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Välkommen till  
Kärra bibliotek

Alla arrangemang är kostnadsfria. Föranmäl dig vid behov.

Digital delaktighet
Fredagar jämna veckor
10–10.40
10.40–11.20
11.20–12.00
Boka tid för enskild handledning av en 
bibliotekarie. Du kan få hjälp med att 
komma igång med surfplatta, smart- 
phone eller dator. Specificera gärna vad 
du behöver få hjälp med vid bokning.

Advokatjour  
Måndagar 17–18  
10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj och 
1 juni 
Genom Advokatjouren får du samtala 
med en advokat i cirka 15 minuter utan 
kostnad, och du får tips om hur du ska 
gå vidare med dina juridiska problem.  
Du kan inte beställa tid. Du får, om du 
vill, vara anonym. I samarbete med  
Juristpanelen Advokatbyrå i Göteborg 
HB.



Läsecirkel  
Tisdagar 10–11.30 
11 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni
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. 

Månadens dikt 
Jon väljer ut poeter och poesi från när och fjärran, och nu och då, som du kan läsa 
och läsa om, när du besöker Kärra bibliotek. 

Boken kommer 
Onsdagar 10–16  
22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli 
Boken kommer är en kostnadsfri service till dig, som på grund av hög ålder, 
långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionshinder, inte själv kan komma till 
biblioteket. Tjänsten anpassas efter dina behov. Kontakta biblioteket för att komma 

igång. 

Egen nedladdning av talböcker i Legimus-appen
Legimus är bara till för personer som inte kan läsa tryckta böcker. Det kan bero på 
att du har en synskada, dyslexi eller liknande. Som egen nedladdare av talböcker 
kan du själv ladda ned talböcker till din mobil eller surfplatta och lyssna direkt i 
appen Legimus.

Hur går det till?
För att bli egen nedladdare bokar du en tid med oss på biblioteket, så skapar vi en 
inloggning åt dig, samt går igenom avtalet från Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM). Vi visar också hur du gör för att ladda ned böcker. Sedan kan du själv ladda 
ned böckerna du vill lyssna på från MTM:s digitala bibliotek Legimus. Lyssna kan 
man göra i en smartphone, surfplatta eller på en dator.



Utställningar
Hobbyverksamheter i Kärra
3–27 februari
Vernissage måndag 3 februari 17–19
Gunilla Ekbo har samlat sina fantastiska väninnor för en gemensam
monterutställning. Joan Holmedal visar grönlandspärlor - olika dukar, dockor, jul- 
saker samt några exempel på hantverk från Sydafrika, Jennifer Herriman visar lapp-
teknik och Inger Viklund visar bildväv, dockkläder och stickade babykläder. 

Barnkonventionen 
2–30 mars
Barnkonventionen har blivit lag i Sverige 1 januari 2020 och det uppmärksammas i 
biblioteket med utställningar, pyssel och tävlingar för barn. 

Gunnar Dahlstrand
30 mars–30 april
Vernissage måndag 30 mars 17–19
Uppföljning av Gunnars utställning Dagbok 2015 och 2016. Göta Älvbron har varit i 
fokus, nu i större format och målat i olja. En utsikt som snart försvinner. Mycket av 
sommaren har ägnats åt att röja på Rustsäter på Kinnekulle. Att rädda Allégårdens 
Pensionärsförenings verksamhet ligger honom varmt om hjärtat.

Oskar Hellström
30 mars–30 april
Oskar Hellström visar sina pappersfigurer i en monterutställning. Han kommer också 
att hålla en pysselverkstad på skärtorsdagen.
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Konsert: Tonsatta dikter med mera
Torsdag 12 mars 18.00
Maria Stoltz är musiker och sångerska som sjunger alltifrån franska chansoner och 
egna sånger till Ulla Billquist-låtar, tonsatta dikter av Karin Boye och schlagers från 
40-50-60-talen. I programmet presenteras Ferlin, Boye, Billquist och franska sång-
poeter. Till sin hjälp har hon cellisten Hanna Bendz.

Maria Stoltz skivdebuterade med ”Jag går min egen väg” (1996) som följdes upp 
med ”Franska Chansoner och egna sånger” från 2000. ”Köp rosor” med musik ur 
Ulla Billquists breda repertoar kom år 2002. ”Nya vägar” innehåller dikter av Karin 
Boye som är tonsatta av Maria, samt några egna sånger och kom ut 2015. Den  
senaste heter ”Franska Sångpoeter” och utgavs i augusti 2016. Skivorna har mötts 
av fina recensioner i pressen, för de franska chansonerna var berömmet över- 
svallande, inte minst i Frankrike.

Japansk papperskonst
Måndag 2 mars 17–19 
Origami (från det japanska ordet oru – vika – och kami – papper) är konsten att vika 
papper till tredimensionella objekt. För att lyckas vika ett papper till önskad form 
krävs fingerfärdighet, tålamod och en hel del övning, och massor av papper då för-
stås. Inga Johansson håller i en workshop i origami.
För barn och vuxna. 

Pysselverkstad med Oskar Hellström
Skärtorsdagen 9 april 16–19
Papper, färger och former. Oskar tar med eget pysselmaterial och visar sina bästa 
pysselkonster för er. Ta gärna en titt på hans verk i monterutställningen och  
inspireras. Ägna sedan kvällen åt att påskpyssla tillsammans med familjen här på 
biblioteket.
För barn och vuxna.





Sportlov
Bygg en robot! 
Tisdag 11 februari 14-16 
Vem tycker inte att robotar är häftiga? Kom och prova på att bygga, koda och styra 
en robot tillsammans med ungdomarna från Hemkodat. Testa att köra robotlabyrint 
och robotfotboll. Robotar finns att låna, men ta gärna med egen mobil eller  
surfplatta.  
8–15 år. Föranmälan

Nåltovning 
Torsdag 13 februari 14–17 
Ull, tovningsnål och en en bit frigolit är allt som behövs för att komma igång. Och 
fantasi förstås! Gittan Tholin-Andersson berättar och visar hur man nåltovar figurer 
och annat kul i ull. Allt material finns på plats. 

Från 7 år och uppåt.

Gör egna pins 
Torsdag 13 februari 10–16 
Fredag 14 februari 10–16 
Under ett par dagar på sportlovet kan du göra egna pins med bibliotekets knapp- 
maskin. 

Sportlovsaktiviteter 
10–14 februari 10-16 
Under sportlovet kan du pyssla, spela brädspel och gå tipspromenad.





Mojaner: naturens magiska städare 
Onsdag 26 februari 9.30 
En natt anländer ett gäng märkliga varelser till jorden och tillsammans med dem får 
barnen åka ut på ett äventyr över hela världen. Mojaner: naturens magiska städare är 
en musikalisk saga för barn av och med Hanna Sundelius och Karin Johansson  
baserad på Ellinor Johanssons bok med samma namn. Sagan har ett tydligt miljö- 
och naturfokus och bjuder in barnen till interaktion, dans och sång.  
Från 4 år. Föranmälan

Sagodrömmar 
Torsdag 7 maj 9.30 
Sagodrömmar handlar om att sova och drömma. Sagofén Isadora ska gå och lägga 
sig men först måste hon prata med pappa som inte är hemma. Han har skickat ett 
paket till henne. Ett paket med virkade drömmar. Sådana som dröms på natten. Men 
det är en mardröm med i paketet. Vad händer om Isadora drömmer den drömmen? 
Från 3 år. Föranmälan

Sagostund 
Onsdagar 9.30–10 
22 januari, 29 januari, 5 februari, 19 januari, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 
1 april, 15 april, 22 april, 29 april 
Sagoläsning för de små. 
3–5 år. Föranmälan

Sommmarboken: Genom portalen 
Tisdag 9 juni 16.00, tisdag 23 juni 14.00 och tisdag 11 augusti 14.00 
Med hjälp av olika portaler tar man sig till andra världar. Där väntar äventyren och 
allt kan hända. Världar befolkade av andra varelser och djur, okända och fantasifulla 
miljöer, magi och trolldom. Kom på träffarna och fika, hämta en sommarbokenpåse, 
prata om fantasyböcker, gör din egen trollstav (23/6) och testa rollspel (11/8).
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Kärra bibliotek

Kontaktuppgifter
Kärra bibliotek 
Kärra centrum 21
Tel. 031-366 94 60 

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

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


