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Hurra!

Vårprogrammet är här! I detta program har vi samlat aktiviteter som anordnas på
träffpunkter och bibliotek i Lundby januari till juni 2017.
Det är ett brett program med aktiviteter för alla åldrar, från sagoyoga till senioryoga,
bokfikor, filmkvällar och läxhjälp. Till exempel kan du ta del av föreläsningen Don’t
touch my hair den 8 februari på Lundby bibliotek: I Don’t touch my hair utgår Salem
Yohannes från hår, närmare bestämt afrohår, för att beröra ämnen som skönhetsideal,
makt och rasism.
Våren på biblioteken bjuder även på flera författarbesök, som Sara Granér med Jag
vill inte dö, jag vill bara inte leverera, Christian Wedel med Wedels Göteborg: En orättvis
uppslagsbok från Alla-heter-Glenn till Västlänken och Elisabeth Åsbrink med 1947.
Även träffpunkterna sjuder av aktiviteter: du kan följa med på utflykter eller gå på någon av alla de utställningar som anordnas – till exempel i april när Hisingens Kulturskolas elever ställer ut sina keramik- och bildverk. Du kan också delta i workshops på
träffpunkterna där du är med och påverkar hur parken i det kommande Flunsåsstråket ska se ut.
I vår finns det totalt över 200 programpunkter för dig att ta del av, till exempel:
utflykter, bebisrytmik, bokcirklar, underhållning, programmeringskurser för barn,
hantverksträffar, barnteatrar, flerspråkig företagsrådgivning och juridisk vägledning,
teatersagor och musikkafé. Ta gärna med dig någon eller tipsa barn, barnbarn, en vän
eller far- och morföräldrar.
Välkommen!
Pssst! Fram- och baksidan av detta vårprogram är fotat i Lundby. Det är verk som skapades
under gatukonstfestivalen Artscape som en del av Kulturåret 2016. Verket på framsidan är
skapat av konstnären Bless och täcker en hel fasad på Karlavagnsgatan 7. Verket på baksidan
av programmet är medskapat av Lundbybor och finns på Lundbybadet.

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
träffpunkter för seniorer i lundby
facebook.com/lundbybibliotek

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
lundbybibliotek
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LÅNA PÅ NÄTET
www.goteborg.se/bibliotek
www.gotlib.goteborg.se

Här finns vi
Bibliotek
Lundby bibliotek

Borstbindaregatan 12A,
Glasiären vid Vågmästareplatsen
031-366 71 01
bibliotek@lundby.goteborg.se

Kyrkbyns bibliotek

Kyrkbytorget 4
031-366 71 15
biblioteket.kyrkbyn@lundby.goteborg.se

Älvstrandens bibliotek

Diagonalen 6, Lindholmen
031-367 26 27
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Mötesplats Lundby
Mötesplats Lundby

Blackevägen 1
Telefon: 031-366 70 55

Träffpunkter
Träffpunkt Kyrkbytorget 5

Kyrkbytorget 5
Flexlinjen: Mötesplats 1850

Träffpunkt
Wieselgrensgatan 11

Wieselgrensgatan 11
Huset Granngården, vån -1
Flexlinjen: Mötesplats 2805

Kontaktpersoner träffpunkter:
Johanna Bratthammar
Telefon: 031-366 74 09
johanna.bratthammar@lundby.goteborg.se
Monica Gjerdås
Telefon: 031-366 70 67
monica.gjerdas@lundby.goteborg.se

Fritidsgård
Chillzone

Blackevägen 1
Telefon: 031-366 73 48

Stadsdelshuset
Stadsdelshuset

Vågmästaregatan 1A
Telefon: 031-366 70 02
receptionen.lundby@lundby.goteborg.se

Suomea puhuva
henkilöstö!
Finns på Lundby bibliotek,
Älvstrandens bibliotek och i
stadsdelshusets reception.
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Veckoprogram

Handarbeta och umgås

Cirkelträning

Kl 10.30–14

Kl 11–12

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 9/1. Ta med dig ditt handarbete eller något annat som du tycker om
att göra. Vi fikar tillsammans.

Med start 9/1. Träna hela din kropp och
få mer styrka, kondition och rörlighet.
Med cirkelträning tränar du kort tid på
varje station och du kan anpassa övningarna efter dig själv. Begränsat antal
platser.

Är du nyfiken på historia?
Kl 11–12.30 (ojämna veckor)
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 16/1. Vi pratar om olika
historiska händelser, platser och personer. Ibland planerar vi utflykter till olika
platser. Ring gärna för aktuellt program
för dagen. Vi fikar tillsammans.
Anmälan: Lennart Andersson,
telefon: 031-52 22 21

Stavgång i Kyrkbyn
Kl 11–cirka 13
Samling utanför
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Med start 23/1. Vill du gå stavpromenad
men har svårt att komma iväg själv? Gå
med oss! Vi anpassar tempo efter deltagarna och vi fikar på något kafé under
promenaden. Det är lika viktigt att ha
trevligt som att vi rör på oss.

4

Sång och musik
Kl 13.30–15.30
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 23/1. Sjung allsång tillsammans. Här får du utlopp för ditt sångintresse och du träffar nya människor. Kan
du spela ett instrument så är du mycket
välkommen att vara med och spela. Vi
fikar tillsammans.

Språkcafé
Kl 16.30–17.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 30/1. Vill du träna på att prata
svenska? Vi pratar med varandra på lätt
svenska medan vi fikar. I samarbete med
Rambergskyrkan. Ej under skollov om
inget annat anges.

Senior Yoga

Kafékväll

Kl 15.15–16.15

Kl 18–20 (jämna veckor)

TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 16/1. Yoga är mjuka rörelser
som förbättrar rörligheten, cirkulationen, balansen och styrkan i musklerna.
Även minnet och immunförsvaret stärks.
Denna yoga passar alla oavsett nuvarande
styrka eller rörlighet. Kostnad 20 kronor
per gång.

Med start 23/1. Få information, träffa
andra, prata om bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller kom
bara in och fika. I samarbete med Attention Hisingen-Kungälv och träffpunkterna i Lundby stadsdelsförvaltning.

Läxhjälp

Ny träffpunktslokal
på Kyrkbytorget!

Kl 17.30–19
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 16/1. Läxhjälp för alla åldrar.
I samarbete med Individuell Människohjälp. Ej under skollov om inget annat
anges.

I början på året kommer Träffpunkt Kyrkbytorget 5 att flytta
ner en våning till markplan och
bli Träffpunkt Kyrkbytorget 6.
Detta kommer vi förstås att
uppmärksamma, så håll utkik
efter datum för invigningen!
Efter att i flera år framgångsrikt
delat lokal med Vinga Yellow
Rockers flyttar träffpunkten till
egna lokaler.

Foto: Jonas Humleklo
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Spela schack
Kl 9.30–11.30

Skapande verkstad på
biblioteket

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Kl 11–14

Med start 17/1. Schackfantasten Krister
Berg ger dig tips och utmaningar för att
utveckla ditt spelande. Är du nybörjare i
schack så är du lika välkommen! Krister
handleder dig.

LUNDBY BIBLIOTEK

Gymnastik till
medryckande finsk musik
Kl 9.30–11
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Med start 17/1. Alla är välkomna till
gymnastik som är både skönt och nyttigt
och det blir roligare om man gör det
tillsammans med andra. Du väljer själv
om du vill sitta eller stå och du rör på
dig efter din egen förmåga. Alla talar
svenska!

Kaffe med dopp
i trevligt sällskap
Kl 11–13
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Med start 13/1. Här doftar det kaffe och
smörgås och vi samtalar om allt mellan
himmel och jord. Stämningen är lättsam.
Fika 15 kronor.

Med start 7/2. Alla barn är välkomna att
vara med och prova på spännande kreativa aktiviteter med Zahra Mirra.

Mattecentrum
– läxhjälp i matematik
Kl 17–19
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Med start 24/1. Mattecentrum är en
partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening som erbjuder gratis läxhjälp
i matematik. Du kan komma oavsett
vilken nivå du studerar på.

Läxhjälp
Kl 17.30–19
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 17/1. Läxhjälp för alla åldrar.
I samarbete med Individuell Människohjälp. Ej under skollov om inget annat
anges.

Mattestuga
Kl 17.30–19
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 24/1. Matematik för alla
åldrar. I samarbete med Mattecentrum.
Ej under skollov om inget annat anges.
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Inspirationsmiljö för alla
åldrar – drop-in

Canasta

Kl 10–12

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 18/1. Att spela canasta är
populärt och det finns alltid plats för
fler spelsugna. Här blandas kortspel med
hjärtliga skratt. Kom gärna och spela
med oss! Vi fikar tillsammans.

SeniorNet
– äldre lär äldre om IT
Kl 10–12
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 1/2. Du får hjälp med att
börja använda dator, internet, e-post med
mera. Medlemmar från SeniorNet är
handledare. Boka en timme åt gången, kl
10–11 eller kl 11–12.
Anmälan: 031-366 71 01

Promenera med oss!
Kl 11–12
Samling vid anslagstavlan
på Slättadammsgatan 12

Med start 18/1. Följ med på en promenad runt vackra Slätta damm och
Hisingsparken. Tillsammans för vi goda
samtal samtidigt som vi rör på oss. Vissa
av oss går en kortare promenad och
andra lite längre. Du väljer!

Qi Gong
Kl 13–14
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 1/2 (10 gånger). Gör som
kineserna har gjort i årtusenden för att
bevara hälsan. Qi Gong är en träning
som är långsam, mjuk och avspänd.
Kostnad 20 kronor per gång.
Foto: Johanna Bratthammar

Med start 25/1. Du är välkommen att
titta, känna och bli inspirerad av ”smarta saker” och hjälpmedel för alla åldrar
som kan göra vardagen lite enklare och
roligare. Du har även möjlighet att träffa
Lundbys fixare som finns för dig som är
över 67 år. Ställ dina frågor och få tips.

Kl 10–14.30
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Bokklubb med samtal
Kl 13–14.30 (ojämna veckor)
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 18/1. Tycker du om att prata
om det du har läst och även samtala om
andra saker som böckerna inspirerar
till? Vi väljer tillsammans en bok och
läser några kapitel åt gången. Vi fikar
samtidigt som vi pratar. Det går bra att
när som helst under terminen gå med i
denna bokklubb.
Anmälan: Kerstin Terning,
telefon: 0739-85 51 58

Språkcafé på engelska/
Language Coffee Hour
Kl 13–14
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 25/1. Vill du träna på att prata
engelska? Vi pratar med varandra på
engelska medan vi fikar. / Starting
January 25. Join us for a cup of coffee
and practice your English skills.

Språkcafé med Tamam
– vänskap utan gränser
Kl 15–17
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Med start 18/1. På onsdagar bjuder
Tamam Göteborg in till språkcafé för
ungdomar. Tamam är en partipolitiskt
och religiöst obunden organisation som
vänder sig till barn, unga och unga vuxna.
De verkar för mångfald, anti-rasism
och ungas samhällsengagemang. Alla är
välkomna att fika, spela spel, prata och
träffa nya vänner!

Mattestuga
Kl 17.30–19
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 25/1. Matematik för alla
åldrar. I samarbete med Mattecentrum.
Ej under skollov om inget annat anges.

Träna gratis!
På Träffpunkt Wieselgrensgatan 11 finns ett träningsrum för
seniorer där du tränar gratis. Här finns bland annat pingisbord
med rack och bollar, motionscyklar, vibrationsplatta, gummiband, pilatesbollar och mycket mera.
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Spela boule inomhus
Kl 9.30–11.30

Skapartorsdag
på biblioteket

TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Kl 11–18

Med start 19/1. Med inomhusboule kan
du hålla kastarmen i trim året om. Här
finns socialt umgänge, tävlingsmoment,
skratt och träning. Vi fikar tillsammans.
I samarbete med Göteborgs finska
pensionärsförening och träffpunkterna i
Lundby stadsdelsförvaltning.
Alla talar svenska!

LUNDBY BIBLIOTEK

Hantverk och kreativitet
Kl 10–12 (jämna veckor)
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 12/1. Vi inspirerar varandra
och provar nya hantverkstekniker som
pappersvikning, målning, smyckestillverkning, decoupage och mycket mera.
Kom gärna med nya idéer! Det finns en
del material till självkostnadspris, men
det går lika bra att ta med eget material.
Fika 15 kronor.

Med start 2/2. Måla, pyssla och skapa
i olika material och tekniker. Ta gärna
med eget material (visst material till
självkostnadspris). Den 6/4 blir det påskpyssel. Med handledare Zahra Mirra.
För alla åldrar! Ej under skollov om inget
annat anges.

Sång och musik
Kl 13–15 obs ny tid!
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Med start 19/1. Sjung med, spela instrument eller berätta en rolig historia. Det
här är något för dig som tycker om att
sjunga allsång. Kan du spela ett instrument så är du välkommen att spela! Vi
fikar tillsammans.

Tankeleken
Kl 10.30–12 (ojämna veckor)
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 19/1. Dra ett kort och prata
om livet. På varje kort finns det text eller
bild som lockar till djupare samtal kring
ämnet. Begränsat antal platser.
Anmälan: Kerstin Terning,
telefon: 0739-85 51 58
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Spela pingis

Digitala torsdagar

Kl 13–14.30

Kl 16–17

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 19/1, pågår fram till 20/4.
Bordtennis, pingpong, pingis är bara
några ord för denna roliga idrott. Det
finns rack och bollar. I samarbete med
PRO Lundby-Bjurslätt och träffpunkterna i Lundby stadsdelsförvaltning.

Med start 2/2. Vi informerar om bibliotekets digitala tjänster och visar hur
du lånar och läser e-böcker, lyssnar på
ljudböcker och laddar ner gratis tidningar på nätet via PressReader. Vi svarar på
frågor om till exempel internet, surfplattor, appar eller sociala medier.

Talboksdrop-in
Kl 15–16
LUNDBY BIBLIOTEK

Med start 2/2. Vi informerar om talböcker och de olika sätt du kan läsa dem
på. För dig som har svårt att läsa tryckt
text finns inlästa böcker som du kan
lyssna på. Vi visar hur appen Legimus
fungerar och hjälper till med att ladda
ner talböcker från nätet.

Mattecentrum – läxhjälp i
matematik
Kl 17–19
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Med start 26/1. Mattecentrum är en
partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening som erbjuder gratis läxhjälp
i matematik. Du kan komma oavsett
vilken nivå du studerar på.

Ordna en egen aktivitet, utställning eller föredrag!
Utövar du något som du tycker är roligt att göra tillsammans
med andra? Då kan du starta en egen aktivitetsgrupp på träffpunkterna. Du är också välkommen att ordna föreningsaktivitet,
utställning om du har någonting du vill visa upp som du har
gjort själv eller samlat på, eller något annat. Du kan även hålla
föredrag i något intressant ämne, reseskildring eller något annat
som ligger dig varmt om hjärtat.
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Kaffe med dopp
i trevligt sällskap

Tyck till!
I februari kan du anmäla
dig till workshops och
tycka till om parken i
Flunsåsstråket!

Kl 10–12.30
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 13/1. Här doftar det kaffe
och smörgås. Kanske träffar du någon
gammal bekant eller lär känna några nya.
Stämningen är lättsam. Fika 15 kronor.

Gymnastik
Kl 11–11.45
GRANNGÅRDENS AULA,
WIESELGRENSGATAN 11

Med start 27/1. Det är skönt och nyttigt
att röra på kroppen och det blir roligare
om man gör det tillsammans med andra.
Du tränar lättare kondition och rörlighet
till medryckande trevlig musik, antingen
sittande eller stående.

Bridge
Kl 10–13.30
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 20/1. Kan du spela bridge?
Och vill göra det med oss? Har du förkunskap av spelet kontakta oss gärna.
Anmälan: Marianne Nilsson 031-51 24 61

Umgås, fika och baka
Kl 13–15
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Med start 20/1. Vill du prata bort en
stund på fredag eftermiddag? Vi fikar
alla fredagar, och första fredagen i
månaden har du även möjlighet att vara
med och baka något gott. Kom gärna
med tips på recept. Vill du inte baka
är du lika välkommen att komma och
smaka på det nybakade.

Bingo i trivsam gemenskap
Kl 14.15–16.15
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Med start 20/1. Du är välkommen att
umgås i goda vänners lag under trivsamma och enkla former. Vi spelar
bingo, samtalar om olika saker och fikar
tillsammans.
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Januari
Finsk bokcirkel

Bokcirkel för vuxna

Tisdag 10/1 kl 10.30

Tisdag 17/1 kl 16

LUNDBY BIBLIOTEK

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Suomalainen lukupiiri jatkuu keväällä
Lundbyn kirjastossa. Ensimmäiset
tapaamiset ovat tiistaina 10/1 ja
maanantaina 20/2, klo 10.30. Tapaamme
kevään aikana neljä kertaa. Valitsemme
tavallisesti kirjan yhdessä josta sitten
keskustelemme seuraavassa tapaamisessa.
Voit liittyä piiriin kuin se sopii sinulle,
ei tarvitse ilmoittaa osallistumista
etukäteen, kirjasto tarjoo kahvit.
Tervetuloa!
Information: 031-366 71 01
Även 20/2 samt ytterligare två tillfällen
under våren.

Bokcirkel för vuxna där första gruppen
träffas kl 16 och andra gruppen kl 16.30.
Tillsammans pratar de om en bok de valt
och läst. Anmäl dig till oss på biblioteket
om du är intresserad. Max 8 personer per
grupp.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se
Även 14/2, 21/3 och 9/5

Musikkafé
Onsdag 18/1 kl 13–13.30
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 15/2, 15/3, 12/4, 10/5 och 7/6

Välkommen till Kyrkbyns nyöppnade bibliotek!
Efter renoveringen 2016 är Kyrkbyns bibliotek nu öppet igen.
Kom hit och titta på det fina biblioteket och var med på bebisrytmik, sagostunder, quiz, bokfika och andra aktiviteter.

12

Bebisrytmik

Bokcirkel för föräldralediga

Måndag 23/1 kl 9.30–10

Torsdag 26/1 kl 10.30

KYRKBYNS BIBLIOTEK

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 20/2, 13/3 och 3/4

Ta med din bebis och diskutera litteratur.
Du som är föräldraledig är välkommen
att delta i vår bokcirkel. Du behöver inte
delta alla gånger utan kommer de tillfällen som passar dig. Aktuell bok hämtas
på Älvstrandens bibliotek. Vi bjuder på
kaffe och te.
Information:
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se
Även 2/3, 20/4 och 1/6

Bebisrytmik – för små som
inte börjat gå
Måndag 23/1 kl 9.30
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Lise-Lotte rimmar, ramsar, sjunger och
spelar för små barn som inte börjat gå än.
Anmälan: 031-367 26 27
Även 13/3

Sagostund
Onsdag 25/1 kl 10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Barnbibliotekarie Ingrid Forsberg läser
sagor för barn från 3 år.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 1/3, 5/4 och 3/5

Musikkafé
Torsdag 26/1 kl 13.30–14
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 23/2, 23/3, 20/4, 18/5 och 15/6
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Januari
Älvstrandens bokklubb
för dig 8–12 år

Bebisrytmik – för små som
inte börjat gå

Torsdag 26/1 kl 16–17

Fredag 27/1 kl 10

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

KYRKBYNS BIBLIOTEK

Serier-fantasy-verkligt-roligt-läskigt
– det finns så mycket att läsa! Vill du
träffas och prata om det du läser just nu,
få boktips av andra och diskutera böcker?
Då är Älvstrandens bokklubb något för
dig! Vid det första tillfället pratar vi om
vad vi gillar att läsa, vad vi skulle vilja
läsa och bestämmer en bok att läsa till
nästa träff. Vi bjuder på fika såklart. De
andra tillfällena meddelas via hemsidan,
kom på de tillfällen du kan. Böcker till
träffarna kommer att finnas att låna på
biblioteket.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Lise-Lotte rimmar, ramsar, sjunger och
spelar för små barn som inte börjat gå än.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 10/3

Filmkväll
Torsdag 26/1 kl 19
LUNDBY BIBLIOTEK

Vi visar film och blandar de nyaste med
klassiker och dokumentärer. Välkommen
att bli medlem i vår filmklubb!
Även 23/2, 30/3 och 27/4
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Sagoyoga
Fredag 27/1 kl 9.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelseglädje och till slut lära sig att slappna av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 24/2, 24/3 och 28/4

Bebisrytmik
Måndag 30/1 kl 9.30–10

Hjälper du någon med
demens?

LUNDBY BIBLIOTEK

Tisdag 31/1 kl 17–19

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 27/2, 20/3 och 24/4

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Träffa en advokat!
Tisdag 31/1 kl 16
LUNDBY BIBLIOTEK

Här har du möjlighet att träffa andra i
liknande situation, utbyta erfarenheter
samt få råd och stöd. Vi fikar tillsammans. I samarbete med Demensföreningen Hisingen och träffpunkterna i
Lundby stadsdelsförvaltning.
Även 28/2, 28/3 och 25/4

Kom till biblioteket och tala med en
advokat som kan hjälpa dig med en
första genomgång av ditt problem.
Genom Advokatjouren får du samtala
med en advokat i cirka 15 minuter utan
kostnad, och får tips på hur du kan gå
vidare med dina juridiska frågor.
Ingen föranmälan, biljetter delas ut från
kl 15 samma dag.
Även 28/2, 28/3 och 25/4

Get Online Week på biblioteket!
Vill du börja läsa tidningar på nätet? Ladda ner en e-bok, lyssna
på en strömmande ljudbok i din mobiltelefon eller lära dig hur du
betalar dina räkningar på nätet? Kom då till Get Online Week på
Lundby bibliotek den 27/3–31/3 och var med på någon av våra
workshops. Med fokus på en ökad digital delaktighet är Get
Online Week en kampanj som sker samtidigt över hela Europa.
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Februari
UTSTÄLLNING: Foton av
Steinar Gjerdås

Sagoyoga

Hela februari, öppet vid verksamhet

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelse
glädje och till slut lära sig att slappna av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-367 26 27
Även 3/3, 31/3 och 5/5

Motiv från Västkustens vackra skärgård.
De flesta bilderna är från Tjörn och
Orust. Även några spännande foto
montage visas som väcker din nyfikenhet.

Introduktion till
seriebokcirkel
Onsdag 1/2 kl 19–19.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Är du intresserad av serier – vare sig du
gillar superhjälteserier, grafiska romaner, sci-fi eller fantasy – och kanske vill
vara med i en seriebokcirkel? Här får du
information om vår seriebokcirkel, om
upplägg och hur det funkar att vara med.
Det finns även möjlighet att hämta ut
serierna till första seriebokcirkelträffen
den 15/2. Observera att seriebokcirkeln
är för vuxna och att vi inte har med serier
för barn.
Foto: Liza Palmgren
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Fredag 3/2 kl 9.30

Bebisrytmik – för små som
inte börjat gå
Måndag 6/2 kl 9.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Lise-Lotte rimmar, ramsar, sjunger och
spelar för små barn som inte börjat gå än.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 6/3

Bebisrytmik
Måndag 6/2 kl 9.30–10
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-367 26 27
Även 6/3, 27/3 och 8/5

SeniorNet
– äldre lär äldre om IT

Workshop om parken
i Flunsåsstråket

Tisdag 7/2 kl 9–10

Tisdag 7/2 Kl 18–20

KYRKBYNS BIBLIOTEK

Torsdag 9/2 kl 18–20

Du får hjälp med att börja använda dator,
internet, e-post med mera. Medlemmar
från SeniorNet är handledare.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 7/3, 4/4 och 2/5

Onsdag 15/2 kl 15–17

Skaparstund för små barn
Tisdag 7/2 kl 10.30–11.15
LUNDBY BIBLIOTEK

Konst, drama, musik och dans, för barn
upp till 18 månader tillsammans med en
vuxen. Handledare är Zahra Mirra.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 7/3, 4/4, 2/5 och 30/5

Månadens utflykt
med träffpunkterna
Tisdag 7/2 kl 11
Studiebesök på Lundby
Hembygdsförening

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

I Flunsåsstråket, det avlånga grönområdet mellan Wieselgrensgatan och
Gustaf Dalénsgatan, kommer det att
hända mycket de närmaste åren. I stråket
kommer vi att anlägga en stadsdelspark,
en ny fotbollsplan och en ny förskola.
Flunsåsstråket blir länken mellan de nya
och de äldre bostadsområdena och ska
bli en plats där människor kan mötas. På
denna workshop får du chans att tillsammans med andra tycka till om hur stadsdelsparken ska utformas. Workshopen
arrangeras av träffpunkterna i Lundby
i samarbete med Park- och naturförvaltningen och utvecklingsavdelningen i
Lundby stadsdelsförvaltning.
Anmälan: 031-366 74 09 eller
flunsasstraket@lundby.goteborg.se
Begränsat antal platser.

Vi möts utanför entrén 10.45, för att
gemensamt gå in. Väl inne blir vi visade
runt och får en inblick i Hembygdsföreningens verksamhet. Efter visningen
finns det möjlighet att fika, kaffe och
fralla för 35 kronor för de som vill.
Anmälan: 031-366 70 67, senast 1/2
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Februari
? Foto: Robin Harne
sk

Varför gråter pappan? –
Teater Trampolin
Onsdag 8/2 kl 9.15
LUNDBY BIBLIOTEK

Don’t touch my hair
Onsdag 8/2 kl 19
LUNDBY BIBLIOTEK

Salem Yohannes är statsvetare, dansare och medverkande i antologin Svart
kvinna. I sin föreläsning Don’t touch my
hair utgår hon från hår, närmare bestämt
afrohåret, för att beröra ämnen som
skönhetsideal, makt och rasism.
Anmälan: 031-366 71 01
Don’t touch my hair Foto: Wilma Westin

Varför gråter pappan

En känslodeckare för små barn som på
ett smart sätt visar vägen i känslodjungeln. Efter en bok av Kristina Murray
Brodin.
Ålder: 4–8 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Varför gråter pappan?
– Teater Trampolin
Torsdag 9/2 kl 9.30 och 10.45
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

En känslodeckare för små barn som på
ett smart sätt visar vägen i känslodjungeln. Efter en bok av Kristina Murray
Brodin.
Ålder: 4–8 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Stickcafé
Torsdag 9/2 kl 17–19
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Här samlas ett litet gäng som gillar att
sticka, virka eller sy tillsammans. Biblioteket bjuder på kaffe. Välkommen, det
finns plats för fler!
Anmälan: 031-366 71 15
Även 9/3, 6/4 och 4/5
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Ta chansen att påverka din
närmiljö med surfplattan
som verktyg!

Bokcirkel för vuxna

Torsdag 2/2 Informationsträff kl 11–12

Bokcirkel för vuxna där första gruppen
träffas kl 16 och andra gruppen kl 16.30.
Tillsammans pratar de om en bok de valt
och läst. Anmäl dig till oss på biblioteket
om du är intresserad. Max 8 personer per
grupp.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se
Även 21/3 och 9/5

Torsdag 9/2 projektstart kl 10.30–12
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Vill du vara med och berätta vad som
kan bli bättre i din närmiljö? Vi söker
dig som är över 65 år och bor på Hisingen. Under fem torsdagar med start den
9 februari lär vi oss att skapa film med
hjälp av en iPad. Temat kommer att vara
hur det är att leva som senior med fokus
på trygghet. Inga förkunskaper krävs. Du
får låna en iPad.
Anmälan:
Katarina Hylander 031-366 78 09 eller
katarina.hylander@lundby.goteborg.se

Tisdag 14/2 kl 16
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Musikkafé
Onsdag 15/2 kl 13–13.30
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 18/1, 15/3, 12/4, 10/5 och 7/6

Foto: Pixabay.com
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Februari
Seriebokcirkel
Onsdag 15/2 kl 19–20
LUNDBY BIBLIOTEK

Seriebokcirkeln är för dig som gillar att
läsa serier och prata om dem, eller är
nybörjare och vill prova på. Vi träffas
onsdagar en gång i månaden och pratar
om serier utifrån olika teman varje gång.
Du bestämmer själv om du vill komma
en gång eller flera, och anmäler dig när
du hämtar ut böckerna till nästa träff.
Observera att seriebokcirkeln är för vuxna och att vi inte har med serier för barn.
Tema: Fantasy
Även 15/3, 12/4 och 10/5

Quiz
Torsdag 16/2 kl 17.30–18.30
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Gillar du frågesport? Vi kör en omgång
quiz och tar en kopp kaffe. Vinnaren får
ett pris.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 16/3 och 20/4

20

Sara Granér – Jag vill inte
dö, jag vill bara inte leverera
Torsdag 16/2 kl 19
LUNDBY BIBLIOTEK

Det är synd om människorna. Och
djuren. Och turtlarna med de taggiga
knivarna. Hur mycket Eskilstuna har vi
råd med egentligen? Vilka magiska riter
behöver du rapportera in för att få behålla din a-kassa när månen träder in i lejonets tecken. I Jag vill inte dö, jag vill bara
inte leverera tar serieskapare Sara Granér
sig an frågor om ekonomisk makt och
människans utsatthet i rymden. Hon
coachar din övertro på evig tillväxt och
frågar sig om det inte vore bättre med
rörelsen Nej till döden snarare än Ja till
livet?
I samarbete med ABF Göteborg.
Anmäl dig i förväg – antalet platser är
begränsat.
Anmälan: 031-366 71 01

Bebisrytmik
Måndag 20/2 kl 9.30–10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 13/3 och 3/4

Finsk bokcirkel
Måndag 20/2 kl 10.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Suomalainen lukupiiri jatkuu keväällä
Lundbyn kirjastossa. Ensimmäiset
tapaamiset ovat tiistaina 10/1 ja
maanantaina 20/2, klo 10.30. Tapaamme
kevään aikana neljä kertaa. Valitsemme
tavallisesti kirjan yhdessä josta sitten
keskustelemme seuraavassa tapaamisessa.
Voit liittyä piiriin kuin se sopii sinulle,
ei tarvitse ilmoittaa osallistumista
etukäteen, kirjasto tarjoo kahvit.
Tervetuloa!
Information: 031-366 71 01
Även två ytterligare tillfällen under
våren.

Följ med träffpunkterna
på guidning på Kyrkbyns
bibliotek
Tisdag 21/2 kl 10
Torsdag 23/2 kl 14
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Är du nyfiken på Kyrkbyns nyrenoverade
bibliotek? Följ med träffpunkterna på en
guidad visning av den nygamla lokalen.
Bibliotekspersonal visar runt och svarar
på frågor. I det nyrenoverade biblioteket
kan du låna böcker, ljudböcker, filmer
och cd-skivor eller sitta ner och läsa
en tidning eller tidskrift. Du kan även
låna dator, scanna foton eller dokument,
kopiera och faxa.
Även 4/2

Musikkafé
Torsdag 23/2 kl 13.30–14
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 26/1, 23/3, 20/4, 18/5 och 15/6
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Februari
Bokcirkel 9–12 år

Filmkväll

Torsdag 23/2 kl 17–18

Torsdag 23/2 kl 19

LUNDBY BIBLIOTEK

LUNDBY BIBLIOTEK

I vår kan du som är 9–12 år bokcirkla
med oss på biblioteket och andra lässugna barn! Vi fikar, pratar om boken som
vi har läst och kanske hinner vi pyssla
lite. Du anmäler dig och hämtar boken
hos oss på biblioteket i förväg. Max tio
deltagare per tillfälle.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 23/3, 20/4 och 18/5

Vi visar film och blandar de nyaste med
klassiker och dokumentärer. Välkommen
att bli medlem i vår filmklubb!
Även 30/3 och 27/4

Ostindiefararen
Götheborgs historia
Torsdag 23/2 kl 18
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Kom och lyssna på Ove Andersson, uppskattad guide och föreläsare, som berättar
om skeppet Ostindiefararen Götheborgs
historia.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Sagoyoga
Fredag 24/2 kl 9.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelse
glädje och till slut lära sig att slappna av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 24/3 och 28/4

Serier på Lundby bibliotek!
Du har väl inte missat att vi vurmar lite extra för serier på Lundby
bibliotek? Vi har en väl tilltagen seriehylla och i programmet kan
du hitta serieskola för barn, seriebokcirkel, serietipshörna och ett
besök av serietecknaren Sara Granér!
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Starta eget företag! Popup företagsrådgivning med
One Stop Future Shop

Träffa en advokat!

Fredag 24/2 kl 13–16

Kom till biblioteket och tala med en advokat som kan hjälpa dig med en första
genomgång av ditt problem. Genom
Advokatjouren får du samtala med en
advokat i cirka 15 minuter utan kostnad,
och får tips på hur du kan gå vidare med
dina juridiska frågor.
Ingen föranmälan, biljetter delas ut från
kl 15 samma dag.
Även 28/3 och 25/4

LUNDBY BIBLIOTEK

Funderar du på att starta eget företag?
Undrar du vad som krävs? Eller har du
redan ett företag som du vill få hjälp att
vidareutveckla? På pop-up kommer
rådgivare från EU-projektet One Stop
Future Shop och ger dig stöd och rådgivning direkt. Du kan få stöd på flera
olika språk: svenska, engelska, arabiska,
persiska, spanska, maltesiska och somaliska (vid behov). Vår rådgivning är alltid
kostnadsfri.
Även 7/4

Bebisrytmik
Måndag 27/2 kl 9.30–10
LUNDBY BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 20/3 och 24/4

Tisdag 28/2 kl 16
LUNDBY BIBLIOTEK

Hjälper du någon
med demens?
Tisdag 28/2 kl 17–19
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Här har du möjlighet att träffa andra i
liknande situation, utbyta erfarenheter
samt få råd och stöd. Vi fikar tillsammans. I samarbete med Demensföreningen Hisingen och träffpunkterna i
Lundby stadsdelsförvaltning.
Även 31/1, 28/3 och 25/4

Foto: Scandinav bildbyrå
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Mars
UTSTÄLLNING: Lundby
växer och förändras

Sagostund

Hela mars, öppet vid verksamhet

KYRKBYNS BIBLIOTEK

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Barnbibliotekarie Ingrid Forsberg läser
sagor för barn från 3 år.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 5/4 och 3/5

Utställning om 2017 års medborgarbudget som berör parken Flunsåsstråket, där
du även får chans att lägga din röst på ett
av de framtagna förslagen om hur parken
i stråket kan förändras. Även inslag om
Lundbys expansion.

Barbie-Nils & pistol
problemet – Teater Barbara
Onsdag 1/3 kl 9.30 och 10.45
MÖTESPLATS LUNDBY

Nils fyller 5 år och önskar sig en rosa
balklänning. En berättelse om identitet,
genus, mod och barns rätt, samt svårigheten att vara förälder. Efter en bok av
Kari Tinnen.
Ålder: 4–7 år. Biljettpris: 30 kronor
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se
Barbie-Nils & pistolproblemet Foto: José Figueroa
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Onsdag 1/3 kl 10

Bokcirkel för föräldralediga
Torsdag 2/3 kl 10.30
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Ta med din bebis och diskutera litteratur.
Du som är föräldraledig är välkommen
att delta i vår bokcirkel. Du behöver inte
delta alla gånger utan kommer de tillfällen som passar dig. Aktuell bok hämtas
på Älvstrandens bibliotek. Vi bjuder på
kaffe och te.
Information:
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se
Även 20/4 och 1/6

Bokfika
Torsdag 2/3 kl 17–18

Bebisrytmik – för små som
inte börjat gå

LUNDBY BIBLIOTEK

Måndag 6/3 kl 9.30

Bibliotekarier från Kyrkbyns, Lundbys och Älvstrandens bibliotek tipsar
om vuxenböcker som blivit personliga
favoriter. Det är samma program på alla
tre biblioteken. Har du själv någon bok
du vill tipsa oss andra om får du gärna ta
med den. Biblioteket bjuder på fika.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 4/4 på Kyrkbyns bibliotek och
18/4 på Älvstrandens bibliotek.

LUNDBY BIBLIOTEK

Sagoyoga
Fredag 3/3 kl 9.30
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Lise-Lotte rimmar, ramsar, sjunger och
spelar för små barn som inte börjat gå än.
Anmälan: 031-366 71 01

Bebisrytmik
Måndag 6/3 kl 9.30–10
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-367 26 27
Även 27/3 och 8/5

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelse
glädje och till slut lära sig att slappna av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-367 26 27
Även 31/3 och 5/5

Lär dig att rita serier!
LUNDBY BIBLIOTEK

Är du 8–12 år och sugen på att rita
serier? Kom på serieskola med serietecknaren Malin Biller som håller workshops
med olika teman på biblioteket tre lördagar i vår. Allt material finns på plats.
Max 12 deltagare per tillfälle.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 1/4 och 29/4

Fiskpinnar av Malin Biller

Lördag 4/3 kl 13–14
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Mars

Bak-å-fram-på Foto: Lina Ikse Bergman

Wedels Göteborg: En
orättvis uppslagsbok
från Alla-heter-Glenn
till Västlänken
Måndag 6/3 kl 19
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Hur skulle du beskriva ditt Göteborg?
I Wedels Göteborg: En orättvis uppslagsbok från Alla-heter-Glenn till Västlänken
beskriver författare och GPs Världens
gång-redaktör Kristian Wedel, sitt Göteborg. Utan objektiva anspråk. Heter alla
i Göteborg Glenn? Egentligen, fast de
bara inte vet om det? Om man begränsar sig till dagens mediabild av fotboll
kan man ibland få känslan av att alla
heter antingen Glenn eller Hysén och
i något enstaka fall bådadera. Ungefär
som att alla i Malmö egentligen heter
Zlatan, och stockholmare ... ingenting?
Men vilket Göteborg finns då kvar att
beskriva? Barken, Beda, Börsen, Brunnsparken eller Bergsjön? I samarbete med
ABF Göteborg.
Anmäl dig i förväg – antalet platser är
begränsat.
Anmälan: 031-366 71 15

Bak-å-fram-på – Big Wind
Tisdag 7/3 kl 9.30 och 10.45
MÖTESPLATS LUNDBY

En fantasifull dansföreställning för de
minsta, finurligt och kärleksfullt. Kavajen
har visst vaknat på fel sida idag och gör
visst lite som den vill och hatten fattar
inte ett skvatt.
Ålder: 2,5–5 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Skaparstund för små barn
Tisdag 7/3 kl 10.30–11.15
LUNDBY BIBLIOTEK

Konst, drama, musik och dans, för barn
upp till 18 månader tillsammans med en
vuxen. Handledare är Zahra Mirra.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 4/4, 2/5 och 30/5
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Månadens utflykt med
träffpunkterna

Arv, testamente och gåva

Tisdag 7/3 kl 12–13

LUNDBY BIBLIOTEK

Studiebesök i Älvrummet

Advokat Line Bergström Melin föreläser om arv, gåva och testamente. Vem
ärver mig? Vad kan jag bestämma om
i mitt testamente? Hur ger jag bort en
gåva? Under föreläsningen får du svar på
juridiska frågor som de flesta ställer sig
vid något tillfälle i livet. Föreläsningen
avslutas med en frågestund.
Anmälan: 031-366 71 01

Vi möts 11.50 utanför entrén, för att gemensamt gå in. Det går inte att komma
in i huset innan vår bokade tid. Väl inne
möts vi av en guide som visar oss runt i
Älvrummet, där finns det inspiration och
information om Göteborgs stadsutveckling. Efter visningen finns det möjlighet
att fika tillsammans på ett kafé i närmiljön, för de som vill.
Anmälan: 031-366 70 67, senast 1/3

SeniorNet – äldre lär
äldre om IT
Tisdag 7/3 kl 9–10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Du får hjälp med att börja använda dator,
internet, e-post med mera. Medlemmar
från SeniorNet är handledare.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 7/2, 4/4 och 2/5

Stickcafé
Torsdag 9/3 kl 17–19
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Här samlas ett litet gäng som gillar att
sticka, virka eller sy tillsammans. Biblioteket bjuder på kaffe. Välkommen, det
finns plats för fler!
Anmälan: 031-366 71 15
Även 6/4 och 4/5

Torsdag 9/3 kl 18

Bebisrytmik – för små som
inte börjat gå
Fredag 10/3 kl 10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Lise-Lotte rimmar, ramsar, sjunger och
spelar för små barn som inte börjat gå än.
Anmälan: 031-366 71 15

Föreningarnas dag
Lördag 11/3 kl 11–15
LUNDBY BIBLIOTEK

Är du intresserad av att börja spela
schack eller kanske träna aikido? Föreningar i Lundby kommer till biblioteket
en lördag i mars, visar upp sin verksamhet och svarar på frågor.
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Mars
Bebisrytmik

Musikkafé

Måndag 13/3 kl 9.30–10

Onsdag 15/3 kl 13–13.30

KYRKBYNS BIBLIOTEK

TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 3/4

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 18/1, 15/2, 12/4, 10/5 och 7/6

Bebisrytmik – för små som
inte börjat gå
Måndag 13/3 kl 9.30
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Lise-Lotte rimmar, ramsar, sjunger och
spelar för små barn som inte börjat gå än.
Anmälan: 031-367 26 27

Mojaner – naturens magiska städare
Foto: Tord Sandström Fahlström
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Arv, testamente och gåva
Onsdag 15/3 kl 18
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Advokat Line Bergström Melin föreläser om arv, gåva och testamente. Vem
ärver mig? Vad kan jag bestämma om
i mitt testamente? Hur ger jag bort en
gåva? Under föreläsningen får du svar på
juridiska frågor som de flesta ställer sig
vid något tillfälle i livet. Föreläsningen
avslutas med en frågestund.
Anmälan: 031-366 71 15

Seriebokcirkel

Quiz

Onsdag 15/3 kl 19–20

Torsdag 16/3 kl 17.30–18.30

LUNDBY BIBLIOTEK

KYRKBYNS BIBLIOTEK

Seriebokcirkeln är för dig som gillar att
läsa serier och prata om dem, eller är
nybörjare och vill prova på. Vi träffas
onsdagar en gång i månaden och pratar
om serier utifrån olika teman varje gång.
Du bestämmer själv om du vill komma
en gång eller flera, och anmäler dig när
du hämtar ut böckerna till nästa träff.
Observera att seriebokcirkeln är för vuxna och att vi inte har med serier för barn.
Tema: Mixed media
Även 12/4 och 10/5

Gillar du frågesport? Vi kör en omgång
quiz och tar en kopp kaffe. Vinnaren får
ett pris.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 20/4

Mojaner – naturens
magiska städare
Torsdag 16/3 kl 9.15
LUNDBY BIBLIOTEK

En musikalisk saga om Mojanerna.
Från planeten Mojanus kommer ett
gäng märkliga varelser, följ med på deras
spännande resa! Efter en bok av Ellinor
Johansson.
Ålder: 3–6 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Mojaner – naturens
magiska städare
Fredag 17/3 kl 9.30 och 10.45
KYRKBYNS BIBLIOTEK

En musikalisk saga om Mojanerna.
Från planeten Mojanus kommer ett
gäng märkliga varelser, följ med på deras
spännande resa! Efter en bok av Ellinor
Johansson.
Ålder: 3–6 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Modevisning
Fredag 17/3 kl 12–15
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Seniorshop GBG visar fram sina våroch sommarkläder kl 12. Därefter finns
det möjlighet att prova och köpa kläder
på plats för de som vill. Det är både
dam- och herrkläder. Fika 10 kronor.
I samarbete med SPF Lundby och
träffpunkterna i Lundby.
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Mars
Bebisrytmik
Måndag 20/3 kl 9.30–10
LUNDBY BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 24/4

Musikkafé
Torsdag 23/3, kl 13.30–14
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 26/1, 23/2, 20/4, 18/5 och 15/6

Bokcirkel för vuxna
Tisdag 21/3 kl 16
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Bokcirkel för vuxna där första gruppen
träffas kl 16 och andra gruppen kl 16.30.
Tillsammans pratar de om en bok de valt
och läst. Anmäl dig till oss på biblioteket
om du är intresserad. Max 8 personer per
grupp.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se
Även 9/5
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Kortföreläsning:
Medborgarbudget och
stadsplanering i Lundby
Torsdag 23/3 kl 13–14
LUNDBY BIBLIOTEK

Torrt och tråkigt? Eller spännande och
rafflande? Kom och lyssna på Sara Thornadsson Chavarra och Lovisa Grahn
från utvecklingsavdelningen Lundby
stadsdelsförvaltning, som berättar lite om
det som händer i Lundby just nu. Du har
även möjlighet att rösta på årets förslag
som är framtagna i årets medborgarbudgets arbete. Arrangeras av träffpunkterna
i Lundby.

Bokcirkel 9–12 år
Torsdag 23/3 kl 17–18
LUNDBY BIBLIOTEK

I vår kan du som är 9–12 år bokcirkla
med oss på biblioteket och andra lässugna barn! Vi fikar, pratar om boken som vi
har läst och kanske hinner vi pyssla lite.
Du anmäler dig och hämtar boken hos
oss på biblioteket i förväg.
Max tio deltagare per tillfälle.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 20/4 och 18/5

Bebisrytmik
Måndag 27/3 kl 9.30–10
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-367 26 27
Även 8/5

Läs dina tidningar digitalt
Göteborgsadresser med
betydelse – i stort och
smått
Torsdag 23/3 kl 19
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Claes Rydholm, författaren bakom
böckerna Göteborgsadresser med
betydelse – i stort och smått, del 1
och 2, kåserar underhållande runt ett
antal utvalda adresser.
Anmälan: 031-366 71 15

Sagoyoga
Fredag 24/3 kl 9.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelse
glädje och till slut lära sig att slappna av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 28/4

Tisdag 28/3 kl 11–13
LUNDBY BIBLIOTEK

Vet du om att det finns tusentals dags
tidningar och tidskrifter att ladda ner
och läsa på din surfplatta eller dator?
Kom till biblioteket så visar vi hur du
kan använda dig av Pressreader.

Träffa en advokat!
Tisdag 28/3 kl 16
LUNDBY BIBLIOTEK

Kom till biblioteket och tala med en advokat som kan hjälpa dig med en första
genomgång av ditt problem. Genom
Advokatjouren får du samtala med en
advokat i cirka 15 minuter utan kostnad,
och får tips på hur du kan gå vidare med
dina juridiska frågor.
Ingen föranmälan, biljetter delas ut från
kl 15 samma dag.
Även 25/4
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Mars
Hjälper du någon med
demens?

Digitala torsdagar
– Heldagsdrop-in!

Tisdag 28/3 kl 17–19

Torsdag 30/3 kl 10–18

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

LUNDBY BIBLIOTEK

Här har du möjlighet att träffa andra i
liknande situation, utbyta erfarenheter
samt få råd och stöd.
I samarbete med Demensföreningen
Hisingen och träffpunkterna i Lundby
stadsdelsförvaltning.
Även 31/1, 28/2 och 25/4

Vi informerar om bibliotekets digitala
tjänster och hjälper dig att komma igång
med egen nedladdning av e-böcker,
tidningar, talböcker och ljudböcker.
Välkommen på drop-in hela dagen under
Get Online Week.

Lär dig bankens e-tjänster

Torsdag 30/3 kl 19

Onsdag 29/3 kl 14–15
Fredag 31/3 kl 14–15
LUNDBY BIBLIOTEK

Vill du lära dig hur du med egen inloggning använder dig av bankens e-tjänster,
håller koll på dina konton på nätet och
gör bankärenden digitalt. Swedbank visar
vägen vid två tillfällen under Get Online
Week.

Filmkväll
LUNDBY BIBLIOTEK

Vi visar film och blandar de nyaste med
klassiker och dokumentärer. Välkommen
att bli medlem i vår filmklubb!
Även 27/4

Sagoyoga
Fredag 31/3 kl 9.30
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelseglädje och till slut lära sig att slappna
av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-367 26 27
Även 5/5
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April
UTSTÄLLNING: Hisingens
Kulturskola ställer ut

Diskussionsgrupp

Hela april, öppet vid verksamhet

TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 6

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Under sex måndagar 3/4, 10/4, 24/4,
8/5,15/5 samt 22/5 träffas vi för djupare
samtal på temat Livstankar för årsrika.
Varje träff tar utgångspunkt i ett givet
ämne och deltagarna har möjlighet att
styra samtalet efter egna intressen, erfarenhet och önskemål. Vi fikar tillsammans, fika 10 kronor. Samtalsledare är
Katarina Hylander, Äldrekonsulent med
inriktning folkhälsa. Anmälan gäller alla
6 tillfällena. Max sju deltagare.
Anmälan: 031-366 78 09

Keramik och bildelever från Hisingens
Kulturskola visar upp sina konstverk.

Lär dig att rita serier!
Lördag 1/4 kl 13–14
LUNDBY BIBLIOTEK

Är du 8–12 år och sugen på att rita
serier? Kom på serieskola med serietecknaren Malin Biller som håller workshops
med olika teman på biblioteket tre lördagar i vår. Allt material finns på plats.
Max 12 deltagare per tillfälle.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 29/4

Bebisrytmik
Måndag 3/4 kl 9.30–10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 15

Måndag 3/4 kl 13.30–15

SeniorNet – äldre lär
äldre om IT
Tisdag 4/4 kl 9–10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Du får hjälp med att börja använda dator,
internet, e-post med mera. Medlemmar
från SeniorNet är handledare.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 7/2, 7/3 och 2/5

Skaparstund för små barn
Tisdag 4/4 kl 10.30–11.15
LUNDBY BIBLIOTEK

Konst, drama, musik och dans, för barn
upp till 18 månader tillsammans med en
vuxen. Handledare är Zahra Mirra.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 2/5 och 30/5
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April
Bokfika

Stickcafé

Tisdag 4/4 kl 17–18

Torsdag 6/4 kl 17–19

KYRKBYNS BIBLIOTEK

KYRKBYNS BIBLIOTEK

Bibliotekarier från Kyrkbyns, Lundbys och Älvstrandens bibliotek tipsar
om vuxenböcker som blivit personliga
favoriter. Det är samma program på alla
tre biblioteken. Har du själv någon bok
du vill tipsa oss andra om får du gärna ta
med den. Biblioteket bjuder på fika.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 18/4 på Älvstrandens bibliotek.

Här samlas ett litet gäng som gillar att
sticka, virka eller sy tillsammans. Biblioteket bjuder på kaffe. Välkommen, det
finns plats för fler!
Anmälan: 031-366 71 15
Även 4/5

Sagostund

Fredag 7/4 kl 9.30 och 10.45

Onsdag 5/4 kl 10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Barnbibliotekarie Ingrid Forsberg läser
sagor för barn från 3 år.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 3/5

Må Bra Dag

Mårten tittar ut
– Hedmans Teater
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Ett blomstrande äventyr med Mårten
och hans vän Kaninen. De har fått ett
nytt hem med egen trädgård, sandlåda
och spännande växter som de nyfiket
undersöker.
Ålder: 2–5 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Tisdag 6/4 kl 11–14.30
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Dagen startar med Anders Kjellanders
föreläsning ”Alla kan påverka sin hälsa
– Hälsans fyra hörnstenar” som handlar
om hur du kan påverka och förbättra
din egen hälsa. Vi pratar bland annat
om hälsans fyra hörnstenar och hur du
genom enkla knep kan förbättra din egen
hälsa. Följt av fika och prova på linedance
med seniorer från Vinga Yellow Rockers.
I samarbete med Anhörigstöd Hisingen.
Anmälan. 031-366 70 67
34

Foto: Pixabay.com

Starta eget företag! Popup företagsrådgivning med
One Stop Future Shop

Harry Potters värld intar
biblioteket!

Fredag 7/4 kl 13–16

LUNDBY BIBLIOTEK

LUNDBY BIBLIOTEK

Kom och var med i ett levande rollspel
på biblioteket, arrangerat av LajvVerkstaden. Under två timmar får du som är
mellan 9 och 12 år chansen att kliva in
i en annan värld. Du får låna kläder och
vara med om ett äventyr där du träffar på
konstiga karaktärer och löser problem.
Självklart blir det inslag av magi!
Max 15 deltagare per lajv.
Anmälan: 031-366 71 01

Funderar du på att starta eget företag?
Undrar du vad som krävs? Eller har du
redan ett företag som du vill få hjälp att
vidareutveckla? På pop-up kommer
rådgivare från EU-projektet One Stop
Future Shop och ger dig stöd och rådgivning direkt. Du kan få stöd på flera
olika språk: svenska, engelska, arabiska,
persiska, spanska, maltesiska och somaliska (vid behov). Vår rådgivning är alltid
kostnadsfri.
Även 24/2

Harry Potters värld
intar biblioteket!
Tisdag 11/4 kl 11
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Kom och var med i ett levande rollspel
på biblioteket, arrangerat av Lajv
Verkstaden. Under två timmar får du
som är mellan 9 och 12 år chansen att
kliva in i en annan värld. Du får låna
kläder och vara med om ett äventyr där
du träffar på konstiga karaktärer och
löser problem. Självklart blir det inslag
av magi!
Max 15 deltagare per lajv.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Tisdag 11/4 kl 15

Digitala drop-in
på biblioteket
Du vet väl om att vi varje
vecka erbjuder handledning
i hur du kan använda bibliotekets digitala tjänster, eller
kan hjälpa dig komma igång
med din surfplatta, använda
internet och liknande. Kolla i
vår veckoöversikt för regelbundna programpunkter
och välkommen till Lundby
bibliotek!
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April
Elisabeth Åsbrink – 1947

Musikkafé

Tisdag 11/4 kl 19

Onsdag 12/4 kl 13–13.30

LUNDBY BIBLIOTEK

TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

1947 – Fredsfördraget i Paris undertecknas, FN:s mänskliga rättigheter ska
formuleras, Christian Dior presenterar
The new look, Simone De Beauvoir
börjar skriva Det andra könet. I ett tyskt
flyktingläger för barn vars föräldrar mördats av nazisterna finns 10-årige Joszéf
som så småningom flyr till Sverige och
där får en dotter – Elisabeth. Författare
och journalist Elisabeth Åsbrink berättar
om en värld, där idéer om demokrati och
medbestämmande föds och ibland dör
i samma stund, där en gammal ordning
faller och en ny tar vid. Den som vi
uppfattar som vår. I samarbete med
ABF Göteborg.
Anmäl dig i förväg – antalet platser är
begränsat.
Anmälan: 031-366 71 01

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 18/1, 15/2, 15/3, 10/5 och 7/6

Elisabeth Åsbrink Foto: Eva Tedesjö

Seriebokcirkel
Onsdag 12/4 kl 19–20
LUNDBY BIBLIOTEK

Seriebokcirkeln är för dig som gillar att
läsa serier och prata om dem, eller är
nybörjare och vill prova på. Vi träffas
onsdagar en gång i månaden och pratar
om serier utifrån olika teman varje gång.
Du bestämmer själv om du vill komma
en gång eller flera, och anmäler dig när
du hämtar ut böckerna till nästa träff.
Observera att seriebokcirkeln är för vuxna och att vi inte har med serier för barn.
Tema: Grafisk roman
Även 10/5

Foto: Liza Palmgren

Bokfika

Kan själv! – Teater Pero

Tisdag 18/4 kl 17–18

Onsdag 19/4 kl 9.30 och 10.45

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

MÖTESPLATS LUNDBY

Bibliotekarier från Kyrkbyns, Lundbys
och Älvstrandens bibliotek tipsar om
vuxenböcker som blivit personliga
favoriter. Det är samma program på alla
tre biblioteken. Har du själv någon bok
du vill tipsa oss andra om får du gärna ta
med den. Biblioteket bjuder på fika.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Här får ni möta två personer som tränar.
Tränar på att samarbeta. En svängig
föreställning som pendlar mellan allvar
och lek, som livet självt.
Ålder: 2,5–5 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Kanel & Kanin och alla
känslorna – Dockteatern
Tittut

Torsdag 20/4 kl 10.30

Onsdag 19/4 kl 9.30 och 10.45
MÖTESPLATS LUNDBY

Kanel och Kanin är bästa vänner. Vi får
följa dem under en dag där svartsjuka,
ilska och oro blandas med den härliga
känslan att återfå en vän.
Ålder: 2–6 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se
Kanel & Kanin och alla känslorna Foto: Kjell Nilsson

Bokcirkel för föräldralediga
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Ta med din bebis och diskutera litteratur.
Du som är föräldraledig är välkommen
att delta i vår bokcirkel. Du behöver inte
delta alla gånger utan kommer de tillfällen som passar dig. Aktuell bok hämtas
på Älvstrandens bibliotek. Vi bjuder på
kaffe och te.
Information:
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se
Även 1/6

Kan själv! Foto: Jonas Jörneberg
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April
Bokcirkel 9–12 år
Torsdag 20/4 kl 17–18

Månadens utflykt med
träffpunkterna

LUNDBY BIBLIOTEK

Fredag 21/4 kl 11

I vår kan du som är 9–12 år bokcirkla
med oss på biblioteket och andra läs
sugna barn! Vi fikar, pratar om boken
som vi har läst och kanske hinner vi
pyssla lite. Du anmäler dig och hämtar
boken hos oss på biblioteket i förväg.
Max tio deltagare per tillfälle.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 18/5

Poängpromenad runt Slätta damm.
Vi möts vid anslagstavlan på Slättadammsgatan 12.
Därefter blir det gemensam promenad
med roliga och intressanta frågor på
vägen. Efter promenaden finns det möjlighet för gemensam fika på Café Slätta
Damm, för de som vill.
Anmälan: 031-366 70 67, senast 18/4

Quiz

Musikkafé

Torsdag 20/4 kl 17.30–18.30
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Gillar du frågesport? Vi kör en omgång
quiz och tar en kopp kaffe. Vinnaren får
ett pris.
Anmälan: 031-366 71 15

Foto: Marit Lissdaniels
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Torsdag 20/4, kl 13.30–14
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 26/1, 23/2, 23/3, 18/5 och 15/6

Bebisrytmik

Träffa en advokat!

Måndag 24/4 kl 9.30–10

Tisdag 25/4 kl 16

LUNDBY BIBLIOTEK

LUNDBY BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-366 71 01

Kom till biblioteket och tala med en advokat som kan hjälpa dig med en första
genomgång av ditt problem. Genom
Advokatjouren får du samtala med en
advokat i cirka 15 minuter utan kostnad,
och får tips på hur du kan gå vidare med
dina juridiska frågor.
Ingen föranmälan, biljetter delas ut från
kl 15 samma dag.

Skippa lekparken!
Tisdag 25/4 kl 10
LUNDBY BIBLIOTEK

Är du sugen på att uppleva natur och
lite kul vardagsäventyr – tillsammans
med ditt barn? Se mer av Göteborgs
vackra omgivningar? Journalisten Karin
Fingal och äventyrsfotografen Fredrik
Schenholm har gett ut boken Det vilda
Göteborg – familjens guide till de bästa
äventyren. De kommer och berättar om
utflyktstips nära stan och vad man kan
tänka på när man tar med sig barn ut i
naturen.
Anmälan: 031-366 71 01

Lär dig programmera!
Onsdag 26/4 kl 15–17
LUNDBY BIBLIOTEK

Nu bjuder vi in barn i åldern 8 till 12 år
som är nyfikna på att lära sig programmeringsspråket Scratch! Vid två tillfällen
får du lära dig att skapa spel och berättelser. Inga förkunskaper krävs och vid
det första tillfället går vi igenom grunderna och bekantar oss med Scratch. Du
anmäler dig till båda tillfällena, begränsat
antal deltagare.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 3/5
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April
Från himmelens topp till
havets botten – Ölands
dramatiska teater

Ta chansen att påverka din
närmiljö med surfplattan
som verktyg!

Torsdag 27/4 kl 9.30 och 10.45

Torsdag 27/4 informationsträff kl 11–12

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Torsdag 4/5 projektstart kl 10.30–12

En teater om att våga och växa. En
äventyrlig resa med fiskargubben och
hans vänner delfinen Bränning och
fågeln Bris. Efter en bilderbok av Martin
Widmark.
Ålder: 3–8 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Vill du vara med och berätta vad som
kan bli bättre i din närmiljö? Vi söker dig
som är över 65 år och bor på Hisingen.
Under fem torsdagar med start den 4
maj lär vi oss att skapa film med hjälp
av en iPad. Temat kommer att vara hur
det är att leva som senior med fokus på
trygghet. Inga förkunskaper krävs. Du
får låna en iPad.
Anmälan:
Katarina Hylander 031-366 78 09 eller
katarina.hylander@lundby.goteborg.se

Filmkväll
Torsdag 27/4 kl 19
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Från himmelens topp till havets botten Foto: Knaton

LUNDBY BIBLIOTEK

Vi visar film och blandar de nyaste med
klassiker och dokumentärer. Välkommen
att bli medlem i vår filmklubb!

Sagoyoga
Fredag 28/4 kl 9.30
LUNDBY BIBLIOTEK

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelseglädje och till slut lära sig att slappna av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-366 71 01

Lär dig att rita serier!
Lördag 29/4 kl 13–14
LUNDBY BIBLIOTEK

Är du 8–12 år och sugen på att rita
serier? Kom på serieskola med serietecknaren Malin Biller som håller workshops
med olika teman på biblioteket tre lördagar i vår. Allt material finns på plats.
Max 12 deltagare per tillfälle.
Anmälan: 031-366 71 01
Foto: Lo Birgersson

Lättlästa böcker och fika på Älvstrandens bibliotek
Kom och läs böcker tillsammans på biblioteket! Vi pratar om
böckerna och dricker te. För nyanlända, mellan 15 och 20 år
som vill läsa lättlästa böcker.
Se vår hemsida för datum och tider:
www.goteborg.se/alvstrandensbibliotek eller ring Älvstrandens
bibliotek på 031-367 26 27. Välkommen!

41

Maj
UTSTÄLLNING:
Hantverksutställning

Skippa lekparken!

Hela maj, öppet vid verksamhet

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Är du sugen på att uppleva natur och
lite kul vardagsäventyr – tillsammans
med ditt barn? Se mer av Göteborgs
vackra omgivningar? Journalisten Karin
Fingal och äventyrsfotografen Fredrik
Schenholm har gett ut boken Det vilda
Göteborg – familjens guide till de bästa
äventyren. De kommer och berättar om
utflyktstips nära stan och vad man kan
tänka på när man tar med sig barn ut i
naturen.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Tisdag 2/5 kl 18

Lokala hantverkare visar upp sina alster i
en samlings utställning med både hårda
och mjuka material.

SeniorNet – äldre lär
äldre om IT
Tisdag 2/5 kl 9–10
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Du får hjälp med att börja använda dator,
internet, e-post med mera. Medlemmar
från SeniorNet är handledare.
Anmälan: 031-366 71 15
Även 7/2, 7/3 och 4/4

Skaparstund för små barn
Tisdag 2/5 kl 10.30–11.15
LUNDBY BIBLIOTEK
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Karin och Fredrik – Skippa lekparken!

Konst, drama, musik och dans, för barn
upp till 18 månader tillsammans med en
vuxen. Handledare är Zahra Mirra.
Anmälan: 031-366 71 01
Även 30/5

Sagostund

Stickcafé

Onsdag 3/5 kl 10

Torsdag 4/5 kl 17–19

KYRKBYNS BIBLIOTEK

KYRKBYNS BIBLIOTEK

Barnbibliotekarie Ingrid Forsberg läser
sagor för barn från 3 år.
Anmälan: 031-366 71 15

Här samlas ett litet gäng som gillar att
sticka, virka eller sy tillsammans. Biblioteket bjuder på kaffe. Välkommen, det
finns plats för fler!
Anmälan: 031-366 71 15

Lär dig programmera!
Onsdag 3/5 kl 15–17
LUNDBY BIBLIOTEK

Nu bjuder vi in barn i åldern 8 till 12 år
som är nyfikna på att lära sig programmeringsspråket Scratch! Vid två tillfällen
får du lära dig att skapa spel och berättelser. Inga förkunskaper krävs och vid
det första tillfället går vi igenom grunderna och bekantar oss med Scratch. Du
anmäler dig till båda tillfällena.
Anmälan: 031-366 71 01

Sagoyoga
Fredag 5/5 kl 9.30
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Sagoyoga är en blandning av sagostund
och barnyoga. Den bygger på fantasi för
att lära känna sin kropp, hitta rörelse
glädje och till slut lära sig att slappna av.
För barn 2–4 år.
Anmälan: 031-367 26 27
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Maj
Bebisrytmik

Seriebokcirkel

Måndag 8/5 kl 9.30–10

Onsdag 10/5 kl 19–20

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

LUNDBY BIBLIOTEK

Sång, ramsor och rörelse till musikinstrument. För bebisar från 5 månader till 1 år.
Anmälan: 031-367 26 27

Seriebokcirkeln är för dig som gillar att
läsa serier och prata om dem, eller är
nybörjare och vill prova på. Vi träffas
onsdagar en gång i månaden och pratar
om serier utifrån olika teman varje gång.
Du bestämmer själv om du vill komma
en gång eller flera, och anmäler dig när
du hämtar ut böckerna till nästa träff.
Observera att seriebokcirkeln är för vuxna och att vi inte har med serier för barn.
Tema: Skräck

Bokcirkel för vuxna
Tisdag 9/5 kl 16
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

Bokcirkel för vuxna där första gruppen
träffas kl 16 och andra gruppen kl 16.30.
Tillsammans pratar de om en bok de valt
och läst. Anmäl dig till oss på biblioteket
om du är intresserad.
Max 8 personer per grupp.
Anmälan: 031-367 26 27 eller
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Musikkafé
Onsdag 10/5 kl 13–13.30
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 18/1, 15/2, 15/3, 12/4 och 7/6

Böcker i bersån
Onsdag 10/5 kl 16
KYRKBYNS BIBLIOTEK

Personalen tipsar om sommarläsning för
både barn och vuxna. Biblioteket bjuder
på fika. Anmälan: 031-366 71 15
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Underbart lilla Zebra
– Cirkus Tigerbrand
Torsdag 18/5 kl 9.30 och 10.45
ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

En varm berättelse om livets första
äventyr och upptäckter. Lilla Zebra
möter både faror, vänskap och möjlig
heter. Efter en bok av Caroline Castle.
Ålder: 2–6 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Musikkafé
Torsdag, 18/5 kl 13.30–14
TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med
Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 26/1, 23/2, 23/3, 20/4 och 15/6

Bokcirkel 9–12 år

Serietipshörna

Torsdag 18/5 kl 17–18

Onsdag 31/5 kl 19–19.30

LUNDBY BIBLIOTEK

LUNDBY BIBLIOTEK

I vår kan du som är 9–12 år bokcirkla
med oss på biblioteket och andra läs
sugna barn! Vi fikar, pratar om boken
som vi har läst och kanske hinner vi
pyssla lite. Du anmäler dig och hämtar
boken hos oss på biblioteket i förväg.
Max tio deltagare per tillfälle.
Anmälan: 031-366 71 01

Vi avslutar våren med gemensamma tips
om serier för sommarens läsning. Bibliotekarien tar med några av sina favoriter
och berättar om, och du är också mycket
välkommen att tipsa om en eller flera
favoritserier du tycker att andra borde
läsa. Här blandar vi friskt bland tema och
åldrar, fritt fram i dina val.

Underbart lilla Zebra
– Cirkus Tigerbrand
Fredag 19/5 kl 9.30 och 10.45

Underbart lilla Zebra Foto: Maria Stiernborg

KYRKBYNS BIBLIOTEK

En varm berättelse om livets första
äventyr och upptäckter. Lilla Zebra
möter både faror, vänskap och möjlig
heter. Efter en bok av Caroline Castle.
Ålder: 2–6 år. Biljettpris: 30 kronor.
Anmälan: 031-366 70 55 eller
anna.hansen@lundby.goteborg.se

Skaparstund för små barn
Tisdag 30/5 kl 10.30–11.15
LUNDBY BIBLIOTEK

Konst, drama, musik och dans, för barn
upp till 18 månader tillsammans med en
vuxen. Handledare är Zahra Mirra.
Anmälan: 031-366 71 01
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Juni
Bokcirkel för föräldralediga

Musikkafé

Torsdag 1/6 kl 10.30

Torsdag, 15/6 kl 13.30–14

ÄLVSTRANDENS BIBLIOTEK

TRÄFFPUNKT WIESELGRENSGATAN 11

Ta med din bebis och diskutera litteratur.
Du som är föräldraledig är välkommen
att delta i vår bokcirkel. Du behöver inte
delta alla gånger utan kommer de tillfällen som passar dig. Aktuell bok hämtas
på Älvstrandens bibliotek. Vi bjuder på
kaffe och te.
Information:
alvstrandensbibliotek@educ.goteborg.se

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 26/1, 23/2, 23/3, 20/4 och 18/5

Guidad tur i Hökälla
våtmarkspark

TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 6

Tisdag 13/6 kl 13
Samling vid Hökälla
– Grönt rehab, Lillhagsparken 19

Medtag matsäck och kikare. Titta på och
lyssna till sällsynta fåglar och växter i
denna unika miljö på Hisingen. Ornitolog John Thulin guidar oss runt i naturen.
Begränsat antal platser.
Anmälan: 031-366 74 09

Musikkafé
Onsdag 7/6 kl 13–13.30
TRÄFFPUNKT KYRKBYTORGET 5

Sång- och musikunderhållning som bjuder på allt från gammalt till nytt i olika
tappningar och stilar. Fika 10 kronor.
Programmet är i samarbete med Kulturförvaltningen, Speldags.
Även 18/1, 15/2, 15/3, 12/4 och 10/5
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Trädgårdsmingel
Fredag 16/6 12–14

Fira in sommaren med oss, kom när det
passar dig mellan kl 12–14. Njut av vår
trädgård och det enklare tilltugg med
dryck som kommer att serveras.
Vårens filmer från Life filming projektet
kommer att premiärvisas under dagen.
Pris: 40 kronor.
Anmälan: 031-366 70 67

Foto: Hampus Norman och Saga Lilja

Somrigt i Lundby!
Under juni, juli och augusti har
både bibliotek och träffpunkter
i Lundby öppet med mängder
av aktiviteter. Missa inte att även
Jubileumsparken i Frihamnen är
i full gång hela sommaren med
segling, bastu och bad.
Trevlig sommar!

Tryck: Lenanders Grafiska, 88661 December 2016
Göteborgs Stad Grafiska gruppen

161012-011-139 Omslag, foto: Jennie Olsson

Foto inlaga, om inget annat anges: Mostphotos.com

Psst!
Du kommer väl ihåg att det numera finns ett
kalendarium på goteborg.se?
Där kan du hitta en rad olika aktiviteter,
både i Lundby och i resten av Göteborg.
Du hittar det på: kalendarium.goteborg.se

www.goteborg.se

