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Läsecirkel
Tisdagar 10–11.30
8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 
11/6

Bibliotekets läsecirkel träffas 
en gång i månaden för att 
samtala om två böcker. Nya 
deltagare kan ansluta när som 
helst. Böckerna finns att låna 
på biblioteket.

Sagor från hela världen
Tisdag 23 april 9.30  

Världsbokdagen den 23 april inleder veckan och vi läser sagor från 
världens alla hörn och på olika språk. 
Från 3 år. Föranmälan.

Sagostunder
Onsdagar 9.30–10 
6/2 –17/4

Barnbibliotekarie Maria Lars-
son läser sagor för barn 3-5 år. 
Föranmälan.

Sagoläsning på
finska och svenska
Onsdag 20 februari 9.30 

Sverigefinnarnas dag (24/2) 
firas den här veckan med att 
läsa en saga på finska och 
svenska. 
Från 3 år. Föranmälan.

Foto: Sofia Oscarsson 

Läslust



Digital delaktighet
Varannan fredag 
10–10.40 
10.40–11.20 
11.20–12 

Boka tid för enskild handledning av en bibliote-
karie. Du kan få hjälp med att komma igång med 
surfplatta, smartphone eller dator. Specificera gärna 
vad du vill ha hjälp med vid bokning. 
Föranmälan.

Talböcker och Legimus 
Boka tid 

Legimus är en digital tjänst för personer med funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt 
text. För att använda tjänsten måste du registrera ett Legimuskonto på ditt närmaste bibliotek. Som 
Legimus-användare kan du ladda ner böcker själv från www.legimus.se till din dator, telefon eller 
surfplatta.

 ”Alla ska ha tillgång till litteratur och samhälls-
 information utifrån vars och ens förutsättningar, 
 oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.”  
  Myndigheten för tillgängliga medier

Boken kommer 
Onsdagar 12–14
16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 5/6, 3/7, 31/7

Kärra bibliotek erbjuder Boken kommer. Det är en 
kostnadsfri service till dig, som på grund av hög 
ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller 
funktionshinder, inte själv kan komma till 
biblioteket. 

Kontakta Kärra bibliotek senast en vecka före det 
datum du vill få böckerna hämtade eller lämnade.

Delaktighet
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Poetry slam och fri poesi  
Torsdag 14 februari 14–16 

Ta chansen att skriva fri poesi i en poetry 
slam-workshop med författaren och poeten 
Louise Halvardsson. Du får uttrycka tankar 
och känslor, och leka med språket utan nå-
gon press att det ska vara ”bra” eller ”rätt”. 
13–18 år. Fri entré. Föranmälan.

Barnyoga på alla hjärtans dag 
Torsdag 14 februari 9.00

Barnyoga är en oreligiös och icke-tävlingsinriktad 
träningsform där alla deltar utifrån egen förmåga och 
dagsform. Vi firar alla hjärtans dag med åldersanpassde 
yogapositioner och andningsövningar och avlutar med av-
slappning. Vi övar yoga barfota och med bekväma kläder 
på. Tänk på att inte äta precis innan klassen. Alla kan och 
är välkomna – det är bara nyfikenhet som krävs!  
Barnyogalärare: Maëva Begon 
7–13 år. Fri entré. Föranmälan.
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Gör din egen film  
– filma och redigera med iPad 
Torsdag 18 april 13–18 

Ta med din iPad och tillsammans skapar vi 
film. Vi pratar om hur en film är uppbyggd, 
skissar på en idé och gör ett filmmanus/bildma-
nus. Därefter får du hjälp att lära dig filma och 
redigera din alldeles egna film. Vi avlutar med 
att titta på det vi gjort under dagen tillsammans 
och pratar om vad vi lärt oss. Du behöver ha 
Imovie installerat på din Ipad och 4 Gb ledigt 
utrymme. 
10–15 år. Fri entré. Föranmälan.

Foto: Jenniann Johannesson

Ill: Emanuel Claesson



Gör din egen film  
– filma och redigera med iPad 
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Ta med din iPad och tillsammans skapar vi 
film. Vi pratar om hur en film är uppbyggd, 
skissar på en idé och gör ett filmmanus/bildma-
nus. Därefter får du hjälp att lära dig filma och 
redigera din alldeles egna film. Vi avlutar med 
att titta på det vi gjort under dagen tillsammans 
och pratar om vad vi lärt oss. Du behöver ha 
Imovie installerat på din Ipad och 4 Gb ledigt 
utrymme. 
10–15 år. Fri entré. Föranmälan.

Kalas, Alfons Åberg!
Tisdag 30 april 9.30 
 
En föreställning med Sagofén Isadora efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker 
Kalas, Alfons Åberg! .
3-5 år. Fri entré. Föranmälan.

Sagan om den underbara 
familjen Kanin och 
monstret i skogen
Tisdag 5 mars 8.45 och 9.30

Lillebror Kanin bor i den underbara delen 
av skogen, granne med den fruktansvärda 
delen där monstret bor. Han går vilse, 
träffar en tomte, drömmer mardrömmar, 
möter monstret och blir till slut hennes 
vän. 
Föreställningen är baserad på boken av 
Jonna Björnstjerna. Teater Pellerin.
Från 3 år. Fri entré. 
Boka plats en vecka i förväg. 

Ill: Jonna Björnstjärna

Ill: Gunilla Bergström

Glädje



Bostadsnära odling  
Torsdag 21 februari 17–18

Paula Palm, trädgårdscoach vid 
Fastighetskontoret, Göteborgs 
stad. Intresset för odling är stort i 
Göteborg och för dig som vill börja 
odla på fritiden finns det ett antal 
alternativ att välja mellan. Idèn bak-
om satsningen ”Bostadsnära odling” 
är att skapa mötesplatser på temat 
odling för att bidra till en trygg plats 
för rekreation och sociala möten. 
Fastighetskontoret kan hjälpa till 
med detta om ni till exempel är en 
engagerad grupp i ett bostadsområde. 
Kravet för detta ska kunna genom-
föras är att de intresserade bildar en 
odlarförening med en styrelse och att 
marken är kommunalägd.
Fri entré.  Föranmälan. 

Släktforskning
Måndagar 17.30
4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4

Vill du lära känna dina förfäder och 
samtidigt få en lärorik och spän-
nande hobby? Johan Larsson från 
Göteborgsregionens släktforskarför-
bund (GRS) handleder under våren 
bibliotekets gratis drop-in.
Fri entré. 

Lördag 13 april 12.00
Annika Rockström
Sagor, myter och berättelser från 
hav och kust

Foto: Paula Palm

Nyfikenhet



Lördag 13 april 12.00
Annika Rockström
Sagor, myter och berättelser från 
hav och kust

Att vara närvarande här och nu, och samtidigt på en resa tillsammans med 
andra lyssnare, det är magin med berättande. Vi kan resa till andra tider, till 
andra länder, eller hålla oss till vår nära verklighet. Varför är havet salt? Och 
varför lägger man ett mynt under masten på båten? Och vem är varnarn? 
Detta och mycket mer får du veta i den här berättarföreställningen. 
Annika Rockström har berättat på muséer och kaféer, på stranden och vid 
lägerelden. Nu besöker hon Kärra bibliotek.  
Från 7 år. Fri entré. Föranmälan.

Foto: Angelica Stenberg



Teatercafé: 
Föregångerskan 
– teaterpjäs om Gulli Petrini
Onsdagen 3 april kl. 12.00  
Stora salen, Tuve bibliotek 

Gulli Petrini var en av dem som såg till att vi 
fick rösträtt i Sverige.  Som fysiker, lärare och 
frisinnad kommunalpolitker verkade hon i Växjö 
och Stockholm.  När hon undervisade om evolu-
tionen fick hon sparken från sin tjänst som lärare.  
Men det stoppade inte Gulli, hon gick sin egen 
väg och talade för den kvinnliga rösträtten.  
Föregångerskan, en kvinnokämpe från förr, på-
minner om att inte ta våra rättigheter för givet.  
Gulli Petrini gestaltas av Catherine Westling. 
Manus: Lisa Lindén. Regi: Karin Enberg.  

Dagen avslutas med Lisbeth Stenberg, docent 
i litteraturvetenskap som berättar om projektet 
Göteborgs kvinnorörelsers historia 

Fri entré och fri fika. I samarbete med PRO.
Bokning Tuve bibliotek tel. 031-366 80 50 

Kristall: Strandhugg – en 
odyssé i kvinnors tonkonst 
längs hela Sveriges kust
Torsdag 11 april 17.00

Med fokus på kvinnors tonsättningar och liv 
tar Kristall med publiken på en resa genom tid 
och rum, från Norrlandskusten till Västkusten. 
I ord och ton möter publiken tonsättarnas olika 
verk och livsöden via brev, citat, historiska fak-
ta, musik och den poesi de har valt att använda 
sig av i sina kompositioner.
Karin Wiberg – Violin
Lisa Fröberg – Sång, piano
Fri entré. Föranmälan.

Foto: Tilo Stengel

Energi



Språkcafé
Torsdagar 16-17  
7/2, 7/3, 4/4, 2/5

Vill du träna på att prata svenska? 
Välkommen att besöka vårt språkcafé. 
Vi fikar och pratar lätt svenska.
Fri entré.

Leve demokratin! 
– en miniutställning
29/4–24/5

Demokratin har fallerat många gånger. I dessa 
misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka 
beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som 
har hänt i historien. Bara då kan vi undvika att 
upprepa samma misstag. Utställningen ”Leve de-
mokratin!” berättar om de olika skeenden som till 
slut ledde till att Hitler kom till makten, om hur 
den folkvalda regeringen tappar kontrollen, hur 
lagar ändras och hur diktaturen sakta får fäste.

Situationen i dag är annorlunda än den var i 
Tyskland under mellankrigstiden. Trots detta 
finns det likheter i samhällsutvecklingen. Vad 
finns det för lärdomar i det som hände då när vi 
ser på hur vi kan stärka vår demokrati i dag?

Lärande



Preeti Singh
28/1–28/2
Vernissage 28 januari 17–19

Preeti ställer ut designade kuddar med virkade och 
broderade motiv, samt frihandsteckningar och mål-
ningar i akryl, olja och akvarell. Några av hennes 
verk är inspirerade av motiv från traditionell indisk 
konst och kultur.
Bekanta dig med hennes verk på Facebook: creati-
vecraftsandpaintings

Gudrun Björk
4/3–28/3
Vernissage 4 mars 17–19

Gudrun är pensionär och amatörmålare. Hon har 
varit medlem i konstnärsföreningen Art Indigo. 
Hennes målningar är ett uttryck med färg och form 
från naturen men också mycket annat från omgiv-
ningarna. Hon målar gärna i olja men har även prö-
vat på akvarell. Gudrun har gått kurser hos svenske 
konstnären Inge Pettersson, hos ryska konstnärer 
vid Helnaes Folkhögskola i Danmark samt en kurs 
vid Ölands Folkhögskola. Gudrun har bl.a. ställt ut 
på Stadsbiblioteket, Backa Kulturhus, Restaurang 
Gåsen, Restaurang Barleys Food m.fl.

Kreativitet och eget 
skapande ger lust och motivation. 

Välkommen att ställa ut på Kärra bibliotek!

Hemma i bilderboken  
7–25 januari 

Bilder från olika illustratörer visar hur det kan se 
ut under läggdags, lek, pysslande och kaos. Utställ-
ningen ”Hemma i bilderboken” är producerad av 
Barnboksbildens Vänner.

Ill: Cecilia Torudd

Kreativitet



Kreativitet och eget 
skapande ger lust och motivation. 

Välkommen att ställa ut på Kärra bibliotek!

Förskolorna i Kärra
28/5–20/6

Förskolorna i Kärra-Säve har tillsammans gjort en 
utställning till Kärra bibliotek.

Leif Rosén
1/4–25/4
Vernissage 1 april 17–19

Leif är en pensionerad dekoratör som har 
målat i många år. Han är medlem i konstnärs-
föreningen Art Indigo och konstnärsförbundet 
Alliansen. Leif målar gärna havsmotiv och 
uttrycker sig mest med akvareller, men arbetar 
även med olja och akryl. Han är utbildad vid 
Hovedskous målarskola och har även gått kur-
ser vid NKI-skolan och ABF. Leif har ställt 
ut i Backa Kulturhus, Volvo, Stadsbiblioteket, 
Särö Golfklubb, Galleri Cosmopolitan, Hönö 
fiskemuseum m.fl.

Skapande



Boktips Kärra biblioteks bokblogg
karrabiblioteknyabocker.wordpress.com

Följ oss på Facebook 
sv-se.facebook.com/karrabibliotek

Välkommen till 
Kärra bibliotek
Biblioteket är mötesplatsen för kultur och information mitt i Kärra 
centrum. Här hittar du böcker, tidskrifter, dagstidningar, språk-
kurser och böcker på andra språk, film och spel. Utöver detta kan 
du beställa media från andra bibliotek eller lämna inköpsförslag. 
Det finns datorer med skrivare, kopiator med skannerfunktion till 
e-post, samt ett trådlöst nätverk. Välkommen till kulturprogram och 
utställningar för vuxna och barn!

Telefon: 031–366 94 60

E-post: karra.bibliotek@norrahisingen.goteborg.se

Öppettider:  Måndag   10–19 
  Tisdag  10–17 
  Onsdag  10–16 
  Torsdag  10–19 
  Fredag  10–16

Logga in på ditt bibliotekskonto: www.gotlib.goteborg.se

www.goteborg.se/karrabibliotek

Se och förnya dina lån 
www.gotlib.goteborg.se


