och grundare 
av Emmausrörelsen.

OBS! Plats för alla föreläsningar 
är Bälaryds bygdegård.

Barbro Grähs Andersson 
Författaren läser högt ur 
sin senaste bok Treklöver.
Måndag 23 september 
kl 15.00



KUL FÖR BARN

Höstmys på Åsens by
Torsdag 31 oktober kl 16.00-20.00
En lagom läskig skymningjakt där du 
letar efter nycklar till skatten. Kom 
gärna utklädd. Mer info kommer.

Harry Potter 
I år är det 20 år sedan den första 
Harry Potterboken kom ut på 
svenska. Det firar vi med tips-
promenad och dataspel.  Alla som 
klätt ut sig får en present.

Sagostund 
Onsdag 30 oktober kl. 10.00. 
Kom och lyssna på mormor 
Vivianne och följ med in i mumin-
trollens underbara värld. Perfekt för 
barn 3-9 år ca.

Bibblan på Öppna förskolan
25 september kl. 10.00 
Biblioteket bokpratar för föräldrar 
och barn i åldrarna 0-1 år,  
3 oktober kl. 10.00 
Biblioteket bokpratar för föräldrar 
och barn i åldrarna 0-6 år.
Du har chans att hitta 
nya bilderboksfavoriter 
att låna hem.

Sagodrömmar - barnteater 
med Sagofen Isadora
Fredag 13 september kl. 13.00 i 
Gula Villan.
En föreställning om att sova och 
drömma på natten för barn 3-5 år.
Föranmälan: biblioteket@aneby.se,
0380 462 45

Pekboksäventyr
Måndag 2 september kl. 10.00, 
Torsdag 14 november kl.10.00
En sinnenas sagostund för alla 
barn mellan cirka 0-2 år. Syskon 
är också välkomna att följa med. 

Doktor läser saga
Lördag 7 september kl. 10.00
Kom och träffa en riktig läkare, 
som tar oss med på ett äventyr 
in i böckernas värld. 
I samarbete med barnläkare 
Lars Larsson.

Återbruksverkstad
Lördag 7 september 
kl. 11.00-13.00 drop in
Dags att bli kreativ! Tillsammans 
skapar vi nytt av återvinning och 
naturmaterial. En pysselworkshop 
för hela familjen.

För vuxna håller vi frukostsamtal 
på Thimons torsdag till lördag.

Sagostund
Onsdag 18 september kl. 10.00 
Onsdag 30 oktober kl 10.00
Torsdag 12 december kl 10.00

Pyssel för de små 
Fredag 15 november kl. 11.00 
Tillsammans pysslar vi en 
fingerdocka, som sedan kan ta 
dig med ut på äventyr i 
sagoskogen. Passar dig mellan 
2-6 år i vuxens sällskap.  

www.pysselbolaget.seBild: Jenny Funestad 

BARNBOKSVECKAN

HÖSTLOV v.44


