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Program augusti–december 2019
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Linnéstadens bibliotek

Måndag–torsdag 10–19
Fredag 10–17
Lördag 11–15

Måndag–torsdag 10–19
Fredag 10–17
Lördag 10–14

Adress: Chapmans torg 5
Telefon: 031-365 95 51

Adress: Första Långgatan 28 A
Telefon: 031- 365 80 11
www.goteborg.se/linnestadensbibliotek

Öppettider:

Har du en idé?
Ta chansen och tyck till via Göteborgsförslaget
goteborg.se/goteborgsforslaget
Eller kom till Medborgarbudget och träffa
politiker och tjänstepersoner i Majorna-Linné.
Datum och tider hittar du i foldern sidan 8.

www.goteborg.se/majornasbibliotek

Biblioteken i Majorna-Linné

Öppettider:

@bibliotekenimajornalinne

Återkommande program
för barn och unga
Alla arrangemang är kostnadsfria.
Babysång på bibblan med Lise-Lotte

Bokslukarklubbar
Gillar du att läsa och prata om böcker? Då ska du var med i
en av våra bokslukarklubbar! Vi läser, tipsar och pratar om
böcker. Och fikar såklart. Bokslukarklubben är för dig som
går i mellanstadiet. Vi träffas fyra gånger under hösten.

Majornas bibliotek: Tisdagar kl. 16, 3 september,
1 oktober, 5 november och 3 december.

För barn 4–10 månader. Sånger, ramsor och rörelselekar för
de små som ännu inte börjat gå. Boka plats på biblioteket
eller per telefon tidigast en vecka i förväg.

Till första tillfället ska du ha läst Bara den svagaste överlever
av Petrus Dahlin. Anmäl dig till Majornas bokslukarklubb på
031-365 95 51.

Onsdagar på Linnéstadens bibliotek tel. 031-365 80 11

Linnéstadens bibliotek: Torsdagar kl. 16. 12 september,
10 oktober, 7 november och 5 december.

18 september kl. 10.15 och 11.15
16 oktober kl. 10.15 och 11.15
6 november kl. 10.15 och 11.15
4 december kl. 10.15 och 11.15

Till första tillfället ska man ha läst Raymie Nightingales
stora plan av Kate DiCamillo. Anmäl dig till Linnéstadens
bokslukarklubb på 031-365 80 11.

Torsdagar på Majornas bibliotek tel. 031-365 95 51
12 september kl. 10 och 11
3 oktober kl. 10 och 11
28 november kl. 10 och 11
12 december kl. 10 och 11

Sagostund på spanska
Lördagar kl. 11, Majornas bibliotek. För barn 2–6 år.
7 september, 5 oktober, 9 november och 7 december
Medlemmar ur den latinamerikanska föreningen Alas läser
högt. Anmälan till alas@live.se eller på facebook: alasgbg.
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För den som
har en läsnedsättning
finns appen Legimus med
digitala talböcker. Hör av dig
till biblioteket och boka en tid
för registrering.
På biblioteket finns talböcker
för utlån. Vi lånar också ut
talboksspelare under
kortare tid.
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Återkommande program för vuxna

Advokatjour
Torsdagar kl. 17–19, 12 september, 17 oktober och
14 november, Linnéstadens bibliotek

Alla program för vuxna är kostnadsfria.

Du får samtala med en advokat från Engström & Hellman
Advokatbyrå i cirka 15 minuter utan kostnad och får tips om
hur du ska gå vidare med dina juridiska problem. Kölapp
finns att hämta från kl. 16.30.  

Träna svenska
Måndagar kl. 16.30–18.30, 26 augusti–9 december
Majornas bibliotek

Digitala första hjälpen

Prata svenska med volontärer. Vi bjuder på kaffe och te.

Vill du lära dig ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets
databaser? Vill du kunna reservera och låna om dina böcker
via till exempel datorn, plattan eller mobilen? Eller bara skaffa
en e-postadress?

Läxhjälp och träna svenska
Torsdagar kl. 16.30–18.30, 29 augusti–12 december
Linnéstadens bibliotek

Boka en tid så visar vi hur det funkar. Linnéstadens bibliotek
tel. 031-365 80 11, Majornas bibliotek tel. 031-365 95 51.

Få stöd i din språkutveckling, uttal och läxhjälp tillsammans
med volontärer. Vi bjuder på te.

Existentiell samtalsgrupp
Fredagar kl. 10.30–12, 4 oktober–29 november.
Linnéstadens bibliotek

Gör skillnad för en annan människa
– bli volontär!
Tisdag 3 september och 5 november kl. 16.30–18.30
Majornas bibliotek

Som volontär gör du en insats utan ekonomisk ersättning.
Du ger av din tid och får lära känna nya människor. Träffa
volontärsamordnaren Marcus Erlandsson så får du veta mer.
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FOTO: MARCUS ERLANDSSON

Tisdag 10 september och 12 november kl. 16.30–18.30
Linnéstadens bibliotek

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Genom att
dela tankar om sådant som tillhörighet och ensamhet, mening och tomhet, drömmar och rädslor, kan vi göra det hela
lite mer hanterbart. Vi träffas i en grupp om cirka 8 personer
och samtalar om frågor som kan beröra oss på djupet, men
som vi sällan sätter ord på. Nio tillfällen. Ledare: Pontus Nilsen, präst Oscar Fredriks församling. Anmälan från och med
19 augusti till halsolots@centrum.goteborg.se eller på tel.
031-365 70 54.
Arrangör: Linnéstadens bibliotek i samverkan med Hälsolots
Centrum Majorna-Linné.
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Medborgarbudget 2019
Måndag 16 september kl. 13–15, Majornas bibliotek
Tisdag 24 september kl. 15.30–17.30, Majornas bibliotek
Onsdagen 2 oktober kl. 15–17, Linnéstadens bibliotek
Stadsdelsnämnden genomför under hösten 2019 en medborgarbudget på temat tillit och gemenskap i lokalsamhället. Medborgarbudget är ett sätt för invånarna att delta i
utformningen eller fördelningen av offentliga resurser.
Syftet är få in förslag på aktiviteter och åtgärder som kan
bidra till minskad ohälsa och droganvändning samt bidra till
ökad integration. Här kan du få veta mer, lämna ett förslag
eller tala med tjänstepersoner och politiker om varför just
dina idéer bör förverkligas. Medborgarbudgeten riktar sig till
alla som bor, verkar och vistas i Majorna-Linné.
Stadsdelsnämnden genomförde under 2018 sin första medborgarbudget rörande trygghetsskapande åtgärder.

Läsecirklar
Tisdagar 10 september, 8 oktober,
5 november och 3 december,
kl. 10 eller 14 (två cirklar)
Linnéstadens bibliotek
Vi läser, diskuterar och fikar. Första boken
kommer att finnas på biblioteket att låna
från mitten av augusti. Anmälan tel.
031-365 80 11. Begränsat antal deltagare.

Start tisdag 27 augusti kl. 17.
Majornas bibliotek
En läsecirkel där deltagarna själva väljer
texter. Det finns plats för ytterligare ett
par nya cirkeldeltagare.
Anmäl dig till Majornas bibliotek, tel.
031-365 95 51.

Läsecirkel på spanska  
Torsdagar kl. 17.30–18.30. 22 augusti,
12 september, 17 oktober, 14
november och 12 december
Majornas bibliotek
För dig som talar spanska flytande. Vi
träffas en torsdag i månaden och pratar
om den bok vi läst. Låna och läs boken
innan varje tillfälle. Aktuell bok meddelas
vid anmälan på telefon 031-365 95 51.
Begränsat antal deltagare.

Poesiläsecirkel
För den som
har en läsnedsättning
finns appen Legimus med
digitala talböcker. Hör av dig
till biblioteket och boka en tid
för registrering.
På biblioteket finns talböcker
för utlån. Vi lånar också ut
talboksspelare under
kortare tid.
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Onsdagar kl. 14–15.30, 11 september,
9 oktober, 6 november och 11
december, Majornas bibliotek
En läsecirkel utan handledare där deltagarna själva väljer texter. Det finns plats
för ytterligare ett par nya poesiläsare.
Anmäl dig till Majornas bibliotek på
tel. 031-365 95 51.
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Tisdagar kl. 12.30–14 (1, 8, 15 och 22 oktober)
Grupprum 1 och 3, Linnéstadens bibliotek
I och vid Hälsorummet på Linnéstadens bibliotek kan du i höst träffa Hälsolots samt
inbjudna gäster. Kom och ställ dina frågor. Hälsolots bjuder på äpplen. Fyra tillfällen.
Drop in och kostnadsfritt! Välkommen!

Hälsolots lotsar

Hälsolots berättar om och svarar på frågor
kring utbudet i höstprogrammet som
erbjuder något för den fysiska, psykiska,
sociala och existentiella hälsan. Hälsolots
lotsar även till samverkansparters utbud.

Prata munhälsa

Rådgivningen gästas av Folktandvården.
Kom och ta del av tips för bättre munhälsa
och ställ dina frågor till en legitimerad
tandhygienist.

Hitta rätt träning för dig

Inspireras till rörelse och hitta rätt träning för
dig med hjälp av Idrott-och föreningsförvaltningen. Bland annat erbjuds gruppträning,
gym både inne och ute, motionsspår och
frisbeegolf med mera.

Gör skillnad – bli volontär!

Kom och träffa volontärsamordnaren i
Majorna-Linné som berättar mer om hur du
kan göra en insats för någon annan medmänniska och för dig själv.

Övriga arrangemang för barn och vuxna
Begränsat antal platser vid alla arrangemang.
Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i förväg
på respektive bibliotek. Alla arrangemang är kostnadsfria.

September
Teckensäcken med Big Wind
Lördag 14 september kl. 12, Majornas bibliotek
För barn 3–6 år
En säck full med sånger som vi sjunger många gånger. Har ni
hört om katten Affe, som gillar kaffe? Vad rimmar på skägg?
Rim, ramsor och tecken som stöd. En fingerfärdig föreställning med glöd. Biljetter (max tre per person) delas ut en
vecka i förväg på Majornas bibliotek.

FOTO: OLA KJELBYE

Drop in rådgivning – hälsa

Slottsskogens trevligheter
NaturStig, Stig Fredriksson, har i många år genomkorsat
Slottsskogens alla vinklar och vrår. Han berättar om allt han
hittat och har med sig sin tredje bok i ämnet, Slottsskogens
Trevligheter. Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka
i förväg på Majornas bibliotek.
Linnéstadens bibliotek i samverkan med Hälsolots Centrum Majorna-Linné.

FOTO: STIG FREDRIKSSON

Tisdag 17 september kl. 19, Majornas bibliotek
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Jag som var så rolig att dricka vin med

Lördag 21 september kl. 11, Linnéstadens bibliotek.
För barn 1–6 år.

Måndag 30 september kl. 17.30, Linnéstadens bibliotek.
Med uppriktighet och drastisk humor berättar Rebecka
Åhlund i sin bok Jag som var så rolig att dricka vin med: rapport från ett år som nykter alkoholist om att hantera livets
olika roller och samtidigt dölja sin alkoholism. Hon visar hur
alkoholen har kommit in i allt fler sociala sammanhang i vår
kultur, från helgdrickande till vardagsdrickande hos en större
del av befolkningen, men också hur man kan bryta missbruket. Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i förväg
på Linnéstadens bibliotek.

Portionen under tian – bra för dig, din
plånbok och planeten!

Oktober

Spelar det någon roll vad vi lägger på tallriken? Hur påverkar
det vårt klimat, vår hälsa och ekonomi? Hanna Olvenmark,
dietist och författare, diskuterar och tipsar om klimatsmart,
hälsosam och billig mat. Hon berättar om hur projektet Portionen under tian startade och om hur drömmar kan uppnås
genom bra planering i vardagen. Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i förväg på Majornas bibliotek.)

Amanda Svensson
Torsdag 26 september kl. 18, Linnéstadens bibliotek
Författarens nya roman Ett system så magnifikt att det
bländar är en familjeberättelse om tre syskon som försöker
nå varandra i en värld som blivit alltmer splittrad. Vad händer när det tryggaste, familjen, faller isär? Amanda Svensson
berör också en av vår tids stora frågor, klimatkrisen. Biljetter
(max tre per person) delas ut en vecka i förväg på Linné
stadens bibliotek.
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FOTO: ULRIKA POUSETTE

Måndag 23 september kl. 19, Majornas bibliotek

Jobcentre rejects
Onsdag 2 oktober kl. 19, Majornas bibliotek
L-P Anderson är tillbaka, denna gång med den hårdare
rocken i fokus. Han har genom detektivarbete hittat fantastiska band från sent 70-tal och tidigt 80-tal. Band som oftast
bara släppte ett par singlar och därmed aldrig hamnade
i strålkastarljuset, nu utgivna som de hyllade samlingarna
Jobcentre rejects. L-P förmedlar historierna och musiken från
dessa bortglömda juveler i musikhistorien. Biljetter (max tre
per person) delas ut en vecka i förväg på Majornas bibliotek.

ILLUSTRATION: OSCAR NORDBLOM

Varje dag pysslar våra vänner insekterna om jorden på bästa
sätt. Kom och möt några av dom i en fantasifull föreställning
där du får veta mer om deras liv. Roliga instrument blandas
med allsång, klurig lek och fakta om vår magiska natur.
Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i förväg på
Linnéstadens bibliotek.

ILLUSTRATION: MAX GUSTAFSON

Kapten Kryp & skattkistan

Senior i Majorna-Linné
Måndag 7 oktober kl. 12–14.30, Majornas bibliotek
En halvdag med information för dig som är 65 år och uppåt.
Vi har bjudit in olika verksamheter inklusive Göteborgs nya
Äldreombudsman, som presenterar sig och berättar om sina
respektive områden. Vi bjuder på fika!
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Bebis+fika – Leva och leka giftfritt

Klimat och psykologi: därför är den etiska
analysen bäst

Torsdag 10 oktober kl. 10.30–12, Majornas bibliotek

Tisdag 22 oktober kl. 19, Majornas bibliotek

Helena Norin, miljökonsult, berättar vad du kan göra för att
förbättra barnens miljö. För förälder med barn upp till ett år.
Boka plats på biblioteket eller per telefon tidigast en vecka i
förväg. Tel. 031-365 95 51.

Billy Larsson, legitimerad psykolog och filosofie doktor i psykologi, menar att vi måste utveckla ett solidaritetstänkande
gentemot kommande generationer för att gå i klimatvänlig
riktning. Han har nyligen kommit ut med boken Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: det etiska
alternativet. Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i
förväg på Majornas bibliotek.

Ljudstrålar och Jazzglassar av Claranna
och Ljudstråle
Föreställningen är en spritt språngande stjärnklubb där
ljudet färdas med blixtens hastighet. Du får spela och dansa
med Ljudstrålen som kan låta hur som helst. Som en saxofon, ett trumset, ett spöke, en elefant! En rolig familjeföreställning med musik, ramsor och rörelse i centrum. Biljetter
(max tre per person) delas ut en vecka i förväg på Majornas
bibliotek.

Poesikväll med Nino Mick, Jila Mossaed
och Kennet Klemets

FOTOGRAF: MARTIN NORBERG

Lördag 12 oktober kl. 12, Majornas bibliotek
För barn 3–7 år

Bebis+fika – Barns språkutveckling, från
tidig kommunikation till tal och språk
Torsdag 24 oktober kl. 10.30–12, Majornas bibliotek
Eva Sandberg, logoped, Central Barnhälsovård i Göteborg
och Södra Bohuslän, informerar om barns tal-, språk- samt
kommunikativa utveckling. För förälder med barn upp till
ett år. Boka plats på biblioteket eller per telefon tidigast en
vecka i förväg. Tel. 031-3659551

Tisdag 15 oktober kl. 19, Majornas bibliotek
Lyssna till tre spännande poeter som läser sina dikter: en
ung debutant och två etablerade lyriker. Nino Mick blev 2013
mästare i poetry slam och kom nyligen ut med Tjugofem
tusen kilometer nervtrådar. Kennet Klemets gav förra året ut
sin nionde diktbok På dess naturliga plats. Jila Mossaed har
nyligen blivit invald i Svenska Akademien. Biljetter (max tre
per person) delas ut en vecka i förväg på Majornas bibliotek.
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November

Kom an landkrabbor och pirater med
Skojploj
Lördag 26 oktober kl. 11.30, Linnéstadens bibliotek
För barn 3–7 år

Torsdag 31 oktober kl. 19, Majornas bibliotek
Eva Zetterman, docent vid institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, föreläser om konstnären
Frida Kahlos självporträtt och presenterar alternativa tolkningar som utgår från konstnärens samtid i Mexiko. Biljetter
(max tre per person) delas ut en vecka i förväg på Majornas
bibliotek.

Torsdag 7 november kl. 9–10.30, Majornas bibliotek
Anna Thomasson, utvecklingsledare Mänskliga rättigheter
Majorna-Linné, berättar om förväntningar på föräldrar och
hur mönster kring föräldraskap och jämställdhet skapas och
förändras. För förälder med barn upp till ett år. Boka plats
på biblioteket eller per telefon tidigast en vecka i förväg.
Tel. 031-365 95 51.

Vad gjorde Isadora i Göteborg 1906? –
några nedslag i den nutida danshistorien
Måndag 11 november kl. 19, Majornas bibliotek
Gun Lund, danskonstnär med säte i Göteborg och dansscen
3:e Våningen i Majorna, berättar om några förgrundsgestalter under 1900-talet och framåt. 3:e Våningen har ett av
landets största dansbibliotek och arkiv. Biljetter (max tre per
person) delas ut en vecka i förväg på Majornas bibliotek.

Skräcken i bäcken med Teater Marang
Lördag 16 november kl. 12, Majornas bibliotek
För barn från 4 år
På varsin sida om en bäck bor en flicka och en pojke. I bäcken bor ett vidrigt odjur, Skräcken i bäcken. Flickan hör till
Konungafolket och pojken till Dronningafolket. Trots rädslan
för Skräcken i bäcken bestämmer de sig för att försöka bygga en bro över bäcken på natten när ingen ser.
Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i förväg på
Majornas bibliotek.
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ILLUSTRATÖR: SUZANNE RANGSTEDT

Att gestalta det personliga politiskt – om
Frida Kahlos självporträtt

FOTO: JAMIE DAHLIN

På det stora äventyret får barnen följa den modiga pirat
tjejen som är tuff men inte kan läsa, sjöstjärnedivan som
inte kan räkna och landkrabban som visserligen kan läsa
men är väldigt rädd och försiktig. De tre ger sig ut på
skattjakt, möter hinder och svårigheter som de tack vare
sina olikheter lyckas övervinna: vi är olika bra men bäst tillsammans! Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i
förväg på Linnéstadens bibliotek.

Bebis+fika – Jämställt föräldraskap
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Hetare och blötare städer
Torsdag 28 november kl. 19, Majornas bibliotek
I takt med den globala uppvärmningen förväntas havs
nivån stiga och värmeböljor och kraftiga regn öka i
antal och intensitet. Städer är särskilt utsatta för dessa
förändringar. Sofia Thorsson, professor vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet,
berättar om hur städer kan anpassa sig till ett förändrat klimat.
Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i förväg på Majornas bibliotek.

Lördag 30 november kl. 11, Linnéstadens bibliotek
För småttingar 0–3 år
En musikalisk, poetisk och rolig föreställning som
rymmer stora frågor, fniss och tittut, dans och vänskap.
Om allt magiskt som händer när vi är här och nu. Biljetter (max tre per person) delas ut en vecka i förväg på
Linnéstadens bibliotek.
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FOTO: ANDREAS BELANDER

Lilla Livet här och där med Åsa
Björklund
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Bibliotekskort
Bibliotekskort är gratis och ger dig möjlighet att:

»» låna böcker, tidningar, film, musik, TV-spel
»» använda trådlöst nätverk eller bibliotekets datorer
»» själv reservera böcker och låna om dygnet runt
»» ladda ner e-böcker och e-ljudböcker
»» läsa tidningar och tidskrifter från hela världen
Du är naturligtvis också välkommen till biblioteket utan
bibliotekskort, för att bara vara, läsa, studera eller ta del
av våra arrangemang.

Bra appar för dig som har ett bibliotekskort

LIBBY

BIBLIOTEKET

PRESSREADER

Göteborgs Stad 190411-002-690 Foto: unsplash.com och mostphotos.com om inget annat anges Juni 2019

i din mobil eller dator

