
12 SEPTEMBER

F.d. Gävle-studenten 
Kent Werne tillbaka i stan 

» Om man vill förstå vår 
samtid måste man ha koll 
på konspirationsteorierna «

1 OKTOBER

En av årets hetaste svenska 
författare — Möt Nina Wähä!

» Läsningen är nyckeln 
in i skrivandet «

18-24 NOVEMBER

Blå scenen 10 år

»Vi försöker tänja på 
gränserna för vad ett 
bibliotek kan vara«

PROGRAM 
GÄVLE BIBLIOTEK
HÖSTEN 2019
www.gavle.se/bibliotek» Föreläsningar » Författarsamtal » Boktips » Barnteater » Musik m.m.
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FRI ENTRÉ! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, KOM I TID! 



FÖR MER INFO OM PROGRAMMEN, KONTAKTA: 
Claes Vallgren, programansvarig, e-post: claes_eric.vallgren@gavle.se tfn: 076-518 95 03

För mer info se www.gavle.se/bibliotek eller facebook.com/gavlebibliotek eller ring 026-17 96 00. 

KATEGORISERING

I det här programbladet har vi 
valt att färgkoda varje aktivi-
tet efter målgrupp, för att du 
lättare ska hitta det du söker. 
Färgerna är:

 VUXEN

 UNG

 BARN & FAMILJ

Till exempel, en aktivitet 
riktad till unga ser ut så här:

>> TISDAGAR
10–24 SEPTEMBER

WORKSHOP

Läxhjälpen

Markeringen >> visar att akti-
viteten pågår över längre tid.



Som bibliotekschef i Gävle känner jag mig stolt 
över vår programverksamhet. Den ligger mig 
varmt om hjärtat och är en mycket viktig del 
av vårt demokratiska uppdrag. Via program-
verksamheten vill vi ge plats för olika slags 
möten mellan människor, mellan författare och 
läsare samt ge utrymme för samtal och kreativt 
skapande. 

Vi har jobbat mycket med utformningen av det 
här programbladet och hoppas att du upplever 
att det är lättare att hitta i, roligare att läsa och 
snyggare att titta på. Det här programbladet lö-
per i kronologisk ordning, månad för månad. Här 
finns nu också en hel del läsbart i form av artiklar 
och andra tips. Därför känns det extra roligt att 
hälsa välkommen till programhösten 2019!

Våra programansvariga, Claes Vallgren och 
Lina Färdig, har tillsammans med sina kollegor 
jobbat hårt för att fylla hösten med intressanta 
aktiviteter. » Personligen ser jag fram emot 
föreläsningen 12 september med Guldspaden-
nominerade Kent Werne, författare till boken 
Allt är en konspiration «, säger Claes.

Hösten innehåller flera intressanta föreläsning-
ar. Abedin Denaj talar om romernas historia i 
Sverige och Hans-Åke Lilja bjuder på en föreläs-
ning om mysteriet Stephen King. Det erbjuds 
också en serie forskarföreläsningar om bland 
annat filterbubblor, fejkade nyheter och frågan 
varför alla är så arga på journalistiken.

Tre av närbiblioteken får besök av Ulf Ivar 
Nilsson, mottagare av Gävle kommuns Kultur-
pris 2019, som visar upp sina satirteckningar 
i utställningen Vi och dom. Bomhus bibliotek 
ställer ut LasseMaja och deckarhistorien medan 
utställningen Idag är jag Rom visas i Andersberg. 
Till Stadsbiblioteket kommer Det resande demo-
kratilabbet, en utställning om källkritik. 

Massor av läs- och skrivinspiration utlovas 
också! Det blir skrivarläger med Camilla 
Lagerqvist och Läskollo med Moa Eriksson 
Sandberg. 
 
På Stadsbiblioteket arrangeras författarsam-
tal med Nina Wähä, Elin Olofsson och Lena 
Andersson medan Valbo bibliotek får besök av 
Mikael Ressem.

Vi satsar även på social läsning med bokcirklar. 
Sätra bibliotek startar en feministisk bokcirkel 
och en bokcirkel för så kallade tweens. Bomhus 
bibliotek bokcirklar bland annat Där rinner en älv 
genom Saivomuotka by av Pia Mariana Raattamaa 
Visén, även Andersbergs bibliotek startar en 
bokcirkel för vuxna.  

Stadsbiblioteket fördjupar sig i Nina Wähäs 
Testamente och Elin Olofssons höstfärska 
roman Herravälde. Man satsar dessutom på 
en novellbokcirkel och arrangerar en stor 
bokcirkeldag. Kom själv eller ta med dig hela 
bokcirkelgänget!

Vi erbjuder också sagostunder på flera språk. 
Stadsbiblioteket kommer att hålla sagostunder 
på svenska, finska, kurdiska, somaliska och 
romani. 

Slutligen ska vi fira två födelsedagar. Det är 
Blå scenen som fyller 10 år och Sätra bibliotek 

som fyller 50 år. Detta 
och mycket mer kan du 
se fram emot på våra 
bibliotek i höst.

Varmt välkommen!

Petra Jonsson, 
chef Gävle bibliotek

NY PROGRAMHÖST, 
NYTT PROGRAMBLAD

Foto: 
Jan Sjödin



PÅ
GÅNG
AUGUSTI

>> ONSDAG 7 AUGUSTI–FREDAG 9 AUGUSTI

KREATIVT SKAPANDE

Läskollo på Sätra bibliotek
Tycker du om att läsa? Gillar du att prata om 
böcker? Då ska du anmäla dig till Sätra biblio-
teks läskollo!

Under tre dagar läser vi, diskuterar böcker, 
tillverkar bokmärken och fikar. En av dagarna 
kommer författaren Moa Eriksson Sandberg 
på besök och berättar om sina böcker, sitt skri-
vande och ni får chans att ställa frågor. Dess-
utom kommer hon att ge oss skrivövningar så 
att vi får träna på vårt eget skrivande.

Kollot är för er som är 10 år och äldre. Alla som 
medverkar får varsin presentpåse med böcker.

TIDERNA FÖR KOLLOT ÄR: 
7/8 KL. 13-16, 8/8 KL. 12-18 OCH 9/8 KL. 13-16.

Kollot är gratis och du anmäler dig till alla 
tre dagarna. Samtliga dagar serveras fika, på 
torsdagen 8/8 bjuder vi även på pizza. Meddela 
eventuella allergier vid anmälan.

Anmäl dig till satrabibliotek@gavle.se eller 
026-179474. Senast 29 juli.

Begränsat antal platser!

Moa Eriksson Sandberg är bokad via 
Författarcentrum.

SÄTRA BIBLIOTEK
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Moa Eriksson Sandberg

Camilla Lagerqvist

>> MÅNDAG 12 AUGUSTI
–ONSDAG 14 AUGUSTI KL 13–16

KREATIVT SKAPANDE

Skrivarläger med Camilla Lagerqvist
Är du 11–15 år och gillar att skriva? Anmäl dig 
då till sommarens skrivarläger på Stadsbiblio-
teket! Tillsammans med författaren Camilla 
Lagerqvist, som bl.a. har skrivit serien Svarta 
Rosorna, går ni igenom hur man bygger upp 
en berättelse. Vill du skriva en bok eller novell 
får du massor av inspiration! 

Lägret är gratis och du deltar alla tre dagarna. 
Vi bjuder på mellanmål. Meddela eventuella 
allergier. Anmälan senast 5 augusti till 
stadsbiblioteket@gavle.se.

Camilla Lagerqvist är bokad via Författarcentrum. 

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA



LÖRDAG 24 AUGUSTI KL 12

DRAMA & SÅNG

Dansuppvisning med Rillen
Folkdanslaget Rillen från Gävle 
bjuder på dansuppvisning. 
Längd: ca 20 minuter. 

STADSBIBLIOTEKET, 
KAFÉ EDBOM

MAANANTAI/MÅNDAG

26 ELOKUU/AUGUSTI KLO 16

BOKCIRKEL

Suomenkielinen lukupiiri 
/Bokcirkel på finska
Tanja Kaarlela, Noutaja.

Tervetuloa mukaan lukupiiriin jossa luemme 
suomalaista kirjallisuutta.

Lisätietoja: elina.latomaa@gavle.se

GÄVLEN KAUPUNGINKIRJASTO 
/GÄVLE STADSBIBLIOTEK, HILLBOMSALEN

FREDAG 30 AUGUSTI KL 10.30

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela och ramsa. För barn 0–3 år 
och deras föräldrar.

Ingen föranmälan krävs.

BOMHUS BIBLIOTEK

Karin Zakrisson

LÖRDAG 31 AUGUSTI KL 11

DRAMA & SÅNG

Sagomys med Gun
Gun läser spännande, roliga, sorgliga och 
fantasi fulla sagor för barn mellan 1-5 år. 

SÄTRA BIBLIOTEK

BOKA ETT 
LÄSTIPSSAMTAL MED 
EN BIBLIOTEKARIE!

Nu har du möjlighet att få person-
ligt utvalda lästips från en bibliote-
karie. Du kan använda vår brevlåda 
på Stadsbiblioteket eller e-tjänsten 
Personligt lästips på www.gavle.se 
(från 12/8). 

Utifrån dina önskemål och 
preferenser:

• Skickar vi en lästipslista via 
e-post.

• Plockar vi ihop ett antal böcker 
som du hämtar på Stadsbiblio-
teket.

• Du kan även boka en bibliote-
karie för ett lästipssamtal.

AUGUSTI



NYA ÖPPETTIDER 
PÅ SÄTRA OCH 
ANDERSBERGS 
BIBLIOTEK 

Biblioteken i Sätra och 
Andersberg har utökat sina 
öppettider med en kväll och 
en lördag i veckan. I och med 
detta utökas tillgängligheten 
och möjligheterna för Sätra- 
och Andersbergsborna att ta 
del av bibliotekens verksam-
het på kvällar och helger. 

Andersberg bibliotek:

Måndag .......12-19

Tisdag ...........10-19

Onsdag ........10-16

Torsdag ........12-19

Fredag ..........12-16

Lördag ..........10-14

Sätra bibliotek:

Måndag .......10-17

Tisdag ...........13-19

Onsdag ........13-19

Torsdag ........13-19

Fredag ..........10-16

Lördag ..........10-14

Under sommaren gäller 
sommar öppettider på bib-
lioteken och de nya utökade 
öppettiderna är tillbaka igen 
måndag 19 augusti.

För mer info: 
www.gavle.se/bibliotek

På Facebook kan du följa 
de senaste nyheterna 
och händelserna på 
Gävles nio bibliotek. 

Gävle biblioteks face-
booksida uppdateras 
dagligen med allt från 
viktig information till 
olika tips om våra aktivi-
teter, sådant du kan låna 
och våra digitala tjänster. 
Det händer också att 
vi visar upp vad som 
händer bakom kulisserna 
på biblioteken.  

www.facebook.com/
gavlebibliotek

GILLA 
GÄVLE 

BIBILIOTEK!



>> 2–30 SEPTEMBER

WORKSHOP

Digital första hjälpen 
Bibliotekets personal ger dig handledning i hur 
du använder din surfplatta, mobiltelefon eller 
dator. Till exempel hur du använder appar, 
skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. På 
Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa 
taltidningar. Drop in.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN 
Onsdagar 4–25 september kl 13–15 
(ej 11 september)

ANDERSBERGS BIBLIOTEK 
Torsdagar 5–26 september kl 14–15

BOMHUS BIBLIOTEK 
Onsdagar 4–25 september kl 13–14 
(ej 11 september) 
18 september Tema: Instagram och Facebook 

SÄTRA BIBLIOTEK 
Onsdagar 4–25 september kl 14–15 
(ej 11 september)

VALBO BIBLIOTEK 
Måndagar 2–30 september kl 17–18 

ENDAST TIDSBOKNING

BERGBY BIBLIOTEK 
Boka tid för handledning, tel. 026-17 72 75 eller 
e-post bergbybibliotek@gavle.se 

FORSBACKA BIBLIOTEK 
Boka tid för handledning, tel. 026-17 94 68 eller 
e-post forsbackabibliotek@gavle.se 

HEDESUNDA BIBLIOTEK 
Boka tid för handledning, tel. 026-17 94 43 eller 
e-post hedesundabibliotek@gavle.se

HILLE BIBLIOTEK 
Boka tid för handledning, tel. 026-17 94 20 eller 
e-post hillebibliotek@gavle.se

>> MÅNDAGAR 2–30 SEPTEMBER KL 17

NY I SVERIGE

Språkkafé
Vill du träna svenska? Då är du välkommen till 
oss! Varje måndag bjuder Stadsbiblioteket på 
kaffe och te och vi språkar om olika ämnen 
tillsammans.

Talar du svenska och vill träffa nya människor? 
Kom i så fall till våra träffar som språkvän. 
Kontakta Lovisa om du vill vara språkvän hos 
oss: lovisa.edlund@gavle.se.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle.

>> MÅNDAG 2 SEPTEMBER
–FREDAG 27 SEPTEMBER

UTSTÄLLNING

Idag är jag rom
Utställningen Idag är jag rom är skapad av 
en grupp unga romer från Gävles romska 
förening. De har målat och reflekterat kring sin 
romska identitet och vad det innebär att vara 
rom i Sverige idag. Utställningen handlar också 
om drömmar och skaparlust och visades första 
gången i STUDION på Länsmuseet Gävleborg 
sommaren 2018. Den här vandringsutställning-
en är en mindre version av den utställningen.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

PÅ
GÅNG
SEPTEMBER

SEPTEMBER

t.o.m
27/9



>> MÅNDAG 2 SEPTEMBER
–MÅNDAG 30 SEPTEMBER

UTSTÄLLNING

Månadens konstnär: Janne Englund
Under september månad kan ni se Gävle-
konstnären Janne Englunds målningar på 
Valbo bibliotek. Han ställer ut sina äldre verk 
som är i stilen han kallar Surrealism och humor. 

Janne inspireras till viss del av Salvador Dali som 
blandade surrealism och humor i sin konst.

– Mitt upplägg är att förvränga motiv och 
skapa underfundiga dubbeltolkningar för att 
betraktaren ska kunna skapa egna associatio-
ner och på så sätt ge målningen flera meningar, 
berättar Janne i en intervju med Bättre Konst.

Vernissagen sker måndag 2 september kl 14.

VALBO BIBLIOTEK

SEPTEMBER

MÅNDAG
2 SEPTEMBER KL 18

FÖRELÄSNING

Abedin Denaj 
om romernas 
historia i Sverige

Abedin Denaj är samhällsvägledare åt Gävle 
kommun och jobbar med romsk inkludering. 

Kom och lyssna när Abedin pratar om en 
av Sveriges nationella minoriteter – romer. 
Abedin var med och skapade utställningen Idag 
är jag rom, som visas på Andersbergs bibliotek 
under september månad.

Han berättar både om utställningen samt 
romernas historia i Sverige.

Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

I samarbete med Gävles romska förening.

TISDAG 3 SEPTEMBER KL 16

WORKSHOP

Skrivarverkstad
Kom och skriv! Vi gör några olika skrivövningar 
varje gång. Det material som behövs finns på 
plats. Vi kommer att ha skrivarverkstad vid fyra 
tillfällen under hösten. Det går bra att bara 
komma en gång eller att vara med vid flera 
tillfällen!

För dig som är mellan 9-12 år.

Föranmälan till Andersbergs bibliotek, e-post: 
kristin.johannesson@gavle.se, telefon: 026-17 
24 62, eller vid besök på biblioteket. Begränsat 
antal deltagare.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK
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SEPTEMBER

>> TISDAGAR 3/9, 8/10, 12/11 KL 17.30

BOKCIRKEL

Tre gånger Testamente
Häng med i höstens stora bokcirkelutmaning! 
Vid tre tillfällen pratar vi om Nina Wähäs hyl-
lade roman Testamente. Varje tillfälle ägnas en 
del i boken. 

Vill du vara med? Du anmäler dig till alla tre 
tillfällena till claes_eric.vallgren@gavle.se eller 
076-518 95 03. Max 8 deltagare. Vid anmälan 
får du ett exemplar av boken, som du kan 
behålla under hela bokcirkeltiden. Bokcirkel-
ledare: Claes Vallgren och Gunilla Hultsjö. 

3/9: Vi pratar om Del 1 
”THE CAST, THE SCENERY” 

8/10: Vi pratar om Del 2 
“THE MURDER” 

12/11: Vi pratar om Del 3 
“WHO DUNNIT” 

Nina Wähä gästar Stadsbibliotekets Röda 
scenen litteratur tisdag 1 oktober kl 19.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

>> ONSDAG 4 SEPTEMBER
–TISDAG 1 OKTOBER

UTSTÄLLNING

Vi och dom – Ulf Ivar Nilsson
Ulf Ivar Nilsson har varit serietecknare i drygt 
50 år och är publicerad i olika dagstidningar. 
Många av hans teckningar är politiska med te-
man som antirasism, feminism och klassklyftor.

Våren 2019 mottog han Gävle Kommuns kul-
turpris med motiveringen: “För en lång gärning 

t.o.m
1/10

som satirtecknare med ett skarpt sinne för olika 
samhällsyttringar och som en inspirerande skildrare 
av Gävles historia.”

I utställningen Vi och dom visar han upp sina 
satirteckningar där han sätter tuschpen-
nan i alla som förespråkar rasism och andra 
dumheter. 

Onsdag 4 september kl 18 är Ulf Ivar på plats för 
att berätta om sin utställning och sitt skapande. 

SÄTRA BIBLIOTEK

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

ONSDAG
4 SEPTEMBER KL 18

FÖRELÄSNING

Planetens & kär-
lekens gränser
Sven Hillert, präst 
och ekoteolog, talar 
om hur vi måste leva 
för att ha en framtid 
på vår begrän-
sade jord, och hur 
vi måste värna om 

människovärdet i en värld där klimatföränd-
ringar krymper livsområden och leder till allt 
fler murar mellan människor.

Föredraget utgår från boken Planetens & 
kärlekens gränser, skriven av naturvetare och 
teologer i Svenska kyrkan.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Svenska kyrkan.
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— på resa genom konspirations- 
teoriernas underland med Kent Werne

Närbild:
Kent Werne

»Donald Trump är 
en konspirations-
teoretiker»
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SEPTEMBER

V em eller vad är det egentligen 
som styr oss? Är det Illuminati, 
Bilderberggruppen eller rent av 
rymdödlor? Och hur uppkom-

mer de där vita strecken som flygplanen 
ibland lämnar efter sig? Har dessa en na-
turlig orsak eller är det så kallade chem-
trails, avsiktligt utsläppta av myndigheter 
med dunkla syften? Och vem var det nu 
som mördade John F. Kennedy? 

Vårt samhälle är fullt av 
konspirationsteorier. Slår 
man upp ordet i Nationalency-
klopedin kan man läsa: ”... icke 
styrkt föreställning eller teori som 
söker förklara en viktig historisk, 
politisk eller social händelse med en 
bakomliggande hemlig komplott av 
ett antal makthavare”.

Journalisten och förfat-
taren Kent Werne har i 
boken Allt är en konspiration 
– en resa genom underlandet 
tagit sig an fenomenet. I 
dagens samhälle gör kon-
spirationsteorierna ett 
allt större avtryck, vilket 
märks i såväl populärkul-

turen som politiken. Dessutom får kon-
spirationsteorierna allt fler anhängare. 
Till exempel, skriver Werne i sin bok, tror 
en tiondel av svenskarna att frimurarna 
och Illuminati styr världen, medan nästan 
hälften misstänker att medierna mörkar 
sanningen om invandringen. På frågan 
varför man ska läsa hans bok svarar han:

– Om man vill förstå vår samtid måste 
man ha koll på konspirationsteorierna. De 
är inte längre ett marginellt fenomen, de 
sprids i vida kretsar och präglar rentav den 
politiska debatten i en rad länder. Donald 
Trump är en konspirationsteoretiker vid 

makten. Man kan förstås också läsa boken 
om man är nyfiken på konspirationsteorier 
och hur de skapas.

Werne har tidigare skrivit böcker om 
utförsäljningen av allmännyttan, gjort en 
reportagebok från USA, granskat välfärds-
marknaden och studerat livet längs ar-
betslinjen. Men vad fick honom att skriva 
om just konspirationsteorier?

– Det är ett fascinerande ämne. 
För några år sedan gjorde jag 
flera reportageresor till USA, 
och träffade då många som 
trodde på konspirationsteorier. 
Jag märkte också att konspira-
tionsteorierna spreds alltmer 
i Sverige, särskilt på nätet och 

i sociala medier. Jag ville undersöka hur 
konspirationsteorier sprids, var de kommer 
ifrån och vilka som tror på dem.

För den intresserade finns massor att läsa. 
Kent Wernes bok är en utmärkt ingång i 
ämnet. Här bjuder författaren på ytterli-
gare några tips:

– Man kan läsa Suspicious Minds - Why We 
Believe Conspiracy Theories av psykologen 
Robert Brotherton. Men också Den stora 
konspirationen – möten med extremister, och Den 
lilla elit som styr världen, av Jon Ronson. En 
väldigt bra bok på ett angränsande tema 
är Raskrigaren, en bok om seriemördaren 
Peter Mangs av Mattias Gardell.

12 september kl 19 kommer Kent Werne 
till Stadsbiblioteket. Men det är långt 
ifrån hans första besök i staden. Hösten 
2000 läste Werne kreativt skrivande på 
Högskolan i Gävle. Så istället för välkom-
men säger vi välkommen tillbaka Kent!

TEXT: CLAES VALLGREN

» Om man vill 
förstå vår samtid 
måste man ha 

koll på konspira-
tionsteorierna. » 



>> TORSDAGAR 5–26 SEPTEMBER KL 15–16.30

SPEL

Schackklubb med Kennet
Kom och spela hos oss på torsdagar när Ken-
net Wik från Gävle Schackallians är på plats 
för att ge tips och råd. Drop-in, för alla åldrar. 
Välkomna!

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

>> TORSDAGAR 5-26 SEPTEMBER KL 17-20

KREATIVT SKAPANDE

Handarbetscafé med te
Kom och umgås, fika och handarbeta tillsam-
mans med oss på Valbo bibliotek. Alla är 
välkomna, vuxen som barn. Drop-in!

VALBO BIBLIOTEK

SEPTEMBER

TORSDAG 5 SEPTEMBER KL 12.15

BOKTIPS

Lästips i lunchtid
Nyfiken på … höstens bokutgivning! Personal 
från Gävle bibliotek tipsar medan du har 
möjlighet att äta lunch.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

TORSDAG 5 SEPTEMBER KL 15

FÖRFATTARBESÖK

Boksläpp av Märta Peterson
Poeten Märta Peterson släpper en ny dikt-
samling med namnet Under äppelträdet. Märta 
är på plats och signerar böcker. Det blir även 
musik av Berit & Torgunn. Vi bjuder på fika. 
Välkomna!

VALBO BIBLIOTEK

>> FREDAGAR 6–27 SEPTEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Sagostund med Gun på 
Sätra Familjecentral
Varje fredag kommer Gun och läser en 
spännande bok. För barn i alla åldrar. 
Ingen föranmälan krävs.

FAMILJECENTRALEN, SÄTRA

FREDAG 6 SEPTEMBER KL 11

BOKTIPS

Fredagsboktips
Mia och Therese på Valbo bibliotek tipsar om 
böcker som har filmatiserats.

VALBO BIBLIOTEK

>> LÖRDAGAR 7/9 & 21/9 KL 11

DRAMA & SÅNG

Lördagsfilm med picknick-klubben
Gå med i vår filmklubb picknick-klubben! 
Varannan lördag visar vi inomhusfilm på 
Andersbergs bibliotek för medlemmar i 
klubben. Filmerna är ca en timme långa och 
passar barn upp till 7 år i vuxet sällskap. En 
liten picknick-korg ingår. Medlemskap kan 
ordnas på plats.

Vid frågor kontakta Anna-Karin.styf@gavle.se

ANDERSBERGS BIBLIOTEK



LÖRDAG
7 SEPTEMBER KL 10–12

KREATIVT SKAPANDE

Arabisk aktivitet för barn
Tre lördagar under hösten kommer volontä-
rer från studieförbundet Ibnrushd och håller 
aktiviteter på arabiska för barn.

Det kan vara allt från måleri till sagostund. 
Kom hit och kolla vad det är just denna dagen!

SÄTRA BIBLIOTEK

I samarbete med Studieförbundet Ibnrushd och 
Framtidens ledare förening.

TISDAG 10 SEPTEMBER KL 18

FÖRELÄSNING

Joachim Rønneberg 
– människan och 
tungvattensabotören
Joachim Rønneberg (1919–2018) var en norsk 
officer och journalist. Han är mest känd för 
sina insatser under andra världskriget, inte 
minst som ledare av aktionen mot tungvatten-
anläggningen vid Rjukan.

I föredraget av Arne Øvrelid kommer bilden 
av människan bakom hjälterollen att tecknas. 
Øvrelid, som kände Rønneberg i över 40 år, 
och som nu arbetar med en biografi om 
Rønneberg Den motvillige krigshjälten tillsam-
mans med sin son Thor Øvrelid. Den bygger 
på hundratals intervjuer och samtal och 
omfattande källforskning i brittiska, norska 
och svenska arkiv.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Föreningen Norden.
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PERSONALENS TIPS!

Anna-Karin Styf, bibliotekarie på 
Andersbergs bibliotek, vill tipsa om 
två riktigt bra barnboksserier som 
dessutom har blivit filmatiserade 
till jättecharmiga barnfilmer.

Böckerna och filmerna om det stol-
liga kaninparet Prick & Fläck, skrivna 
av Lotta Geffenblad, passar bra 
för de yngre barnen. Det finns flera 
bilderböcker om kaninerna som 
även blivit kortfilmer, där Prick & 
Fläck bland annat går på cirkus, blir 
vilse i skogen, träffar en utomjor-
ding och en massa andra äventyr.

För de lite äldre barnen kan man 
läsa böckerna om kommissarie 
Gordon, skrivna av Ulf Nilsson. 
Gordon är en känd och duktig de-
tektiv, men tyvärr den enda polisen 
i distriktet. Det kan bli lite stressigt, 
speciellt när en nöttjuv härjar i 
skogen. Kanske kan den lilla mus-
flickan Paddy bli en bra assistent? 
Det finns fem böcker och en film 
om kommissarie Gordon.

Både böckerna och filmerna finns 
att låna på biblioteket. Filmerna 
finns även att låna och se ström-
mande via vår filmtjänst Cineas-
terna.

SEPTEMBER



TORSDAG 12 SEPTEMBER KL 14–18

SPEL

Fira tv-spelsdagen på Sätra bibliotek
Kom och fira tv-spelsdagen hos oss på Sätra 
bibliotek. Vi tar fram alla våra konsoler och har 
tv-spelshäng hela eftermiddagen. Du kan t.ex. 
spela Mario Kart, Just Dance eller FIFA 19. 

Vi har också tagit fram pärlor och pärlplattor 
så att du kan göra din favoritkaraktär. 

Drop in!

SÄTRA BIBLIOTEK

SEPTEMBER

FREDAG 13 SEPTEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela & ramsa.

För små barn och deras föräldrar, 
ingen föranmälan krävs.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

>> LÖRDAGAR 14/9 & 28/9 KL 11

DRAMA & SÅNG

Sagomys med Gun
Gun läser spännande, roliga, sorgliga och 
fantasi fulla sagor för barn mellan 1-5 år. 

SÄTRA BIBLIOTEK

LÖRDAG 14 SEPTEMBER KL 11

DRAMA & SÅNG

Sagostund på kurdiska
Sagostund på kurdiska med 
Runak Resulpur. För barn upp 
till 9 år.

För mer information, kontakta 
bahar.hajo@gavle.se

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA
>> TORSDAGAR 12–26 SEPTEMBER KL 16-18

KREATIVT SKAPANDE

Slöjdcafe för barn
Kom och lär dig slöjda och handarbeta efter 
skolan, för barn 8-10 år, drop-in.

VALBO BIBLIOTEK

I samarbete med Gästriklands Hemslöjdsförening.

TORSDAG 12 SEPTEMBER KL 19

FÖRELÄSNING 

Allt är en konspiration 
med Kent Werne
Kent Werne är frilansjournalist och författare. 
I boken Allt är en konspiration, nominerad till 
Guldspaden 2019, möter han ledande konspi-
rationsteoretiker och frilägger en för många 
okänd idéhistoria. Werne undersöker varför 

konspirationsteorier uppstår 
och i vissa lägen sprids som en 
löpeld bland folk som inte hade 
en aning om att världen styrs av 
rymdödlor. 

STADSBIBLIOTEKET, 
KAFÉ EDBOM
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SEPTEMBER

>> TISDAGAR
17/9, 15/10, 12/11, 10/12 KL 17

BOKCIRKEL

Bokcirkel på 
Andersbergs bibliotek

Vi träffas och diskuterar en bok över en kopp 
kaffe eller te!

Vid första tillfället, tisdag 17 september, dis-
kuterar vi boken Historieläraren av Matt Haig. 
Information om vilka böcker som ska läsas till 
kommande tillfällen meddelas längre fram.

Böckerna som ska läsas delas ut i pocketformat 
fr.o.m. ca en månad innan varje tillfälle, som 
gåva från biblioteket till dig som deltar i cirkeln.

Du kan även få hjälp att låna eller köpa boken 
till dig själv i andra format. 

Föranmälan till Andersbergs bibliotek, 
e-post: kristin.johannesson@gavle.se, 
telefon: 026-17 24 62, eller vid besök på biblio-
teket. Begränsat antal deltagare.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

>> TISDAGAR 17 & 24 SEPTEMBER

WORKSHOP

Läxhjälpen
Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker 
du att det är svårt att göra läxorna hemma? 
Kom till Andersbergs eller Sätra bibliotek så 
hjälper vi dig.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK KL 14–15

SÄTRA BIBLIOTEK KL 17–18 TISDAG  17 SEPTEMBER KL 18

FÖRELÄSNING

Medievanor och filterbubblor – 
hur påverkas vi av det digitala 
medielandskapet?
Allt mer av vår nyhetskonsumtion sker på 
sociala medier. Idag har Facebook mer än två 
miljarder användare och plattformen har blivit 
väldigt inflytelserik för hur och vilka nyheter vi 
tar till oss. Det påverkar hur politiska partier, 
politiker och medier agerar i valkampanjer och 
andra politiska händelser. En viktig fråga i det 
nya medielandskapet blir då: hur agerar tradi-
tionella medier, politiska aktörer och medbor-
gare när nyheter och politiska diskussioner 
allt mer finns på sociala medier-plattformar? 
En annan viktig fråga fokuserar på vilken roll 
journalistik och traditionella medier spelar i 
ett medielandskap där var och en kan ”skapa 
nyheter”.

Hör Kajsa Falasca, PhD i Medie- och kommu-
nikationsvetenskap, Mittuniversitetet. 

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Folkuniversitetet.
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SEPTEMBER

>> ONSDAGAR 18–25 SEPTEMBER KL 10.15

DRAMA & SÅNG

Sagostund
Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim 
& ramsor. Med Margit Bojang & Annelie 
Lindeborg-Ojamäe.

Från 3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

ONSDAG 18 SEPTEMBER KL 16.15

BOKCIRKEL

Bokcirkel för unga
För dig mellan 13-16 år

Det här är bokcirkeln för dig som vill vara med 
och välja vad vi ska läsa. Vi pratar om böckerna 
vi läst och fikar. Alla som deltar får en egen bok. 

Vill du vara med? Anmäl dig till 
charlotte.strand@gavle.se

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

TORSDAG 19 SEPTEMBER KL 17-19

WORKSHOP

Tyck till om bibliotekets 
program på olika språk
Vi bjuder på kaffe & te.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM
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TORSDAG 19 SEPTEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karolina
Musiker Karolina Risberg kommer till Sätra 
bibliotek och sjunger, dansar och ramsar.

För barn 0-3 år och deras föräldrar.

Ingen föranmälan behövs. 

SÄTRA BIBLIOTEK

TISDAG 17 SEPTEMBER KL 19.15

DRAMA & SÅNG

Poetry uncut
Har du en dikt, text, låt som skaver i fickan? 
Poetry Uncut är en öppen en scenkväll för 
alla som vill och vågar läsa. Alla textgenrer 
är välkomna. Läs en text du skrivit själv, eller 
någon annans som du tycker är väldigt bra, eller 
läs inte alls utan luta dig tillbaka och lyssna. 
Konferencier: Daniel Gustavsson.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

>> ONSDAGAR 18 & 25 SEPTEMBER KL 14

DRAMA & SÅNG

Högläsning med Maggan
Margareta Maggan Lingdén kommer till Valbo 
bibliotek och läser högt ur romaner, noveller, 
biografier, aktuella texter m.m. Gruppen väljer 
tillsammans vad som ska läsas och sedan dis-
kuteras den lästa texten. Vi bjuder på fika. 

VALBO BIBLIOTEK



SEPTEMBER

LÖRDAG 21 SEPTEMBER KL 10-14

SPEL

Skojiga lördagar 
Spela tv-spelet Mario Kart!

Varannan lördag anordnar Sätra bibliotek ak-
tiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel eller 
brädspel. Drop in!

SÄTRA BIBLIOTEK

LÖRDAG 21 SEPTEMBER KL 10-14.30

WORKSHOP

Kirjoituspaja/Skrivkurs
Tule kokeilemaan kirjoittamista kirjailija Maarit 
Turtiaisen johdolla. Harjoituksiin kuuluvat 
m.m. koukuttava alunteko, ympäristön kuvaus, 
henkilöhahmojen luominen.

Rajoitettu määrä paikkoja, ilmoitus: 
elina.latomaa@gavle.se

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

LÖRDAG 21 SEPTEMBER KL 13

DRAMA & SÅNG

Sagostund för de minsta
Kom och lyssna på härliga berättelser. Rim 
och ramsa och sjung tillsammans med Margit 
Bojang. För barn 1-3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

>> MÅNDAGAR 23/9, 4/11, 9/12 KL 19

BOKCIRKEL

Bokcirkel på Bomhus bibliotek
I höst har vi tre bokcirkelträffar, 
du får låna boken när du an-
mäler dig. Till första träffen har 
vi valt bok, då pratar vi om Där 
rinner en älv genom Saivomuotka 
by, av Pia Mariana Raattamaa 
Visén. Till de andra två träffarna 
får deltagarna vara med och 

bestämma vad vi läser. Biblioteket bjuder på 
fika. Bokcirklarna leds av Lilian Samuelsson.

Anmäl dig till ett eller flera tillfällen på Bomhus 
bibliotek, eller på bomhusbibliotek@gavle.se 
eller på telefon 026-179477, senast en vecka i 
förväg. Begränsat antal platser.

BOMHUS BIBLIOTEK

MAANANTAI/MÅNDAG
23 SYYSKUU/SEPTEMBER KLO 16

BOKCIRKEL

Suomenkielinen lukupiiri 
/Bokcirkel på finska
Enni Mustonen, Lapsenpiika.

Tervetuloa mukaan lukupiiriin jossa luemme 
suomalaista kirjallisuutta. Lisätietoja: 
elina.latomaa@gavle.se

GÄVLEN KAUPUNGINKIRJASTO/ 
GÄVLE STADSBIBLIOTEK, HILLBOMSALEN

TISDAG 24 SEPTEMBER KL 17

BOKTIPS

Öppen läsestuga
Vi läser och jämför några dikter ur Marit Kaplas 
diktsvit Osebol och Edgar Lee Masters Spoon 
River Anthology. Samtalsledare: Elisabeth 
Björklund och Lena Ödeen.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

I samarbete med Gävle biblioteks vänner.

FREDAG 20 SEPTEMBER KL 14

BOKTIPS

Boktipsfredagar på Hille bibliotek
Fyra fredagar under hösten tipsar vi varandra 
om böcker på Hille bibliotek. Vill du inte tipsa får 
du gärna komma och vara med ändå. Vi bjuder 
på kaffe/te. Föranmäl dig gärna: 026-179421, 
070-7627463 eller hillebibliotek@gavle.se

HILLE BIBLIOTEK



>> TISDAGAR 24/9, 22/10, 19/11 KL 18

BOKCIRKEL

Feministisk bokcirkel
Emelie och Lina på Sätra bibliotek håller en fe-
ministisk bokcirkel med tre träffar under hös-
ten. Vi kommer att läsa tre olika böcker med 
feministisk anknytning, varje bok har en träff 

för diskussion. Den första boken 
vi kommer att läsa är Allt jag inte 
kan säga av Emelie Pine. De andra 
två böckerna får ni information 
om vid första träffen.

Vill du medverka i vår feminis-
tiska bokcirkel? Anmäl dig till 
lina.fardig@gavle.se. Begränsat 
antal platser. Alla som medver-

kar i bokcirkeln får låna de aktuella böckerna, 
första boken finns tillgänglig för uthämtning 
på biblioteket i god tid innan första tillfället.

SÄTRA BIBLIOTEK

TORSDAG
26 SEPTEMBER KL 17.15

BOKCIRKEL

Läs en novell
Att gå vidare av Nora Ephron

Välkommen att upptäcka 
novellen tillsammans med oss. Vi läser och 
pratar om en kortare text som du får i förväg. 
Anmäl dig till gunilla.hultsjo@gavle.se eller i 
informationsdisken på Stadsbiblioteket senast 
23 september. Begränsat antal platser. 

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

FREDAG 27 SEPTEMBER KL 10.30

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela och ramsa. För barn 0-3 år 
och deras föräldrar. Ingen föranmälan krävs.

BOMHUS BIBLIOTEK

LÖRDAG 28 SEPTEMBER KL 13–15

DRAMA & SÅNG

Sagostund på somaliska
För barn upp till 6 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

LÖRDAG 28 SEPTEMBER KL 10–14

HÅLLBARHET

Klädbytardag
På Sätra bibliotek firar vi återvinningens dag 
genom att ha klädbytardag. Ta med dig dina 
plagg, skor och väskor som du tröttnat på och 
byt till dig någonting nytt till garderoben.

Vi vill se plagg för alla åldrar och storlekar. Hur 
många byten du gör beror på antalet saker du 
lämnar in, ett byte per sak. 

SÄTRA BIBLIOTEK

SEPTEMBER

TISDAG
24 SEPTEMBER KL 18

FÖRELÄSNING

Varför är alla så 
arga på jour-
nalistiken? Om 
myter, miss-
uppfattningar 
och berättigad 
kritik av mo-
derna medier

Journalister anklagas för att leta efter det 
negativa och tänja på sanningen samtidigt 
som medierna sägs ha en dold agenda. Den 
här föreläsningen handlar om vad vi faktiskt 
vet om hur journalistiken fungerar i det digitala 
medie landskapet, och baseras på aktuell 
svensk och internationell forskning på området. 
Hör Lars Nord, Professor i politisk kommunika-
tion och journalistik, Mittuniversitetet.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Folkuniversitetet.
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SEPTEMBER

>> MÅNDAG 30 SEPTEMBER
–SÖNDAG 27 OKTOBER

UTSTÄLLNING

Det resande demokratilabbet
I denna utställning om källkritik kliver du rakt in i den värld där ungdomar vistas dagligen. En värld 
full av missledande information och starka krafter, men även stora möjligheter.

Det resande demokratilabbet är producerat av Arbetets museum tillsammans med Statens 
Medieråd, Kungliga biblioteket, Sensus Studieförbund och MSB, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.

STADSBIBLIOTEKET, BLÅ SCENEN

PÅGÅR T.O.M 27/10



Närbild:
Nina Wähä

Det blir en 
Wähäsk höst på 
stadsbiblioteket
En bok, en författare. Ja, hösten på Stadsbiblioteket kommer att 
handla mycket om just det. Boken heter Testamente och författaren 
heter Nina Wähä. Vid hela tre tillfällen under hösten kommer boken 
att diskuteras.
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Nina Wähä



–V anligtvis ägnar vi varje bok 
ett diskussionstillfälle, men 
den här gången tänker vi 

nytt. Det ska bli jätteroligt, säger bibliote-
karien Gunilla Hultsjö som tillsammans 
med kollegan Claes Vallgren kommer att 
hålla i bokcirkelträffarna.
 
Nina Wähä är en av årets hetaste svenska 
författare och Testamente har hyllats stort. 
Hon har tidigare gett ut två romaner: 
S som i syster (2007) och Titta inte bakåt 
(2010). Wähä har dessutom 
sjungit i popbandet Lacrosse 

och spelat en av 
huvudrollerna i 
Daniel Espinosas 
film Babylon sjukan 
från 2005.
 
— Jag är född 
och uppvuxen i 

Stockholm, en andra generatio-
nens invandrare som över-
raskade alla i min familj med 
att plugga på högskola och bli författare. 
Jag har alltid berättat berättelser i någon 
form, antingen som skribent, skådespelare 
eller musiker, säger Nina Wähä.
 
”Lite som om Thomas Vinterbergs film Festen 
släppts ner i ett Jonathan Safran Foerskt univer-
sum”. Så beskrivs Testamente av förlaget. 
Wähä själv säger såhär om sin roman:
 
— Det är en släktkrönika som utspelar sig 
i finska Tornedalen i början på 80-talet 
och berättelsen handlar om en familjs 
kollaps och försök till återuppbyggnad. 
Familjen består av mor, far och tolv barn 
(eller fjorton beroende på hur man räknar) 
och alla syskon får komma till tals och 
berätta sin ”version” av det inträffade. Det 
är en roman som behandlar frågor som 
arv och miljö, klass, och hur man kan ska 
och får förhålla sig till sitt förflutna.

Testamente är, som sagt, höstens stora 
bokcirkelutmaning på Stadsbiblioteket. På 
frågan vad Wähä har för egen relation till 
bokcirklar svarar hon:
 
— Ingen! Eller jag förstår konceptet, men 
jag har aldrig deltagit i någon. Älskar 
dock tanken på att litteraturen kan vara 
en kollektiv upplevelse!
 
Om Wähä ska tipsa om en bok till en bok-
cirkel faller valet på Balladen om det sorgsna 

caféet av Carson McCullers.
 
— I och för sig en kortroman/
långnovell men den brukar röra 
upp känslor, säger hon.
 
Nina Wähä är författare och 
översättare, men också lärare i 
skrivande. Till den som bär på 
egna författardrömmar har hon 
flera tips. Ett är att strunta i om 
det blir bra. En text behöver inte 
vara bra från början. Det går 

att ordna senare genom redigering och 
omarbetning.
 
— Men det måste finnas en text där för 
att det ska bli nåt. Och läs mycket. Läs-
ningen är nyckeln in i skrivandet. Fundera 
på hur andra författare skriver och varför.
 
Någon särskild relation till Gävle har inte 
Wähä, men det finns ett ställe i staden 
som hon besökt många gånger.
 
— Jag stannar ofta och fikar på Lido på 
väg upp till Söderhamn.
 
Tisdag 1 oktober gör Nina Wähä ett nytt 
Gävle-stopp. Men den här gången får hon 
kombinera fikat med ett besök på Stads-
biblioteket.

TEXT: CLAES VALLGREN

SEPTEMBER

» Jag har all-
tid berättat 
berättelser i 
någon form, 

antingen 
som skribent, 
skådespelare 
eller musiker. « 
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GÅNG
OKTOBER

>> TISDAGAR 1–20 OKTOBER

WORKSHOP

Läxhjälpen
Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? 
Tycker du att det är svårt att göra läxorna

hemma? Kom till Andersberg eller Sätra 
bibliotek så hjälper vi dig.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK KL 14–15

SÄTRA BIBLIOTEK KL 17–18

>> TISDAGAR 1 & 29 OKTOBER KL 16

WORKSHOP

Skrivarverkstad
Kom och skriv! Vi gör några olika skrivövningar 
varje gång. Det material som behövs finns på 
plats. Vi kommer att ha skrivarverkstad vid fyra 
tillfällen under hösten. Det går bra att bara 
komma en gång eller att vara med vid flera 
tillfällen!

För dig som är mellan 9–12 år.

Föranmälan till Andersbergs bibliotek, 
e-post: kristin.johannesson@gavle.se, 
telefon: 026-17 24 62, eller vid besök på 
biblioteket. Begränsat antal deltagare.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

TISDAG 1 OKTOBER KL 19

FÖRFATTARBESÖK

Röda scenen litteratur: 
Nina Wähä
Möt författaren Nina Wähä, aktu-
ell med hyllade romanen Testamen-
te, i ett samtal med bibliotekarien 
Daniel Gustavsson.

STADSBIBLIOTEKET, 
KAFÉ EDBOM

Nina Wähä

>> TISDAG 1 OKTOBER
–ONSDAG 23 OKTOBER

UTSTÄLLNING

Månadens konst-
när: Julia Sundin 
Under oktober månad 

ställer konstnären och ikonmålaren Julia 
Sundin ut sina verk på Valbo bibliotek. Julia 
målar ikoner på det gamla traditionella 
sättet och har ställt ut sina ikoner på bland 
annat Bulgariska ambassaden i Stockholm, 
Svenska kyrkan i London och konstmässan i 
Malmö och i Gävle. Hon har dessutom gjort 
hand målade ikoner till Forsbacka kyrka och 
Svenska sjömanskyrkan i London.

VALBO BIBLIOTEK

t.o.m
23/10
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OKTOBER

>> ONSDAGAR 2–30 OKTOBER KL 10.15

DRAMA & SÅNG

Sagostund
Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim 
& ramsor. Med Margit Bojang & Annelie 
Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

>> 2–31 OKTOBER

WORKSHOP

Digital första hjälpen 
Bibliotekets personal ger dig handledning i hur 
du använder din surfplatta, mobiltelefon eller 
dator. Till exempel hur du använder appar, 
skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. På 
Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa 
taltidningar. Drop in.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN 
Onsdagar 2-30 oktober kl 13-15 

ANDERSBERGS BIBLIOTEK 
Torsdagar 3-31 oktober kl 14-15

BOMHUS BIBLIOTEK 
Onsdagar 2-30 oktober kl 13-14

16 oktober Tema: e-böcker och ljudböcker i 
bibliotekets app Biblio

SÄTRA BIBLIOTEK 
Onsdagar 2-30 oktober kl 14-15 

VALBO BIBLIOTEK 
Måndagar 7-28 oktober kl 17-18

ONSDAG 2 OKTOBER KL 13

FÖRFATTARBESÖK

Olavi Virta 
– författarsamtal och film
KL 13 Författarsamtal med Ilse Hammar 
– Olavi Virtas dotter

I samtal med bibliotekarie Lilian Samuelsson 
berättar Ilse Hammar på svenska om boken 
hon skrivit om sin pappa Olavi Virta. Boken 
finns ännu bara på finska och heter Isäni Olavi 
Virta : perhe-elämää kuninkaan varjossa (Min far 
Olavi Virta – familjeliv i skuggan av kungen). Efter 
samtalet tar vi en kort paus.

KL 14 Filmvisning av en film om Olavi Virta från 
2018. Längd 2h 5min, finskt tal med svensk text.

BOMHUS BIBLIOTEK

I samarbete med: Finskt förvaltningsområde, 
Bomhus Folkets Hus, föreningen Ahertajat 
och ABF.

>> ONSDAGAR 2–30 OKTOBER KL 14–15.30

DRAMA & SÅNG

Högläsning med Maggan
Margareta Maggan Lingdén kommer till Valbo 
bibliotek och läser högt ur romaner, noveller, 
biografier, aktuella texter m.m. Gruppen väljer 
tillsammans vad som ska läsas och sedan dis-
kuteras den lästa texten. Vi bjuder på fika. 

VALBO BIBLIOTEK

Minoritets - veckan 2019



OKTOBER

WEDNESDAY
OCTOBER 2 17.30

BOKCIRKEL 

English Book club 
/Bokcirkel på engelska 
Where the Crawdads Sing 
by Delia Owens

The English Book club are open to and suitable 
for everyone, regardless of your level of English. 
Feel free to join in by leaving your inquiry 
directly to susanne.harris@gavle.se or phone 
070 082 66 78.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN 

TORSDAG 3 OKTOBER KL 12.15

BOKTIPS

Lästips i lunchtid
Läs & mys – vi tipsar om feelgood-böcker. 
Personal från Gävle bibliotek tipsar medan du 
har möjlighet att äta lunch.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

>> TORSDAGAR 3–31 OKTOBER KL 16-18

KREATIVT SKAPANDE

Slöjdcafe för barn
Kom och lär dig slöjda och handarbeta efter 
skolan, för barn 8-10 år, drop-in.

VALBO BIBLIOTEK

I samarbete med Gästriklands Hemslöjdsförening. .

TORSDAG 3 OKTOBER KL 19

FÖRELÄSNING

Miljökamp i Sydafrika
I Sydafrika kommer nära 90 % av energin från 
kolkraft med akuta föroreningar av människors 
livsmiljö och negativ klimatpåverkan som 
följd. Miljöorganisationen groundWork stödjer 
människor som organiserar sig i kampen mot 
miljöförstöringen. Nu på studiebesök i Gävle 
och hos Gästrike Återvinnare är ”waste pickers”, 
som återvinner avfall för att kunna överleva, 
de berättar om situationen i Sydafrika.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Gävle Afrikagrupp och Gävleborgs 
biståndsgrupp.

>> TORSDAGAR 3–31 OKTOBER KL 15–16.30

SPEL

Schackklubb med Kennet
Kom och spela hos oss på torsdagar när 
Kennet Wik från Gävle Schackallians är på 
plats för att ge tips och råd. Drop-in, för alla 
åldrar. Välkomna!

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

>> TORSDAGAR 3–31 OKTOBER KL 17-20

KREATIVT SKAPANDE

Handarbetscafé med te
Kom och umgås, fika och handarbeta tillsam-
mans med oss på Valbo bibliotek. Alla är 
välkomna, vuxen som barn. Drop-in!

VALBO BIBLIOTEK
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OKTOBER

FREDAG 4 OKTOBER KL 10.30-11.15

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela & ramsa. För små barn och 
deras föräldrar.

Ingen föranmälan krävs.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

>> FREDAGAR 4–25 OKTOBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Sagostund med Gun 
på Sätra Familjecentral
Varje fredag kommer Gun och läser en 
spännande bok. 

För barn i alla åldrar.

Ingen föranmälan krävs.

FAMILJECENTRALEN, SÄTRA

FREDAG 4 OKTOBER KL 11

BOKTIPS

Fredagsboktips
Mia och Therese tipsar om böcker om personlig 
utveckling.

VALBO BIBLIOTEK

LÖRDAG 5 OKTOBER KL 10–14

KREATIVT SKAPANDE

Skojiga lördagar 
Dekorera en egen prinsess- eller kungakrona. 
Eller varför inte din alldeles egna superhjälte-
mask!

Varannan lördag anordnar Sätra bibliotek ak-
tiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel eller 
brädspel. Drop in!

SÄTRA BIBLIOTEK

>> LÖRDAGAR 5/10 & 19/10 KL 11

DRAMA & SÅNG

Lördagsfilm med picknick-klubben
Gå med i vår filmklubb picknick-klubben! 
Varannan lördag visar vi inomhusfilm på 
Anderbergs bibliotek för medlemmar i klubben. 
Filmerna är ca en timme långa och passar 
barn upp till 7 år i vuxet sällskap. En liten 
picknick-korg ingår.  Medlemskap kan ord-
nas på plats.

Vid frågor kontakta Anna-Karin.styf@gavle.se

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

>> LÖRDAG 5 OKTOBER
–TORSDAG 24 OKTOBER

UTSTÄLLNING

Fotoutställning: Lokalproducerat
Naturfotograf Göran Persson ställer ut bilder 
på landskap, djur och natur från Gävle och 
närområdet. Göran är ordförande i Gävle 
Fotoklubb och bosatt på Brynäs.

Vernissage Lördag 5 oktober kl 11.

BOMHUS BIBLIOTEK

t.o.m
24/10

Foto: Göran Persson



OKTOBER

>> MÅNDAGAR 7–28 OKTOBER KL 17

NY I SVERIGE

Språkkafé
Vill du träna svenska? Då är du välkommen till 
oss! Varje måndag bjuder Stadsbiblioteket på 
kaffe och te och vi språkar om olika ämnen 
tillsammans.

Talar du svenska och vill träffa nya människor? 
Kom i så fall till våra träffar som språkvän. 
Kontakta Lovisa om du vill vara språkvän hos 
oss: lovisa.edlund@gavle.se.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle.

LÖRDAG 5 OKTOBER KL 16–19

MUSIK

Danskväll
Danskväll med banden Brazil och It’s just jazz. 

STADSBIBLIOTEKET, BLÅ SCENEN

I samarbete med Träffpunkten och Medborgarskolan.

FREDAG 11 OKTOBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela & ramsa. För små barn och 
deras föräldrar, ingen föranmälan krävs.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

Karin Zakrisson

>> FREDAGAR
11/10, 25/10, 8/11, 22/11 KL 14–15.30

BOKCIRKEL

Bokklubb för tweens
Tycker du om att läsa och är mellan 9-12 år?

Emelie och Lina på Sätra bibliotek startar upp 
en bokklubb för tweens i höst. Träffarna kom-
mer att ske varannan vecka under två måna-
der, till varje träff ska man ha läst ett visst antal 
kapitel som vi sedan diskuterar med varandra. 
Vi kommer också att pyssla ihop bokmärken, 
designa våra egna omslag och såklart – fika!

Barn och unga mellan 9-12 år är välkomna att 
anmäla sig till bokklubben. Anmälan sker till 
emelie.westelius_aspenfelt@gavle.se. Max antal 
deltagare är 8 stycken. Alla som medverkar i 
bokcirkeln får ett eget ex av boken vi ska läsa.

SÄTRA BIBLIOTEK

LÖRDAG 12 OKTOBER KL 10–12

KREATIVT SKAPANDE

Arabisk aktivitet för barn
Tre lördagar under hösten kommer volontä-
rer från studieförbundet Ibnrushd och håller 
aktiviteter på arabiska för barn. Det kan vara 
allt från måleri till sagostund. Kom hit och kolla 
vad det är just denna dagen!

SÄTRA BIBLIOTEK

I samarbete med Studieförbundet Ibnrushd och 
Framtidens ledare förening.

LÖRDAG 12 OKTOBER KL 13

DRAMA & SÅNG

Sagostund med finska inslag 
/Satuhetki suomalaisin vivahtein
Högläsning, sånglekar, rim & ramsor på finska 
och svenska med Margit Bojang. Från 3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA



OKTOBER

LÖRDAG 12 OKTOBER KL 10–14

KREATIVT SKAPANDE

Lördagspyssel 
Slöjda med metalltråd. Varannan lördag har 
Bomhus bibliotek lördagspyssel för barn och 
familjer. Drop in. Välkomna att skapa!

BOMHUS BIBLIOTEK

I samarbete med Länsmuseet Gävleborg.

TISDAG 15 OKTOBER KL 17

BOKTIPS

Öppen läsestuga
Bellman före Bellman — om Israel Holmström 
och Carl Michael Bellman. Samtalsledare: 
Håkan Attius.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

I samarbete med Gävle biblioteks vänner.

ONSDAG
16 OKTOBER KL 17.30

BOKCIRKEL

Herravälde
Vi fikar och pratar om Elin 
Olofssons nya Herravälde, en 

roman om tre kvinnors kamp för frihet på 
1920-talet.

Vill du vara med? 
Anmäl dig till claes_eric.vallgren@gavle.se eller 
076-518 95 03. Max 8 deltagare. Vid anmälan 
får du ett exemplar av boken, som du kan 
behålla under hela bokcirkeltiden.

Bokcirkelledare: Claes Vallgren.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

LÖRDAG 19 OKTOBER KL 10-14

SPEL

Skojiga lördagar 
Vi plockar fram våra roligaste brädspel såsom 
Med andra ord, Den försvunna diamanten och På 
bokstavsjakt. Ta med dina vänner och kom till 
Sätra bibliotek! Varannan lördag anordnar 
Sätra bibliotek aktiviteter, det kan vara t.ex. 
tv-spel, pyssel eller brädspel. Drop in!

SÄTRA BIBLIOTEK

TORSDAG 17 OKTOBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karolina
Musiker Karolina Risberg kommer till Sätra 
bibliotek och sjunger, dansar och ramsar.

För barn 0-3 år och deras föräldrar.

Ingen föranmälan behövs. 

SÄTRA BIBLIOTEK

FREDAG 18 OKTOBER KL 14

BOKTIPS

Boktipsfredagar på Hille bibliotek
Fyra fredagar under hösten tipsar vi varandra 
om böcker på Hille bibliotek. 

Vill du inte tipsa får du gärna komma och vara 
med ändå.

Vi bjuder på kaffe/te. 

Föranmäl dig gärna: 026-179421, 070-7627463 
eller hillebibliotek@gavle.se

HILLE BIBLIOTEK



OKTOBER

LÖRDAG 19 OKTOBER KL 12.30–16

TEMADAG

Bokcirkeldag 
på Stadsbiblioteket
Välkommen till en fullmatad dag med bok-
cirkeln i fokus! Boktips, föreläsningar, författar-
besök och fullt av bokcirkelinspiration utlovas.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

KL 12.30

Boktips
Personalen tipsar & inspirerar

Personal från Stadsbiblioteket berättar om 
biblio tekets bok-
cirklar och ger sina 
egna bokcirkeltips.

KL 13

Föresläsning 
Vad ska vi läsa i 
bokcirkeln?

Vad ska vi läsa i 
bokcirkeln? Vilken 
bok är bäst? Och 
hur får vi fart på 
samtalet? Lyssna till 
en inspirerande föreläsning med Lena Kjersén 
Edman, aktuell med boken Vad ska vi läsa i 
bokcirkeln? 

KL 14

Föreläsning
Geflejuryn — ett lysande exempel

1994 delades Sveriges radios romanpris ut 
för första gången. I Gävle finns sedan tre år 
tillbaka en “skuggjury”, som diskuterar de 
nominerade böckerna i bokcirklar och därefter 
utser en egen vinnare. Hör Jan Erlandsson, 
initiativtagare till den så kallade Geflejuryn, 
berätta om deras arbete och samtidigt ge tips 
på hur du lyckas med din egen bokcirkel. Det 
blir även ett bokcirkelsamtal live på scenen.

Lena Kjersén Edman

KL 15

FÖRFATTARBESÖK

Elin Olofsson
Elin Olofsson har flera hyllade romaner bak-
om sig, från debuten 2013 med Då tänker jag på 
Sigrid till Krokas som gavs ut 2017. Hösten 2019 
är hon aktuell med Herravälde, en historisk ro-
man om tre kvinnors kamp för frihet. I samtal 
med bibliotekarien Daniel Gustavsson.

Temadag!
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Hej Elin Olofsson
Vad har du för relation till bokcirklar?

– Det verkar spännande. I princip allting 
som jag läser vill jag diskutera med någon, 
höra om den personen tänkte på samma sak 
eller la märke till något helt annat än jag, 
och ha möjlighet att fundera ihop på varför 
människor är som de är och gör som de gör.
 
Är du med i någon cirkel själv?

– Nej, men jag sneglar alltid avundsjukt på 
dem som är med i en...

Vilka är dina bästa bokcirkeltips? 
– Vara så ärlig som möjligt tror jag. Om 

man inte fattat ett skvatt av intrigen eller 
hunden ätit upp boken innan man hunnit 
läsa eller vad det nu är – säg det! Det kan 
öppna upp för intressanta samtal, det med. 
Och låt olika personer i bokcirkeln välja bok 
utifrån sin smak och sina intressen, och 
försök att läsa också det som vid en första 
anblick inte alls känns som om det passar 
dig/er. Så hittar man nya favoriter ... eller 
påminns om varför man älskar de gamla.

I oktober kommer du till Stadsbiblioteket 
för att prata om din nya roman Herravälde. 
Hur skulle du beskriva boken?

— Som en mörk men varm bladvändare 
om tre kvinnors kamp för frihet i början av 
1920-talet.

Slutligen, har du några tips på böcker som 
passar extra bra att cirkla?

— Agota Kristofs romantrilogi Den stora 
skrivboken, Beviset och Den tredje lögnen – här 
finns det massor att tänka, känna, grubbla 
över och diskutera. Och Anna-Karin Palms 
nya biografi om Selma Lagerlöf – oupp-
hörligt intressant om en av våra främsta 
svenska författare, som inte bara var en 
”sagotant” utan en djärv och fri tänkare och 
politisk varelse.

Text: Claes Vallgren
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OKTOBER

MÅNDAG
21 OKTOBER KL 17.30

FÖRFATTARBESÖK

Mikael Ressem 
besöker Valbo 
bibliotek
Deckarförfattaren 
från Gävle besöker 
Valbo bibliotek för att 
tala om sina deckare 
och sin självbiografi 
På Högvarv- att leva 
med adhd. 

Ressem debuterade med Levande död år 2014 
som är den första boken i serien om ambu-
lanssjuksköterskan Erik Sandström. Böckerna 
utspelar sig oftast i Gävle med omnejd. Efter 
debuten har han levererat flera böcker i 
samma serie som snabbt har etablerat sig som 
en av de mest populära i deckarkategorin.

Just nu är han aktuell med boken Ett brinnande 
inferno som är den åttonde boken i serien.

Våren 2019 släppte han ÄVEN självbiografin 
På högvarv - att leva med adhd där han öppen-
hjärtigt berättar om sin adhd-diagnos. 

Anmälan till 026-179480 eller 
valbobibliotek@gavle.se

Begränsat antal platser. Välkomna!

VALBO BIBLIOTEK
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ONSDAG 23 OKTOBER KL 16.15

BOKCIRKEL

Bokcirkel för unga
För dig mellan 13-16 år

Det här är bokcirkeln för dig som vill vara med 
och välja vad vi ska läsa. Vi pratar om böckerna 
vi läst och fikar. Alla som deltar får en egen bok. 

Vill du vara med? 
Anmäl dig till charlotte.strand@gavle.se

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

LÖRDAG 19 OKTOBER KL 13

DRAMA & SÅNG

Sagostund för de minsta
Kom och lyssna på härliga berättelser. Rim 
och ramsa och sjung tillsammans med Margit 
Bojang. För barn 1-3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

SÖNDAG 20 OKTOBER KL 13

FÖRELÄSNING

Dag Sebastian Ahlander
Författaren och före detta diplomaten 
Dag Sebastian Ahlander berättar om den 
finske riksmarskalken Gustav Mannerheim.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM
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OKTOBER

FREDAG 25 OKTOBER KL 10.30

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela och ramsa. För barn 0-3 år 
och deras föräldrar. Ingen föranmälan krävs.

BOMHUS BIBLIOTEK

>> FREDAG 25 OKTOBER
–FREDAG 22 NOVEMBER

UTSTÄLLNING

Vi och dom – Ulf Ivar Nilsson
Ulf Ivar Nilsson har varit serietecknare i drygt 
50 år och är publicerad i olika dagstidningar. 
Hans originalteckningar har visats i olika sam-
manhang – på utställningar i Montreal och 
Tierp, Tokyo och Bollnäs. Många av hans teck-
ningar är politiska med teman som antirasism, 
feminism och klassklyftor.

Just nu turnerar Ulf Ivar runt på bibliotek över 
hela Sverige med utställningen Vi och dom. 

“Där sätter jag tuschpennan i alla som föresprå-
kar rasism och andra dumheter”, berättar han. 

VALBO BIBLIOTEK

t.o.m

22/11
TORSDAG
24 OKTOBER KL 17.15

BOKCIRKEL

Läs en novell
Herr Kadar av Håkan Nesser

Välkommen att upptäcka novellen tillsam-
mans med oss. Vi läser och pratar om en 
kortare text som du får i förväg. Anmäl dig till 
gunilla.hultsjo@gavle.se eller i informationsdis-
ken på Stadsbiblioteket senast 23 september. 
Begränsat antal platser. 

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

TORSDAG 24 OKTOBER KL 19

FÖRELÄSNING

Fakta, fejk och fiktion — utma-
ningar i den digitala demokratin
I vår globala och digitala värld, där information 
finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka, 
står demokratin inför nya utmaningar med 
vinklade och fejkade nyheter.

Det som krävs för att navigera i det nya 
medielandskapet kommer att problematiseras 
i denna föreläsning utifrån den senaste forsk-
ningen om hur svenskar är både bra och dåliga 
på att hantera digitala nyheter. Hör Thomas 
Nygren, docent vid Uppsala Universitet.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Folkuniversitetet.
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OKTOBER

LÖRDAG 26 OKTOBER KL 12

DRAMA & SÅNG

Barnteater: Aj!-ett plåsterdrama 
med Teater Martin Mutter
"En gång ramlade jag ner från klätterställning-
en och slog mig på en sax. Det blev hål i huvu-
det". Varje sår är ett pyttelitet trauma. Kroppen 
går sönder. Hur kan vi laga den? En rolig och 
bloddrypande föreställning om plåstrets magi.

För barn från 4 år. Gratisbiljetter finns att 
hämta på Stadsbiblioteket, Barn & Unga, från 
11 oktober. Begränsat antal platser. 

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

I samarbete med Riksteatern Gävleborg.
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LÖRDAG 26 OKTOBER KL 10–14

KREATIVT SKAPANDE

Skojiga lördagar
Skapa läskiga dekorationer och masker till 
Halloween.

Varannan lördag har Bomhus bibliotek lör-
dagspyssel för barn och familjer. Drop in.

Välkomna att skapa!

BOMHUS BIBLIOTEK

LÖRDAG 26 OKTOBER KL 10–14

KREATIVT SKAPANDE

Lördagspyssel
Halloweenpyssel. Skapa läskiga spindlar, 
spöken och monster eller gör en egen hal-
loweenmask. 

Varannan lördag anordnar Sätra bibliotek ak-
tiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel eller 
brädspel. Drop in!

SÄTRA BIBLIOTEK

LÖRDAG 26 OKTOBER KL 11

DRAMA & SÅNG

Sagomys med Gun
Gun läser spännande, roliga, sorgliga och 
fantasi fulla sagor för barn mellan 1-5 år. 

SÄTRA BIBLIOTEK



PÅ
GÅNG
NOVEMBER

TORSDAG 31 OKTOBER KL 10

KREATIVT SKAPANDE

Halloweenpyssel
Marianne Lundberg Ström berättar en saga för 
barnen och vi skapar ett spöke tillsammans.

För barn mellan 3-6 år.

VALBO BIBLIOTEK

OKTOBER/NOVEMBER

LÖRDAG 26 OKTOBER KL 13

MUSIK

Gavle Kammartrio
Irene Silverstone (violin), Nils-Erik Blommé 
(cello) och Stellan Alneberg (piano) spelar 
gammal god underhållningsmusik. 

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

MAANANTAI/MÅNDAG
28 LOKAKUU/OKTOBER KLO 16

BOKCIRKEL

Suomenkielinen lukupiiri 
/Bokcirkel på finska
Pauliina Rauhala, Taivaslaulu.

Tervetuloa mukaan lukupiiriin jossa luemme 
suomalaista kirjallisuutta.

Lisätietoja: elina.latomaa@gavle.se

GÄVLEN KAUPUNGINKIRJASTO/GÄVLE 
STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

ONSDAG 30 OKTOBER KL 19

MUSIK

Blå scenen: Tomas Hiienkoski
En viskväll med Tomas Hiienkoski.

STADSBIBLIOTEKET, BLÅ SCENEN

>> FREDAGAR 1–29 NOVEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Sagostund med Gun 
på Sätra Familjecentral
Varje fredag kommer Gun och läser en 
spännande bok. 

För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs.

FAMILJECENTRALEN, SÄTRA

>> MÅNDAGAR 4–25 NOVEMBER KL 17

NY I SVERIGE

Språkkafé
Vill du träna svenska? Då är du välkommen till 
oss! Varje måndag bjuder Stadsbiblioteket på 
kaffe och te och vi språkar om olika ämnen 
tillsammans.

Talar du svenska och vill träffa nya människor? 
Kom i så fall till våra träffar som språkvän. 
Kontakta Lovisa om du vill vara språkvän hos 
oss: lovisa.edlund@gavle.se.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle.



NOVEMBER

TISDAG 5 NOVEMBER KL 17

BOKTIPS

Öppen läsestuga
Två polska Nobelpristagare: Czesław Miłosz 
och Wislawa Szymborska. Samtalsledare: Gun 
Lundberg och Brita Sjögren Larsson.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

I samarbete med Gävle biblioteks vänner.

>> TISDAGAR 5–26 NOVEMBER 

WORKSHOP

Läxhjälpen
Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker 
du att det är svårt att göra läxorna hemma? 
Kom till Andersberg eller Sätra bibliotek så 
hjälper vi dig.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK KL 14-15

SÄTRA BIBLIOTEK KL 17-18

>> 4–28 NOVEMBER

WORKSHOP

Digital första hjälpen 
Bibliotekets personal ger dig handledning i hur 
du använder din surfplatta, mobiltelefon eller 
dator. Till exempel hur du använder appar, 
skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. På 
Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa 
taltidningar. Drop in.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN 
Onsdagar 6-27 november kl 13-15

ANDERSBERGS BIBLIOTEK 
Torsdagar 7-28 november kl 14-15

BOMHUS BIBLIOTEK 
Onsdagar 6-27 november kl 13-14 

13 november Tema: köpa och boka på nätet 
(resor, biljetter osv)

SÄTRA BIBLIOTEK 
Onsdagar 6-27 november kl 14-15 

VALBO BIBLIOTEK 
Måndagar 4-25 november kl 17-18

>> ONSDAGAR 6–27 NOVEMBER KL 14–15.30

DRAMA & SÅNG

Högläsning med Maggan
Margareta Maggan Lingdén kommer till Valbo 
bibliotek och läser högt ur romaner, noveller, 
biografier, aktuella texter m.m. Gruppen väljer 
tillsammans vad som ska läsas och sedan dis-
kuteras den lästa texten. Vi bjuder på fika. 

VALBO BIBLIOTEK



NOVEMBER

WEDNESDAY
NOVEMBER 6 17.30

BOKCIRKEL 

English Book club 
/Bokcirkel på 
engelska 

My Sister, the Serial Killer by Oyinkan Braithwaite

The English Book club are open to and suitable 
for everyone, regardless of your level of Eng-
lish. Feel free to join in by leaving your inquiry 
directly to susanne.harris@gavle.se or phone 
070 082 66 78.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

>> ONSDAGAR 6-27 NOVEMBER KL 10.15

DRAMA & SÅNG

Sagostund
Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim 
& ramsor. Med Margit Bojang & Annelie 
Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

TORSDAG 7 NOVEMBER KL 12.15

BOKTIPS

Lästips i lunchtid
Vem tycker vi ska få årets Augustpris? 
– vi spekulerar och tipsar om det vi har läst un-
der året som gått. Personal från Gävle bibliotek 
tipsar medan du har möjlighet att äta lunch.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

TORSDAG 7 NOVEMBER KL 15–16.30

SPEL

Schackklubb med Kennet
Kom och spela hos oss på torsdagar när 
Kennet Wik från Gävle Schackallians är på 
plats för att ge tips och råd. Drop-in, för alla 
åldrar. Välkomna!

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

>> TORSDAGAR 7–28 NOVEMBER KL 16–18

KREATIVT SKAPANDE

Slöjdcafé för barn
Kom och lär dig slöjda och handarbeta efter 
skolan, för barn 8-10 år, drop-in.

VALBO BIBLIOTEK

I samarbete med Gästriklands Hemslöjdsförening. 

>> TORSDAGAR 7–28 NOVEMBER KL 17–20

KREATIVT SKAPANDE

Handarbetscafé med te
Kom och umgås, fika och handarbeta tillsam-
mans med oss på Valbo bibliotek. Alla är 
välkomna, vuxen som barn. Drop-in!

VALBO BIBLIOTEK

FREDAG 8 NOVEMBER KL 10.30–11.15

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela och ramsa. För barn 0-3 år 
och deras föräldrar. Ingen föranmälan krävs.

BOMHUS BIBLIOTEK

Karin Zakrisson



FREDAG 8 NOVEMBER KL 11

BOKTIPS

Fredagsboktips
Gäster från Sandvikens folkbibliotek boktipsar 
om romaner.

VALBO BIBLIOTEK

NOVEMBER

LÖRDAG 9 NOVEMBER KL 10.15 & 11.15

KREATIVT SKAPANDE

Lördagspyssel
Experimentera med ord i Språklaboratoriet 
tillsammans med bibliotekarien. Vi plockar isär 
ord, undersöker dem och bygger nya. För barn 
6-9 år. Begränsat antal platser. Övrig tid kan 
du utforska Språklaboratoriet på egen hand.

Varannan lördag har Bomhus bibliotek 
lördags pyssel för barn och familjer. Drop in.

Välkomna att skapa!

BOMHUS BIBLIOTEK

LÖRDAG 9 NOVEMBER KL 13

DRAMA & SÅNG

Sagostund med finska inslag 
/Satuhetki suomalaisin vivahtein
Högläsning, sånglekar, rim & ramsor på finska 
och svenska med Margit Bojang. Från 3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

LÖRDAG 9 NOVEMBER KL 10–12

KREATIVT SKAPANDE

Arabisk aktivitet för barn
Tre lördagar under hösten kommer volontä-
rer från studieförbundet Ibnrushd och håller 
aktiviteter på arabiska för barn. Det kan vara 
allt från måleri till sagostund. Kom hit och kolla 
vad det är just denna dagen!

SÄTRA BIBLIOTEK

I samarbete med Studieförbundet Ibnrushd och 
Framtidens ledare förening.

LÖRDAG
9 NOVEMBER KL 10–15

TEMA

Arkivens dag: Gömt eller glömt? 
Välkommen att botanisera i våra magasins-
hyllor. Vi uppmärksammar Arkivens dag 
genom att öppna vuxenmagasinet för våra 
besökare. 

STADSBIBLIOTEKET, MAGASINET

LÖRDAG
9 NOVEMBER KL 13

TEMA

Arkivens dag: Filmvisning av 
gamla filmer från Gävle
I samband med arkivens dag visar vi en 
samling kortfilmer från Gävle, dessa har visats 
förut på arkivens dag på Kulturhuset. Filmen är 
ca en timme lång. Ingen anmälan behövs.

Vi bjuder på kaffe till filmen.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK



NOVEMBER

LÖRDAG 9 NOVEMBER KL 15

MUSIK

Från Luossa till Klara 
– Ett möte mellan Dan Andersson 
och Nils Ferlin
En viskväll med Ove Jansson.

STADSBIBLIOTEKET, BLÅ SCENEN

>> MÅNDAG 11 NOVEMBER
– LÖRDAG 23 NOVEMBER

HÅLLBARHET

Bokbytardagar på Sätra bibliotek
Under två veckor ställer vi fram vår bokbytar-
hylla där du kan byta ut dina gamla utlästa 
böcker mot en ny spännande berättelse. För 
både vuxna och barn. 

SÄTRA BIBLIOTEK

TISDAG 12 NOVEMBER KL 19

FÖRELÄSNING

Mysteriet Stephen King
Stephen King har skrivit drygt 80 böcker, otaliga 
kortnoveller och en hel drös essäer. Men vem 
är mannen bakom skräcken? Har han en liten 
pojkes hjärta i en glasburk på skrivbordet? 
Bjuder han in folk att fira Halloween i sitt hem? 
Eller är han en helt vanlig man som gillar att 

ta långa promenader, leka med sin hund och 
donera pengar och tid till sin hemstad?

Hans-Åke Lilja driver världens största fan-site 
om Stephen King. Han har, som enda fan-site 
i världen, intervjuat Stephen King två gånger. 
2018 släpptes hans tredje bok med anknytning 
till författaren. Hör Lilja berätta om mysteriet 
Stephen King, mannen som trollbundit världen 
i över 40 år!

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

Hans-Åke Lilja och Stephen King

ONSDAG 13 NOVEMBER KL 19

FÖRELÄSNING

Werner Aspenström 
– poet, inte nagelbitare
Naturlyriker, tidskritiker, dramatiker - en 
författare för alla tider! Håkan Attius talar 
om Werner Aspenströms författarskap. Till 
sin hjälp använder han ljudillustrationer med 
författarens egen röst. Föreläsningen sker på 
Aspenströms 101-årsdag.  

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Humanistiska Samfundet i Gävle.

TORSDAG 14 NOVEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karolina
Musiker Karolina Risberg kommer till Sätra 
bibliotek och sjunger, dansar och ramsar.

För barn 0-3 år och deras föräldrar.

Ingen föranmälan behövs. 

SÄTRA BIBLIOTEK



Bakom konceptet står Pamela Berg-
lund och Nils Ahnland, som båda 
arbetar på Stadsbibliotekets musik- 

och filmavdelning. De har varit med ända 
från starten.
 
— Blå scenen kom till i samband med att 
Gävle ansökte om att bli Europas kultur-
huvudstad. Maja Agnevik var en viktig 
person då. Annars var det vi som jobbade 
på Musikbiblioteket på den tiden, jag själv, 
Marika Andersson, Christina Wengström 
och Nils, som startade Blå scenen, berättar 
Pamela Berglund.
 
Länge var Blå scenen endast en musikscen. 
Men på senare år har konceptet utvecklats 
och numera kan även lokala författare visa 
upp sig. Listan på framträdanden under 
åren kan göras lång. När Pamela och Nils 
får frågan om höjdpunkter nämns allt från 
jazz- och hårdrockskvällar och Bock och 

Tack-teatern till allsång och invigningen 
av den lokala författarscenen. Men även 
Svante Grundberg, som stod för ett oför-
glömligt framträdande bara några veckor 
innan han hastigt och sorgligt gick bort i 
april 2019.
 
— Men varmast om hjärtat ligger nog 
lunchdiscot. Slim vic spelade och vi hade 
massor av folk, säger Pamela.
 
— Sen har vi boksläppet med Helen Gran-
ditsky och Anna Westerinen, som drog 
150 personer. Det gick knappt att andas i 
lokalen. Också spelningen med Beardfish, 
som var en av de första vi hade på Stads-
biblioteket, fyller Nils på.
 
Det är nog ingen överdrift att säga att Blå 
scenen är en av landets mest aktiva lokala 
biblioteksscener. Whiteboard-tavlan på 
Pamelas kontor är ständigt full med nya 

BLÅ 
SCENEN
10 ÅR!

På bibblan:
Blå scenen

Blå scenen har funnits i Gävle sedan 2009 och har med tiden blivit 
något av en institution i stadens kulturliv. Från början låg Blå scenen 
i det gamla Musikbiblioteket på Konserthuset. 2013 gick flytten till 
Stadsbiblioteket, där man nu firar 10 år. Och kanske är det så att 
gamlingen, efter ett decennium i tjänst, nu är mer aktiv än någonsin.

Firas 18–24 november. Håll utkik!



idéer. Det blir mycket slit och många 
sena kvällar, men oftast väger de positiva 
delarna över. För både Pamela och Nils är 
eniga om att det är väldigt roligt.
 
— Att planera och knyta 
ihop allt tycker jag är roli-
gast. Sen är det ju all positiv 
respons. Det är den som gör 
att man orkar, säger Pamela.
 
— Jag gillar att vi med enkla 
medel kan skapa något som 
får folk att komma ut och 
glädjas. Vi försöker tänja på 
gränserna för vad ett biblio-
tek kan vara, säger Nils.
 
Även om man numera kan lyssna till 
författare på Blå scenen är det som musik-
scen man gjort sig ett namn, även långt 
utanför Gävles gränser. Att Pamela och 

Nils själva har en stark relation till musik 
behöver kanske inte sägas, men det är en 
relation som ser olika ut.
 
— Jag har spelat i band sedan jag var 14 år. 

Musiken upptar mina tankar 
både hemma och på jobbet. 
Ofta när folk pratar med mig 
sitter jag och tänker på riff is-
tället, säger Nils skämtsamt.
 
— Jag spelar inget instru-
ment själv, men älskar att gå 
på konserter och höra musik 
live, säger Pamela.
 

Exakt vad 10-årsfirandet ska innehålla är 
inte klart än. Men känner vi Blå scenen-
gänget rätt blir det en fest att se fram 
emot. Och det bästa av allt: alla är bjudna!

TEXT OCH FOTO: CLAES VALLGREN

» Jag gillar att vi 
med enkla medel 
kan skapa något 
som får folk att 
komma ut och 

glädjas.. » 

Nils Ahnland och Pamela Berglund



NOVEMBER

FREDAG 15 NOVEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela & ramsa. För små barn och 
deras föräldrar, ingen föranmälan krävs.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

LÖRDAG 16 NOVEMBER KL 10–14

KREATIVT SKAPANDE

Skojiga lördagar
Pärla pärlplattor och gör nyckelringar, ör-
hängen eller magneter av dem. 

Varannan lördag anordnar Sätra bibliotek 
aktiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel 
eller brädspel. 

Drop in. Välkomna!

SÄTRA BIBLIOTEK

>> LÖRDAGAR 16/11 & 30/11 KL 11

DRAMA & SÅNG

Lördagsfilm med picknick-klubben
Gå med i vår filmklubb picknick-klubben! Varan-
nan lördag visar vi inomhusfilm på Anderbergs 
bibliotek för medlemmar i klubben. Filmerna är 
ca en timme långa och passar barn upp till 
7 år i vuxet sällskap. En liten picknick-korg 
ingår. Medlemskap kan ordnas på plats.

Vid frågor kontakta Anna-Karin.styf@gavle.se

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

LÖRDAG 16 NOVEMBER KL 13–15

DRAMA & SÅNG

Sagostund på somaliska
För barn upp till 6 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

LÖRDAG 23 NOVEMBER KL 10–14 

KREATIVT SKAPANDE

Lördagspyssel
Bygg drömfångare och gör pins. Varannan 
lördag har Bomhus bibliotek lördags pyssel för 
barn och familjer. Drop in. Välkomna att skapa!

BOMHUS BIBLIOTEK

LÖRDAG 23 NOVEMBER KL 11–13

WORKSHOP

Återbruk av gamla böcker
Vi avslutar bokbytardagarna med en 
återbruks-workshop där vi skapar vackert 
julpynt av gamla böcker. Bara fantasin sätter 
gränserna. Ta gärna med egna böcker att 
skapa med. För alla åldrar. Drop-in!

SÄTRA BIBLIOTEK

LÖRDAG 23 NOVEMBER KL 13

DRAMA & SÅNG

Sagostund för de minsta
Kom och lyssna på härliga berättelser. Rim 
och ramsa och sjung tillsammans med Margit 
Bojang. För barn 1-3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

FREDAG 15 NOVEMBER KL 14

BOKTIPS

Boktipsfredagar på Hille bibliotek
Fyra fredagar under hösten tipsar vi varandra 
om böcker på Hille bibliotek. 

Vill du inte tipsa får du gärna komma och vara 
med ändå.

Vi bjuder på kaffe/te. 

Föranmäl dig gärna: 026-179421, 070-7627463 
eller hillebibliotek@gavle.se

HILLE BIBLIOTEK



NOVEMBER

SÖNDAG 24 NOVEMBER KL 15.15

BOKTIPS

Afternoon tea
Kom och njut av en trevlig stund i höstmörkret, 
med goda bakverk och inspirerande boktips. 
Fikabiljetter säljes från måndag 11 november i 
Kafé Edbom. Pris 90 kr. Begränsat antal biljetter. 
Ange eventuell allergi i samband med biljettköp.

Frågor tfn: 076-762 74 78 eller 070-082 66 78 
(kl 8-17 vardagar).

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

MAANANTAI/MÅNDAG

25 MARRASKUU/NOVEMBER KLO 16

BOKCIRKEL

Suomenkielinen lukupiiri 
/Bokcirkel på finska
Tiina Laitila-Kälvemark, Seitsemäs kevät

Tervetuloa mukaan lukupiiriin jossa luemme 
suomalaista kirjallisuutta.

Lisätietoja: elina.latomaa@gavle.se

GÄVLEN KAUPUNGINKIRJASTO 
/GÄVLE STADSBIBLIOTEK, HILLBOMSALEN

TISDAG 26 NOVEMBER KL 16

WORKSHOP

Skrivarverkstad
Kom och skriv! Vi gör några olika skrivövningar 
varje gång. Det material som behövs finns på 
plats. Vi kommer att ha skrivarverkstad vid fyra 
tillfällen under hösten. Det går bra att bara 
komma en gång eller att vara med vid flera 
tillfällen! För dig som är mellan 9-12 år.

Föranmälan till Andersbergs bibliotek,
e-post: kristin.johannesson@gavle.se,
telefon: 026-17 24 62, eller vid besök på biblio-
teket. Begränsat antal deltagare.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

TISDAG 26 NOVEMBER KL 19

FÖRFATTARBESÖK

Lena Andersson
Lena Andersson romandebutererade 1999. 
År 2013 tilldelades hon Augustpriset för 
Egenmäktigt förfarande som redan betraktas 
som en modern klassiker. Våren 2018 kom 
romanen Sveas son - en berättelse om folkhemmet 
och krönikesamlingen Verkligheten och resten ut 
på Polaris förlag. 

Hör Andersson i ett samtal med bibliotekarien 
Daniel Gustavsson med fokus på hennes kröni-
kor i dagspressen.  

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Gävle biblioteks vänner.

Le
na

 A
nd

er
ss

on



TORSDAG
28 NOVEMBER KL 17.15

BOKCIRKEL

Läs en novell
Förhöret 
av Khashayar Naderehvandi

Välkommen att upptäcka novellen tillsam-
mans med oss. Vi läser och pratar om en 
kortare text som du får i förväg. Anmäl dig till 
gunilla.hultsjo@gavle.se eller i informations-
disken på Stadsbiblioteket senast 23 september. 

Begränsat antal platser. 

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN

NOVEMBER/DECEMBER

FREDAG 29 NOVEMBER KL 10.30

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela och ramsa. För barn 0-3 år 
och deras föräldrar.

Ingen föranmälan krävs.

BOMHUS BIBLIOTEK

PÅ
GÅNG
DECEMBER

SÖNDAG 1 DECEMBER KL 11–15

KREATIVT SKAPANDE

Julpyssel
Julpyssla en stund på Stadsbiblioteket. Drop-in. 
Öppet för alla åldrar.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

SÖNDAG 1 DECEMBER KL 13–15

FÖRFATTARBESÖK

Kirjailijavierailu 
Tiina Laitila-Kälvemark
Tiina Laitila-Kälvemark on ruotsinsuomalai-
nen kirjailija, joka kirjoittaa suomeksi. Häneltä 
on ilmestynyt kolme kirjaa, ja hän on ollut 
ehdokaana moneen palkintoon, jopa kansain-
väliseen. Hän on vuoden 2013 Kaisa Vilhusen 
palkinnon saaja. Tervetuloa!

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

Ti
in

a 
La

iti
la

-K
äl

ve
m

ar
k

>> MÅNDAG 2 DECEMBER
–LÖRDAG 14 DECEMBER

UTSTÄLLNING
 
Lassemaja och 
deckarhistorien

Upptäck LasseMajas värld, med nya äventyr 
och mysterier att lösa tillsammans med de 

LÖRDAG 30 NOVEMBER KL 10

SPEL

Skojiga lördagar
Spela tv-spelet Overcooked. 

Varannan lördag anordnar Sätra bibliotek 
aktiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel 
eller brädspel. 

Drop in. Välkomna!

SÄTRA BIBLIOTEK

LÖRDAG 30 NOVEMBER KL 11

DRAMA & SÅNG

Sagostund på romani
STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

t.o.m14/12



DECEMBER

>> MÅNDAGAR 2–16 DECEMBER KL 17

NY I SVERIGE

Språkkafé
Vill du träna svenska? Då är du välkommen till 
oss! Varje måndag bjuder Stadsbiblioteket på 
kaffe och te och vi språkar om olika ämnen 
tillsammans.

Talar du svenska och vill träffa nya människor? 
Kom i så fall till våra träffar som språkvän. 
Kontakta Lovisa om du vill vara språkvän hos 
oss: lovisa.edlund@gavle.se.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle.

>> ONSDAG 2 DECEMBER
– FREDAG 3 JANUARI

UTSTÄLLNING

Vi och dom – Ulf Ivar Nilsson
Ulf Ivar Nilsson har varit serietecknare i drygt 
50 år och är publicerad i olika dagstidningar. 
Varje vecka publiceras hans bilder även på 
internet där de når människor över hela landet. 

Många av hans teckningar är politiska med te-
man som antirasism, feminism och klassklyftor. 
I utställningen Vi och dom visar han upp sina 
satir teckningar. ”Där sätter jag tuschpennan 
i alla som förespråkar rasism och andra dum-
heter” säger Ulf Ivar om sin utställning.

Vernissage är måndagen 2 dec kl 18. Då är Ulf 
Ivar på plats och berättar om utställningen. 
Det finns även möjlighet att köpa hans böcker. 
Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

t.o.m
3/1-20

>> 2–19 DECEMBER

WORKSHOP

Digital första hjälpen 
Bibliotekets personal ger dig handledning i hur 
du använder din surfplatta, mobiltelefon eller 
dator. Till exempel hur du använder appar, 
skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. På 
Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa 
taltidningar. Drop in.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN 
Onsdagar 4–18 december kl 13–15

ANDERSBERGS BIBLIOTEK 
Torsdagar 5–19 december kl 14–15

BOMHUS BIBLIOTEK 
Onsdagar 4–18 december kl 13–14 

11 december Tema: låna film och läs tidningar 
via bibliotekets webb

SÄTRA BIBLIOTEK 
Onsdagar 4–11 december kl 14–15 

VALBO BIBLIOTEK 
Måndagar 2–16 december kl 17–18

kända figurerna från böckerna om Lassemajas 
detektivbyrå. Det finns ca 30 böcker om Lasse 
och Maja och de är skapade av författaren 
Martin Widmark och illustratören Helena 
Willis. Sedan 1940-talet har det blivit fler och 
fler barndeckare och i dag är det den del av 
bokutgivningen som ökar mest. I utställningen 
presenteras även några av de mest älskade 
barndeckarna från förr, till exempel Mäster-
detektiven Blomqvist, Ture Sventon, Kitty, och 
Tvillingdetektiverna.

Arrangör: Folkets Hus och Parker.

BOMHUS BIBLIOTEK/BOMHUS FOLKETS HUS



DECEMBER

>> TISDAGAR 3 & 10 DECEMBER 

WORKSHOP

Läxhjälpen
Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker 
du att det är svårt att göra läxorna hemma? 
Kom till Andersberg eller Sätra bibliotek så 
hjälper vi dig.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK KL 14–15

SÄTRA BIBLIOTEK KL 17–18

TISDAG 3 DECEMBER KL 19

DRAMA & SÅNG

Poetry uncut
Har du en dikt, text, låt som skaver i fickan? 
Poetry Uncut är en öppen scenkväll för alla 
som vill och vågar läsa. Alla textgenrer är 
välkomna. Läs en text du skrivit själv, eller 
någon annans som du tycker är väldigt bra, eller 
läs inte alls utan luta dig tillbaka och lyssna. 
Konferencier: Daniel Gustavsson.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

ONSDAG 4 DECEMBER KL 16.15

BOKCIRKEL

Bokcirkel för unga
För dig mellan 13-16 år

Det här är bokcirkeln för dig som vill vara med 
och välja vad vi ska läsa. Vi pratar om böckerna 
vi läst och fikar. Alla som deltar får en egen bok. 

Vill du vara med? 
Anmäl dig till charlotte.strand@gavle.se

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

ONSDAG 4 DECEMBER KL 14–15.30

DRAMA & SÅNG

Högläsning med Maggan
Margareta Maggan Lingdén kommer till Valbo 
bibliotek och läser högt ur romaner, noveller, 
biografier, aktuella texter m.m. Gruppen väljer 
tillsammans vad som ska läsas och sedan 
diskuteras den lästa texten. Vi bjuder på fika. 

VALBO BIBLIOTEK

>> MÅNDAG 2 DECEMBER
–MÅNDAG 30 DECEMBER

UTSTÄLLNING

Månadens 
konstnär: 
Liselotte Fluhr 

Under december ställer konstnären och poeten 
Liselotte Fluhr ut verk från sin ateljé på Valbo 
bibliotek. Liselotte har haft en del utställningar 
tidigare, bland annat på Högskolan i Gävle, 
Galleri Boken i Hofors och Konstdraget i Gävle. 

Hon har dessutom hållit i den populära och 
välbesökta biblioterapin på Valbo bibliotek. 

Fredagen 13/12 kl 11 är Liselotte Fluhr på plats 
och läser sin Luciadikt. Biblioteket bjuder på 
glögg.

VALBO BIBLIOTEK

t.o.m
30/12

WEDNESDAY DECEMBER 4 17.30

BOKCIRKEL 

English Book club 
/Bokcirkel på engelska 
Flowers for Algernon by Daniel Keyes 

The English Book club are open to and suitable 
for everyone, regardless of your level of Eng-
lish. Feel free to join in by leaving your inquiry 
directly to susanne.harris@gavle.se or phone 
070 082 66 78.

STADSBIBLIOTEKET, HILLBOMSALEN



DECEMBER

ONSDAG 4 DECEMBER KL 10.15

DRAMA & SÅNG

Sagostund
Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim 
& ramsor. Med Margit Bojang & Annelie 
Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

TORSDAG 5 DECEMBER KL 12.15

BOKTIPS

Lästips i lunchtid
Boktips till julklappssäcken – för stora och 
små. Personal från Gävle bibliotek tipsar 
medan du har möjlighet att äta lunch.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

TORSDAG 5 DECEMBER KL 17–20

KREATIVT SKAPANDE

Handarbetscafé med te
Kom och umgås, fika och handarbeta tillsam-
mans med oss på Valbo bibliotek. Alla är 
välkomna, vuxen som barn. Drop-in!

VALBO BIBLIOTEK
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PERSONALENS TIPS! LILIANS TOPPLISTA PÅ LJUDBÖCKER I BIBLIO

1. Jag for ner till bror, 
 Karin Smirnoff, 
 UPPLÄSARE LO KAUPPI.

 Fantastisk uppläsning av en  
 märklig och intressant historia.

2. Bränn alla mina brev, 
 Alex Schulman,  
 UPPLÄSARE ALEX SCHULMAN.

 Fascinerande berättelse om  
 Alex morfar och mormor 
 - Sven och Karin Stolpe.

3. Dottern, 
 Maria Gustavsdotter, 
 UPPLÄSARE MARIE RICHARDSON.

 Del ett i en historisk roman - 
 trilogi om en kvinnas liv och öde.

Lilian Samuelsson på 
Bomhus bibliotek delar 
med sig av sina favorit-
ljudböcker som finns 
tillgängliga i bibliote-
kets ljudboksapp Biblio.

LÄS MER PÅ: www.helgebiblioteken.se

Foto: Marika Andersson 



DECEMBER

TORSDAG 5 DECEMBER KL 19

BOKTIPS

Läsvärt!
Vi öppnar två böcker. Kerstin Jacobsson, Bengt 
Söderhäll och Lena Ödeen samtalar om två 
aktuella böcker.

STADSBIBLIOTEKET, KAFÉ EDBOM

I samarbete med Gävle biblioteks vänner.

>> FREDAGAR 6–20 DECEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Sagostund med Gun 
på Sätra Familjecentral
Varje fredag kommer Gun och läser en 
spännande bok. 

För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs.

FAMILJECENTRALEN, SÄTRA

FREDAG 6 DECEMBER KL 10.30–11.15

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela & ramsa. För små barn och 
deras föräldrar, ingen föranmälan krävs.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

LÖRDAG 7 DECEMBER KL 10–14 

KREATIVT SKAPANDE

Lördagspyssel
Dekorera askar, ramar och kronor.

Varannan lördag har Bomhus bibliotek 
lördagspyssel för barn och familjer. Drop in.

Välkomna att skapa!

BOMHUS BIBLIOTEK

FREDAG 6 DECEMBER KL 14

BOKTIPS

Boktipsfredagar på Hille bibliotek
Fyra fredagar under hösten tipsar vi varandra 
om böcker på Hille bibliotek. 

Vill du inte tipsa får du gärna komma och vara 
med ändå.

Vi bjuder på kaffe/te. 

Föranmäl dig gärna: 026-179421, 070-7627463 
eller hillebibliotek@gavle.se

HILLE BIBLIOTEK

TORSDAG 12 DECEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karolina
Musiker Karolina Risberg kommer till Sätra 
bibliotek och sjunger, dansar och ramsar.

För barn 0-3 år och deras föräldrar.

Ingen föranmälan behövs. 

SÄTRA BIBLIOTEK

Karolina Risberg



DECEMBER

FREDAG 13 DECEMBER KL 10

DRAMA & SÅNG

Barnrytmik med Karin Zakrisson
Sjung, dansa, spela & ramsa. För små barn och 
deras föräldrar, ingen föranmälan krävs.

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

LÖRDAG 21 DECEMBER KL 10–14 

KREATIVT SKAPANDE

Lördagspyssel
På dan före dan före dan före dopparedagen 
har vi julpyssel på Bomhus bibliotek.

Varannan lördag har Bomhus bibliotek lör-
dagspyssel för barn och familjer. Drop in.

Välkomna att skapa!

BOMHUS BIBLIOTEK

LÖRDAG 14 DECEMBER KL 10–14

KREATIVT SKAPANDE

Skojiga lördagar
Massvis med olika sorters julpyssel.

Varannan lördag anordnar Sätra bibliotek ak-
tiviteter, det kan vara t.ex. tv-spel, pyssel eller 
brädspel. Drop in!!

SÄTRA BIBLIOTEK

>> LÖRDAGAR 14/12 & 28/12 KL 11

DRAMA & SÅNG

Lördagsfilm med picknick-klubben
Gå med i vår filmklubb picknick-klubben! 
Varannan lördag visar vi inomhusfilm på 
Andersbergs bibliotek för medlemmar i 
klubben. Filmerna är ca en timme långa och 
passar barn upp till 7 år i vuxet sällskap. En 
liten picknick-korg ingår. Medlemskap kan 
ordnas på plats.

Vid frågor kontakta Anna-Karin.styf@gavle.se

ANDERSBERGS BIBLIOTEK

LÖRDAG 14 DECEMBER KL 13

DRAMA & SÅNG

Sagostund för de minsta
Kom och lyssna på härliga berättelser. Rim 
och ramsa och sjung tillsammans med Margit 
Bojang. För barn 1-3 år.

STADSBIBLIOTEKET, NARNIA

BOKA EN 
BIBLIOTEKARIE PÅ 
ANDERSBERGS BIBLIOTEK!

Vill du ha längre handledning och 
hjälp med t ex informationssökning, 
boktips eller annan användning 
av bibliotekets fysiska och digitala 
tjänster – boka en bibliotekarie!

Du kan få hjälp i upp till en timme 
eller en kortare stund. Tider kan bo-
kas måndagar–torsdagar, från att 
biblioteket öppnar fram till kl 15.30.

Boka en tid genom att kontakta oss, 
e-post: kristin.johannesson@gavle.se, 
telefon: 026-17 24 62, eller vid besök 
på biblioteket. Ange önskemål om 
datum, tid, och beskriv kortfattat 
det ärende du vill ha hjälp med. 
Observera att du inte är garan-
terad att få den tid du önskar, vi 
återkommer för att göra en slutgil-
tig bokning.



SAMTLIGA EVENEMANG I PROGRAMMET HAR FRI ENTRÉ! 
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, KOM I TID! 

MER
ATT SE 

FRAM EMOT »
Mer information om 

dessa program kommer 
under hösten. Håll utkik! 

www.gavle.se/bibliotek

7 SEPTEMBER Å-draget.
7–13 OKTOBER eMedborgarveckan. 
28 OKTOBER–3 NOVEMBER Läslov med skräcktema.
1–30 NOVEMBER Fantastikens månad.
4–10 NOVEMBER Nordiska spelveckan.
18–24 NOVEMBER Blå scenen 10 år.
NOVEMBER Sätra bibliotek 50 år.
DECEMBER Fristadsmobilen på Valbo bibliotek.

TEMAVECKA: >> SÖNDAG 29 SEPTEMBER–LÖRDAG 5 OKTOBER 

Minoritetsveckan 2019 Under vecka 40 uppmärksammas de fem nationella 
minoriteterna (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar) i Gävle. Genom traditio-
nella och nyskapande aktiviteter, såsom dans, musik, utställningar och föreläsningar, kan 
gävlebornas kunskap om minoriteterna höjas. På Gävle bibliotek anordnas bland annat 
författarbesök med Nina Wähä och Ilse Hammar.

Program kan ändras eller ställas in. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. 
För uppdaterad information,se www.gavle.se/gavlekalendern eller www.facebook.com/gavlebibliotek.

För frågor om tillgänglighet, kontakta respektive bibliotek: 
Andersberg: 026-17 24 62 │ Bergby: 026-17 72 75 │ Bomhus: 026-17 94 77 │ Forsbacka: 026-17 94 68 
Hedesunda: 026-17 94 43 │ Hille: 026-17 94 20 │ Stadsbiblioteket: 026-17 96 00 │ Sätra: 026-17 94 74 
Valbo: 026-17 94 80 


