Schack för alla åldrar

ÅTERKOMMANDE PROGRAM

Vårprogram 2018
Ett rum för alla åldrar och en trivsam
mötesplats. I huset finns bibliotek,
öppen förskola, fritidsverksamhet,
samlingslokaler, föreningar och café.
Välkommen och känn dig som hemma!
Axelhuset telefon: 031-366 04 00

Kafé Axel

I Axelhuset finns en grupp volontärer som hjälper till vid
olika aktiviteter och arrangemang. Vi träffas och planerar
i början av varje termin. En gång per år bjuder vi in till en
trevlig avslutning med gemenskap och något gott att äta. Vill
du vara med? Kanske har du idéer om hur vi kan utveckla
Axelhusets aktiviteter? Hör av dig till Anna Eriksson, fritid,
telefon 031- 366 04 79.

Mån, ons, tor, fre kl. 10.30–15.00, tis 10.30–14.00.

Bokcirklar
Vi träffas var fjärde vecka för att fika och dela en läsupplevelse. Torsdagar kl. 13.00 eller 18.00. Talbokscirkel för dig med
läshinder tisdagar kl. 13.30.

Korsordshörnan
Måndagar kl. 10.00–12.00, biblioteket.

Vi träffas och löser korsord tillsammans. Ta med ditt kryss.
Kaffe 5 kronor.

Lilla Snigel

13 mars, 10 april och 15 maj kl. 18.00.

Torsdagar 8/2, 22/2, 22/3, 26/4 kl 9.30 i biblioteket.
För barn cirka 5–10 månader med en förälder. Ingen
föranmälan.

Är du intresserad av serieromaner och vill vara med i en
seriebokcirkel? Vi träffas tre gånger under våren för att fika
och prata om boken vi läst och andra boktips!

Vi får besök av musikpedagogen Lise-Lotte Sundberg. Vi
sjunger, rimmar och ramsar tillsammans. Välkommen till en
mysig stund!

Bokcirkel för barn - Kidzens bokklubb

Låna en bibliotekarie

Måndagar kl. 16.00, biblioteket. För barn 9–12 år.
15 januari, 19 februari, 19 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni.

Vill du lära dig mer om datorer, surfplattor eller hur man
söker på internet? Låna en bibliotekarie en timme gratis.
Föranmälan i biblioteket. Max 2 gånger per termin.

Bokcirkel: serier

Vi läser, fikar och pratar böcker! Föranmälan till hogsbo.
bibliotek@afh.goteborg.se eller 031-366 04 00.

Boken kommer

Melodikryss

Om du inte kan ta dig till biblioteket så skickar vi hem
böcker till dig var sjätte vecka. Det är kostnadsfritt. Kontakta
bibliotekarie Kristin Ericson, telefon 031-366 04 04.

Vi träffas 27/1, 24/2, 24/3, 28/4, 26/5, kl 9.45. Anmäl dig
senast torsdag aktuell vecka till Inger: ingermoberg1@gmail.
com eller 0736-35 29 72. Två smörgåsar, te/kaffe och juice
kostar 30 kronor och betalas på plats.

Engagera dig

Pingis för alla

Vill du göra en insats för andra i närområdet? Vill du starta
en grupp eller vara med och påverka, kontakta Anna
Eriksson, fritid, telefon 031-366 04 79.

Engelskt språkcafé
Onsdagar kl. 15.00–16.00 i entréhallen. Kostnadsfritt.
Följande datum: 7 februari, 7 mars, 28 mars, 25 april,
23 maj, 13 juni.

Kom och konversera på engelska tillsammans med John
Cooper! För alla åldrar. För både nybörjare och dig som kan
mycket engelska. För mer information kontakta Anna
Eriksson, fritid, telefon 031-366 04 79.

Fritidsklubben Axelhuset
Måndagar, onsdagar kl. 14.00–16.30, torsdagar
kl. 14.00–16.30.

Torsdagar kl. 15.00-15.50, A-salen.

Vill du spela pingis? Vi har pingisbord och ledig tid i stora
salen. Pingisrack och bollar lånar du i biblioteket på ditt
bibliotekskort.

Sagostund
Fredagar den 23/2 och 16/3 kl. 10.15.

För 3-6 år. Begränsat antal platser. Föranmälan. Vi läser och
myser en stund tillsammans på biblioteket.

Stickkafé
Fri entré, ingen föranmälan. Start 13/2. Med Annis från
Hannas garn. Annis tipsar främst om stickning, men även om
virkning.

Streetdance för alla åldrar

Inomhusboule
Samarrangemang med Frivilligcentralen Svängrummet.
Kontaktperson Leif, telefon 0706-54 43 98.

Alla kan delta oavsett ålder. Dansa utifrån dina egna förutsättningar till härlig musik och enkel dans som passar alla.
Ledare Petru Kaba. Anmälan senast 15 februari till Anna
Eriksson telefon 031-366 04 79 eller
anna.eriksson@afh.goteborg.se.

Juridisk rådgivning 15 minuter

Symaskin för utlån

Måndagar kl. 17.00–18.00, Axelrummet.

Låna symaskin i biblioteket, använd den i entréhallen. Starta
din egen syjunta!

Föranmälan i biblioteket. Start 8/1. Presentera ditt problem
och få råd om hur du kan gå vidare. Samtala 15 minuter med
jurist Vladimir Reznik. Kostnadsfritt.

AKTIVA FÖRENINGAR
Många föreningar hyr lokal i Axelhuset, det finns till exempel
dans för både barn och vuxna, yogakurser och måleri. Vill du
starta en föreningsverksamhet? Hör av dig till Anna Eriksson,
fritid, telefon 031-366 04 79.
Söker du lokal till din förening, barnkalas, fest, möte, verksamhet
eller studiecirkel? Kontakta lokalansvarig telefon 031-366 04 33
eller e-post axelhuset.uthyrningen@afh.goteborg.se.

KONTAKT
Fritidsklubb
031-366 04 88

Högsbo bibliotek
031-366 04 00/-01
hogsbo.bibliotek@
afh.goteborg.se

Hälsopedagog
031-366 04 79
Lokalansvarig
031-366 04 33

Utställningar
031-366 04 20

Öppen förskola
031-366 04 18

Bibliotekens katalog:
gotlib.goteborg.se.

goteborg.se/axelhuset

goteborg.se/bibliotek

LOKALER ATT HYRA
A-salen rymmer 120 personer och Axelrummet rymmer 24
personer. Båda rummen har tillgång till kök. Lokalerna kan även
användas för konferens och vid behov kan vi förmedla kontakt
för att beställa fika.
Information och bokning:
www.bok.goteborg.se, 031-368 20 00
Måndag–fredag............................................................... kl. 8 – 12
Torsdagar även................................................................ kl. 13 –16
Visning av lokalerna och uthyrning för barnkalas
och replokal:
axelhuset.uthyrningen@afh.goteborg.se, 031-366 04 33

Tisdagar ojämna veckor kl. 17.00–19.00, biblioteket.

Var med i bokklubb, dansgrupper, bilda ett band, låna aktivitetslådor och spel, spela pingis. Eller kom med egna förslag!
Har du frågor, kontakta fritidsassistent Birgitta, telefon
366 04 88. Mellanmål finns att köpa i Kafé Axel i entréhallen.
Tisdagar jämna veckor kl. 12.00–14.00, A-salen.

www.goteborg.se/axelhuset

Kafé Axel drivs av Caps Lock, en daglig verksamhet som
säljer hembakade smörgåsar, kaffebröd och kaffe/te/choklad
till bra priser. Beställ gärna fika av Caps Lock om du ska ha
ett möte.

Spela schack tillsammans, för nybörjare såväl som erfarna spelare. För mer information kontakta anna.eriksson@afh.goteborg.
se. I samarbete med SS Manhem.

Torsdagar kl. 16.00 -17.00, A-salen.
22 februari, 1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars.
Kostnadsfritt.

ÖPPETTIDER
Högsbo bibliotek
Måndag, tisdag och torsdag...................................... kl. 10 –19
Onsdag och fredag........................................................ kl. 10 – 17
Lördag................................................................................. kl. 10 –14
Öppna förskolan Axel
Måndag, samling kl. 11................................................... kl. 9 –15
Tisdag, babyöppet 0–1 år, samling kl. 11 och 14... kl. 10–15
Onsdag–fredag, samling kl. 11 ................................... kl. 9 –15
Kafé Axel
Måndag, onsdag, torsdag, fredag ................... kl. 10.30 – 15
Tisdag .......................................................................... kl. 10.30 – 14

Facebook

Axelhuset & Högsbo bibliotek

Instagram

Högsbobibliotek

Tryck: Ale Tryckteam December 2017

– ditt lokala kulturhus

Axelhusets vänner

171017-012-136

Axelhuset

Tisdagar kl. 15.00–16.30, entréhallen.

Göteborgs Stad

Askim-Frölunda-Högsbo

Månadens utställning
Caps Lock, daglig verksamhet: blandade tekniker

Frukostföreläsning: Spåren efter den gömda
och glömda gudinnan i Norden

Fredag 26 januari kl. 10.15 i biblioteket. För 3–6 år.

Torsdag 8 mars kl. 9.30, biblioteket.

Begränsat antal platser. Föranmälan.
Mira bor med sin mamma i ett hus i den stora skogen. I skogen
växer det stjärnor i mossan och träden kan sjunga. Lyssna till
många olika musikinstrument, sjung med om du har lust!

Entré 20 kronor, förköp från 22 februari.
På Internationella kvinnodagen blir det frukost och föreläsning
av Mikael Burman från Torpadammens Vänner. Smörgås och
kaffe ingår i biljetten.
I samarbete med Torpadammens vänner.

Poesi & musik: Gunnar D Hansson
och My Quiet Companion

Månadens utställning

Lördag 10 mars kl. 12.30, biblioteket.

Lena Törnqvist: målningar
Gunnar Börjesson: Frölundabilder

Fri entré, ingen föranmälan.
Gunnar D Hansson läser ur sin hyllade
diktsamling Tapeshavet. Därefter spelar
trion My Quiet Companion americana
med en skandinavisk twist.

Lördag för alla åldrar
Lördag 3 februari kl. 11.00–13.30, hela
huset. Fri entré.

Välkommen till en händelserik lördag i Axelhuset! Aktiviteter för alla åldrar.
Kl. 11.30 bjuder vi på en föreställning med Kapten Kryp.
Världen är full av insekter, mångfotingar, spindlar och andra
spännande djur! Kapten Kryp visar några han hittat under sina
resor och berättar om deras liv.

Föreläsning & skrivstuga:
Wikipedia
Fri entré, ingen föranmälan.
Alla kan skriva på Wikipedia - men hur går det till?
Wikimedia Göteborg berättar och visar.

Spökvandring!

Lördag 17 mars kl. 11.00, A-salen.
För 4–9 år.

Entré 25 kronor, förköp från 2 mars.
Följ med på en tankegång bland ordspråk
och melodifantasier. En rimmande vandring
i Markattas ordförråd där allt inte är som du
tror. I landet under Regnbågen kan allt hända!

Barnföreställning: Tussa lulla – Teatergruppen
TETRA
Lördag 24 februari kl. 11.30, A-salen.

Bildvisning: Göteborg och Allan Pettersson

Författarbesök: Britt-Marie
Mattsson

Skärtorsdag 29 mars kl. 15.00–17.00, hela huset.

MARS

Tisdag 20 mars kl. 19.00, biblioteket.

Fri entré, ingen föranmälan.
Ingemar Hellsten presenterar Göteborgsbilder till musik.

Fira in påsken
Fika, underhållning och pyssel för alla åldrar!

Påsklov
Ni vet väl att det alltid händer något roligt på skolloven?
Håll utkik efter mer information!

APRIL
Månadens utställning
Azra Selimovic: akvareller

Månadens utställning
Ingemar Hellsten: foton och teckningar
Danica Suboticki: textil och smycken

Föreläsning: Hur ska det gå för demokratin?
Tisdag 6 mars kl. 19.00, biblioteket.

Skrivstuga: Wikipedia
Torsdag 5 april kl. 17.00, bakfickan.

Wikimedia Göteborg berättar och visar hur man redigerar i och
bidrar till nätencyklopedin Wikipedia.

Gemensam uppvärmning och genomgång av hur de olika
stationerna kan användas. Efteråt går vi en promenad på cirka
2 kilometer, ta gärna med egna stavar. Vi avslutar med fika i
Axelhuset.
Samarrangemang mellan Fritid och Hälsoteket i Väster.
Mer information får du av Anna, fritid, telefon
031-366 04 79 eller e-post anna.eriksson@afh.goteborg.se.

Guidad vandring: Stenvandring
Onsdag 16 maj kl. 10, samling vid Axel Dahlströms
torgs spårvagnshållplats.

Ta med eget busskort, vi åker tillsammans.
Föranmälan senast 14 maj till Anna, fritid, på telefon
031-366 04 79 eller e-post anna.eriksson@afh.goteborg.se.
Mikael Burman från Torpadammens Vänner guidar oss i
Kungssten via Nya Varvet till Klippan. Avslutning med fika
på Älvsborgs gamla slottsruin. Ta med fika!

Informationskväll: Högsbo med omnejd
Onsdag 18 april kl. 17.00, biblioteket.

Fri entré, ingen föranmälan.
Möt stadsdelens polis och trygghetsrepresentanter. Lär dig
mer om medborgarkontorets verksamhet och träffa informatörer från Göteborg2021 som bjuder på inblickar i arbetet
inför 400-årsjubiléet.

JUNI
Locals Streetfestival
Lördag 9 juni kl. 11.00–14.00, Axel Dahlströms torg.

Guidad vandring: Axel Dahlströms torg
– historia, nutid och framtid

Aktiviteter för alla åldrar! Vill du vara delaktig? Hör av dig
till Anna, fritid, telefon 031-366 04 79 eller e-post
anna.eriksson@afh.goteborg.se.

Lördag 21 april kl. 12.00, samling vid Axelhusets
trappa.

Vi bjuder på en guidad tur runt torget kl 12 tillsammans med
arkitekt och författare Einar Hansson. GöteborgsLokaler
finns på plats och berättar om hur torget ska upprustas under
året. Dessutom aktiviteter för alla åldrar i Axelhuset, håll
utkik efter detaljerat program längre fram.
Mer information får du av Anna, fritid, på telefon
031-366 04 79 eller e-post anna.eriksson@afh.goteborg.se.

Guidad vandring: Lejonsafari
Onsdag 20 juni kl. 15.00, samling
vid Axelhusets trappa.

För alla åldrar. Kostnadsfritt. Föranmälan senast 8 juni till Anna, fritid,
telefon 031-366 04 79 eller e-post
anna.eriksson@afh.goteborg.se.
Upptäck lejonen i området! Mikael
Burman från Torpadammens vänner
guidar oss i närområdet och berättar
lejonets historia.

Föreläsning: Peter Dahlgren
– Filterbubblor och falska nyheter
Tisdag 24 april kl. 19.00, biblioteket.

Fri entré, ingen föranmälan.
Det ryktas att vi dras till de nyheter som bara bekräftar vår
egen världsbild. Och att vi kanske till och med väljer att tro
på vissa nyheter just för att de bekräftar vår bild av världen.
Är det så? Och hur påverkar det i så fall oss, våra val och
samhället i stort?
Peter Dahlgren från Göteborgs universitet berättar om sin
forskning kring sociala medier och mediepåverkan.

Barnteater: Ture blåser bort
– Hedmans teater
Lördag 28 april kl. 11.30, A-salen.

För 2–5 år. Entré 25 kr, förköp från
13 april i biblioteket.
Ture och hans hund Hej går på
promenad. Men Hej vad det blåser!
Fritt efter en bok av Anna-Clara och Thomas Tidholm.

Hyr våra lokaler

FOTO: Jenny Johansson

Entré 25 kronor, förköp från 13 februari.
Den ikoniska göteborgsjournalisten berättar
om sin nya bok Projektet, en insiktsfull roman
om politik och makt.

FOTO: GP

Entré 25 kronor, förköp från 9 februari i biblioteket.
En familjeföreställning för de allra yngsta (0–5 år) och deras
föräldrar och syskon.
Att trösta och vyssa våra barn med sång är något vi människor
har gjort i alla tider, på alla platser, i alla kulturer. Sången bygger
gemenskap och skapar liv och glädje, goda minnen och ett språk.

Föreläsning: Birgitta Eklund
– Med boken som vägvisare

Du kan hyra våra lokaler för barnkalas,
möten, fester, studiecirklar och annan
verksamhet.

Information och bokning
Kontakta lokalansvarig på telefon till
031-366 04 33 eller skicka e-post till
axelhuset.uthyrningen@afh.goteborg.se.

FOTO: Herbert Kårlin

Fri entré, anmäl dig i biblioteket från 1 februari, om du törs…
Vågar du följa med på årets kusligaste spökvandring? Vi läser
läskiga berättelser och tar en kuslig runda i Axelhuset. Efteråt
blir det fika och pyssel.

FOTO: Peter Loyd

Barnteater: Under regnbågen
– Markatta musikteater

Torsdag 15 februari kl. 15.30. För dig 7–11 år.

Konstgruppen KRY: blandade tekniker

Fri entré, ingen föranmälan.
Birgitta har rest i spåren efter Kerstin
Ekmans bok Då var allt levande och lustigt, om Linnélärljungen Clas Bjerkander.
Här berättar hon om sin resa, och om
andra litterära strapatser.

Onsdag 18 april kl. 11.00–12.30, samling Flatåsparken
vid Flatåsskolan

Onsdag 14 mars kl. 17.00, biblioteket.

Månadens utställning

Tisdag 8 maj kl. 19.00, biblioteket.

Hälsoinspiration: Utomhusgym

FOTO: Jäger Arén, Musikcentrum väst

FEBRUARI

Tisdag 27 februari kl. 19.00,
biblioteket.

Under vecka 16 (16–21 april) är vi
extra lyhörda för dina synpunkter
och idéer om Axelhusets verksamhet! Önskar du något mer eller
annorlunda? Vill du engagera dig?
Lämna dina förslag på vår facebooksida: Axelhuset och
Högsbo bibliotek, i våra förslagslådor runt om i huset eller via
e-post till axelhuset.fritid@afh.goteborg.se.

MAJ

FOTO: Bokomslag

Musiksaga: Mira och monstren med
Maria Apelmo

Högsbospecial& TyckTill-vecka!
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Fri entré, ingen föranmälan.
Är det sant att allt fler avvisar demokratin och vill ha andra
styrformer? Varför är så få medlemmar i ett politiskt parti? Hur
står det till med kunskapen om demokratin egentligen? Docent
Mikael Persson från Göteborgs universitet reder ut begreppen.

JANUARI

