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Välkommen 
till oss i höst!

n n n n

Extra intresserad 
av evenemang på en 
viss ort? Håll koll på 
färgerna i kultur-
programmet! Vilken 
färg som betyder 
vad hittar du här 
till vänster.

Arrangemang 
kan ändras och till-
komma under hösten. 
Håll dig uppdaterad 
om vad som händer 
på tomelilla.se,  
biblioteksso.se, 
 Facebook och 
Instagram.

På kulturhuset i Tomelilla finns bibliotek, konsthall, jazz
arkiv och bildkonstskola för barn och unga. Vi har många 
olika verksamheter med ambitionen att erbjuda något för 
alla, från pyssel och barnföreställningar till filmvisningar och 
författarbesök. Kulturprogrammet vänder sig båda till vuxna 
och barn och vi har aktiviteter både på kulturhuset och på 
biblioteksfilialerna i Brösarp, Onslunda och Smedstorp.

Alla bibliotek i Tomelilla kommun är meröppna, vilket 
innebär att du som är meröppetanvändare kan besöka det 
obemannade biblioteket varje dag. Filialerna är meröppna 
klockan 07–21 och Tomelilla bibliotek klockan 08–21. 

Alla evenemang på Tomelilla kulturhus och på filialerna 
har fri entré. De flesta programpunkter har ett begränsat 
antal platser och då behöver du anmäla dig i förväg. Kan 
du inte komma? Glöm inte att avboka i tid så att någon 
annan kan få din plats! I kulturhuset kan du även boka 
biljetter till Teaterföreningens föreställningar. 

Vi reserverar oss för programändringar och feltryck. På 
tomelilla.se och biblioteksso.se hittar du  aktuell infor
mation. Besök oss även gärna på Facebook  (Tomelilla 
kulturhus) och Instagram (@tomelillakonsthall och   
@tome lilla bibliotek). 

Varmt välkommen till Tomelilla kulturhus och filialerna 
i Brösarp, Onslunda och Smedstorp!

TOMELILLA KONSTHALL
Centralgatan 13
Kontakt: 0417-18116
konsthallen@tomelilla.se

Läs mer om programmet på Tomelilla 
konsthall på sista sidan.

TOMELILLA BIBLIOTEK
Centralgatan 13
Kontakt: 0417-181 90
biblioteket@tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 11.00–18.00
Tisdag: 10.00–18.00
Onsdag: 10.00–18.00
Torsdag: 10.00–18.00
Fredag: 10.00–17.00
Lördag: 11.00–15.00
Meröppet: 08.00–21.00

ONSLUNDA BIBLIOTEK
Blomstrands väg (skolan)
Kontakt: 0417-184 77
onslundabibliotek@
tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 13.00–16.00
Onsdag: 15.00–18.00
Torsdag: 10.00–13.00
Meröppet: 07.00–21.00

BRÖSARPS BIBLIOTEK
Magistervägen 9 (skolan)
Kontakt: 0417-180 66
brosarpsbibliotek@
tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 13.00–16.00
Onsdag: 15.00–18.00
Torsdag: 10.00–13.00
Meröppet: 07.00–21.00

SMEDSTORPS BIBLIOTEK
Kommunalgatan (skolan)
Kontakt: 0417-180 32
smedstorpsbibliotek@
tomelilla.se

Öppettider:
Måndag: 13.00–16.00
Onsdag: 15.00–18.00
Torsdag: 10.00–13.00
Meröppet: 07.00–21.00
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Öppettider:
Tisdag: 13.00–18.00
Onsdag: 13.00–17.00
Torsdag: 13.00–17.00
Fredag: 13.00–17.00
Lördag: 11.00–15.00
Söndag: 11.00–15.00

OMSLAGSFOTO: ELISABETH OHLSON
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Ett antal fredagar under hösttermi-
nen välkomnar vi 2–5-åringar på en 
liten mysstund med sagor och lite 
enkla rim, ramsor och sång. 
Fredag 9/9 10.30–11.00
Fredag 16/9 10.30–11.00
Fredag 7/10 10.30–11.00
Fredag 4/11 10.30–11.00
Fredag 2/12 10.30–11.00
Fredag 16/12 10.30–11.00
Plats: Tomelilla bibliotek
Ålder: Cirka 2–5 år 
Anmälan: Drop-in

n  Fredagsmys

Välkommen att pyssla med lite av 
varje. Vi målar och ritar, bygger, 
gör fina pärlor och gör halloween- 
och julpyssel. Bibblan bjuder på 
frukt!
Torsdag 8/9  kl. 14.00–15.30
Torsdag 20/10 kl. 14.00–15.30
Torsdag 17/11 kl. 14.00–15.30
Torsdag 15/12 14.00–15.30
Plats: Onslunda bibliotek
Ålder: Från 6 år
Anmälan: Ingen anmälan behövs!

n  Pysseltorsdagar

Kom och läs för labradoodle-
hunden Lovis som är en utbildad 
läshund och en allergihund som 
inte fäller. Boka in en lässtund 
på 20 minuter. (15.00–15.20, 
15.30–15.50, 16.00–16.20, 
16.30–16.50)
Onsdag 7/9 kl. 15.00–17.00
Onsdag 5/10 kl. 15.00–17.00
Onsdag 16/11 kl. 15.00–17.00
Onsdag 7/12 kl. 15.00–17.00
Plats: Tomelilla bibliotek
Ålder: Från 7 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Läshunden   
     Lovis

Läs tillsammans med andra barn och prata om böckerna ni läst. Vi möts 
på bokcirklar.se där vi kan skapa läsdagböcker och tycka och tänka om 
böcker. Böckerna vi läser tillsammans finns att låna som vanliga böcker, 
e-böcker på Bibblix och Biblio och ibland som e-ljudböcker på Biblio. Skapa 
ett  konto på bokcirklar.se, leta upp Barnens digitala bokcirkel och be om 
att bli medlem. Den 15:e varje månad sätter diskussionerna igång.

Fjädrar av Jaqueline Woodson (september)
Warriors – Visionen av Erin Hunter (oktober)
Zombiefeber av Kristina Ohlsson (november)
En ful jul av Emma Karinsdotter (december)

nBarn

Barnens digitala läsklubb



6 7

Kom och titta på film, vi bjuder på popcorn och dricka! 
Plats: Smedstorps bibliotek Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

nBarn

n  Lördagsbio i Smedstorp

n Flera korta filmer från barnboks skapare Stina Wirsén.
Tid: Tisdag 13/9 kl. 9.00–9.30 och 
10.00–10.30
Ålder: Cirka 3 år

n Bygger på Ulf Starks bilderbok om en pojke som 
förvandlas när han ska sova.
Tid: Tisdag 18/10 kl. 9.00–9.25 och 10.00–10.25
Ålder: Cirka 3 år

n Från bilderbokssaga på rim om en 
mus som lurar rovdjur på flykt.
Tid: Tisdag 29/11 kl. 9.00–9.30 och 10.00–
10.30
Ålder: Cirka 3 år

n Jullovsspecial: Vinter i dalen där vita 
troll sover sött.
Tid: Torsdag 22/12 kl. 9.30–10.50
Ålder: Från cirka 5 år

Äntligen är minibio tillbaka! Nu kan ni krypa in i biomörkret med oss på 
biblioteket igen. Inne på biblioteket och när du bokar kan du få reda på 
vilken film som visas. Begränsat antal platser. För förskolor som vill arbeta 
vidare kring teman som filmerna tar upp finns handledning tillgänglig vid 
efterfrågan. Anmälan inför varje tillfälle öppnar fyra veckor innan.
Plats: Tomelilla Kulturhus
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Minibio

n Klara Ko firar jul
Koflickan Klara ska fira jul på Kutoppen för första gång-
en. Besvikelsen blir stor när pappa Mosk inte bryr sig om 
jul och inte har gjort i ordning någonting alls. Klara och 
hennes bästa vän Gaute bestämmer sig för att ordna en 
fantastisk jul, men hur ordnar man en perfekt jul?
Tid: Lördag 10/12 kl. 13.00–15.00 Ålder: Barntillåten

n Paddington
Björnen Paddington kommer ensam till England efter efter 
en jordbävning i djungeln där han vuxit upp. Han upp-
täcker snart att stadslivet inte alls var som han hade tänkt 
sig, tills den vänliga familjen Brown hittar honom.
Tid: Lördag 5/11 kl. 13.00–15.00 Ålder: Barntillåten

n LasseMajas detektivbyrå: Skuggor över Valleby
Den lilla byns polisstation hotas av nedläggning, något 
som varken Lasse, Maja eller polismästaren vill ska ske. 
De måste snabbt komma på ett sätt att rädda den. 
Tid: Lördag 8/10 kl. 13.00–15.00 Ålder: Barntillåten

n Ella Bella Bingo 
Påhittiga Ella Bella bor i Soltoppen-höghusen med sin 
pappa. Ella Bella och Henrik leker alltid ihop, och när han 
berättar att han aldrig varit på cirkus bestämmer hon sig 
för att sätta ihop en tillsammans med honom och alla 
vännerna. 
Tid: Lördag 10/9 kl. 13.00–15.00 Ålder: Barntillåten
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Välkommen till en sagostund där fantasin och berättelsen inte har några 
normer eller gränser. Lady Busty & Miss Shameless läser berättelser där 
världen får vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är. 
Normkreativa sagor förstärkta med tecken som stöd (TAKK).
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Fredag 16/9 kl. 10.00–10.30 och 11.00–11.30
Ålder: 4–7 år i vuxens sällskap
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

n  Sagostund med Drag Queen
 Story Hour

Gå med i bibblans filmklubb gratis! Inne på biblioteket finns information 
om vilken film det blir inför varje gång. Du går med i klubben genom att 
anmäla dig hos oss i disken eller när du kommer för att se första filmen.
Fredag 16/9
Fredag 30/9
Fredag 21/10
Fredag 4/11
Fredag 2/12
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: 14.00–ca 15.30
Ålder: Beroende på film
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Sagostund
Kom och lyssna till en berättelse 
anpassad för barn i ålder 3–5 år. Har 
vi tur, dyker det även upp en och 
annan rolig filur, oftast ett mjukt litet 
djur. Detta i form av en handdocka 
som till många skratt brukar locka. 
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndagar 19/9, 17/10 och 
21/11 kl. 10.00–10.30
Ålder: 3–5 år
Anmälan: Drop in

n Filmklubb
nBarn

n  Regnbågspyssel
Välkommen till en pysselstund där vi skapar alster 
i regnbågens alla färger.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 15/9 kl. 14.00–15.15
Ålder: 7–10 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se
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Vuxen

Frågan om kärlek, kön och identitet är något som alla barn möter någon 
gång under sin uppväxt, men var finns utrymmet att vädra och utforska 
dessa funderingar? Vem är jag? är en interaktiv föreställning som blandar 
nyfikna diskussioner och kluriga frågor med musik, lek och rörelser. Enga-
gerat, lekfullt och med musikens hjälp tar Elin & Malena upp frågorna som 
rör sig i alla barns (och vuxnas) huvuden.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 20/9 kl. 09.00–09.40 och 10.15–10.55
Ålder: 4–8 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Föreställning: Vem är jag?
Häng med oss på Kulturhuset med olika aktiviteter för dig och din baby. 
Sjung och lek och känn rytmen på babyrytmiken, upplev färg och form 
och den egna kreativiteten på babyvisning i konsthallen och kom och 
 prata babyböcker och få lästips av biblioteket. På vårt första häng får du 
träffa alla tre verksamheterna som presenterar sig. 

27/9 Kick-off med alla verksamheterna 09.30–10.30
11/10 Babyvisning och workshop i konsthallen kl. 09.30–10.30
25/10 Rytmik 09.30–10.00
8/11 Bibliotek 09.30–10.00
22/11 Rytmik 09.30–10.00
6/12 Avslutning med alla verksamheterna 09.30–10.00

Plats: Tomelilla kulturhus
Ålder: Vi rekommenderar att barnen är mellan 2 och 18 månader.
Anmälan: Drop in

n  Babyhäng på Kulturhuset

nBarn
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Matilda öppnar en teaterlåda och ut strömmar en hel sagovärld. Tillsam-
mans med publiken ger hon sig ut på upptäcktsfärd och hittar en jättestor, 
magisk svamp. Matilda har väldigt kul med sin nya svamp, ända tills det 
dyker upp någon som verkar ha varit där först…
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 29/9 10.00–10.30 och 11.00–11.30
Ålder: ca 1–4 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Svampen med Lilla Vilda Teatern
n  Läskigt lyssna och pyssla
Kom i spökstämning genom att lyssna på när bibliotekarierna läser rysliga spök-
historier och sedan pysslar vi läskigt men roligt.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 20/10 kl. 13.00–14.30 
Ålder: ca 7–12 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Djurkommunikation
Kan man prata med djur? Sabine Gartner 
berättar om hur hon gör för att kommuni-
cera med djur.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 17/10  kl. 17.30–18.30
Ålder: från 12 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n  Lek och programmera med Sphero
Vi leker och lär oss rolig, enkel programmering med hjälp av roboten Sphero. 
Kom och testa våra små robotar som styrs via app på platta eller smarttelefon. 
Det finns 4 stycken som också kommer vara tillgängliga för hemlån efteråt.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 11/10 kl. 15.00–16.00
Ålder: 8–12 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Digijakten
Du blir kallad på ett livsviktigt uppdrag som kan rädda världen! Information 
om det digitala äventyret kommer finnas på biblioteket i Tomelilla och på våra 
sociala medier från och med måndag 10 oktober och under hela veckan.
Plats: Där du har en dator, platta eller telefon med surf.
Tid: Måndag 10/10–lördag 15/10
Ålder: Från ca 9 år

Den 27 oktober är den internationella Nalledagen. Vi firar nalle hela veckan 
då du kan föreslå ett namn till årets nalle och kanske vinna den. Du kan kela 
och gosa med alla nallar på biblioteket. Tipspromenad och fina bokvinster!
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Tisdag 24/10–fredag27/10
Ålder: Alla 

nBarn

n  Nallevecka
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Vuxen Barn

Lyssna och Pyssla
Kom och lyssna på en berättelse som utspelar sig i havet. Därefter 
pysslar vi på temat och dyker ner under vattenytan i fiskarnas värld.

n Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Tisdag 1/11 kl. 9.30–11.30
Ålder: Från 6 år
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Tisdag 1/11 kl. 13.00–15.00
Ålder: Från 6 år
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se 

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdag 2/11 kl. 10.00–12.00
Ålder: Från 6 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

n Bio
Plats: Onslunda bibliotek 
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n Rum 213
En älskad mysrysare för mellanstadieåldern och vinnare av 
Bokjuryn 2011. Vi får träffa de tre vännerna Elvira, Meja och Bea. 
Det händer konstiga saker i rum 213. Saker försvinner på nätterna 
och vem är den vitklädda flickan som bara Bea kan se?
Tid: Onsdag 2/11 kl. 18.15–19.30
Ålder: från 11 år

n Hotell Gyllene Knorren
Om den knasiga familjen Rantanen som driver hotell på 
landsbygden. Ett hotell där allt möjligt kan hända (och gör det). 
Tid: Torsdag 3/11 kl. 14.00–ca 15.30
Ålder: Barntillåten

HÖSTLOVHÖSTLOV

n Pettsons värld
En barn-och familjeföreställ-
ning där alla kan ha roligt 
ihop. Tydliga fysiska uttryck 
gör det lätt för dom flesta 
att hänga med i handling. 
Du bjuds in till ett fartfyllt 
potpurri där du möter kända 
figurer i korta scener, som 
Pettson och Findus, Mamma 
Mu och Kråkan m.fl. Och en hel del överraskningar! 
En inspirerande ingång till Sven Nordqvist fantastiska böcker.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 29/10 13.00-13.40
Ålder: Från 3 år med vuxen
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Nallens vecka i Smedstorp
Vinn årets nalle och gör Nallepyssel, hela veckan.
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Hela vecka 44
Anmälan: Drop in

n Gosedjursfest
Ta med ditt favoritgosedjur på mysig fest 
på bibblan. Gosedjuren får bli presente-
rade och det blir lite dans och musik. Vi 
avslutar med högläsning av en bok om 
gosedjur. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 29/10 10.30–11.00
Ålder: Cirka 3–6 år
Anmälan: Drop-in
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Vuxen

n  Bokfika i Brösarp
Vi pratar om böcker och tipsar 
varandra om något bra vi har läst. 
Biblioteket bjuder på fika och vi 
pysslar på tema jul.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 8/12 kl. 14–15.15
Ålder: 7–10 år
Anmälan: brosarpsbibliotek@
tomelilla.se

n Räddningstjänsten   
     på besök
Det är en månad kvar till julen och 
då vi i mörkret gärna tänder ljus och 
har det mysigt. Räddningstjänsten 
i Syd  rullar in vid bibblan med ett 
utryckningsfordon och berättar hur 
vi kan fira säkert i december.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 24/11 kl. 13–15
Ålder: Från cirka 6–7 år och 
uppåt, även vuxna 
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

Lille Prinsen är skriven för 76 år sen av författaren Antoine de Saint- 
Exupery. Prinsen ser med hjärtat och inte bara ögat. Han lämnar sin planet 
och ger sig iväg för att upptäcka universum och livet.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 17/11 kl. 10.00-11.00
Ålder: från 4 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Den lille prinsen med Dockteater speldosan

n Bind din egen bok
Välkomna till bibblan för att lära dig att binda din egen bok. 
Den som vill kan också testa att dekorera den fint.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 1/11 kl. 13.00–14.30
Ålder: Cirka 8–12 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Malmö Reptilcenter
Kom och titta när Malmö Reptilcenter kommer på besök 
med spännande djur att möta.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 3/11 kl. 14.00–15.00
Ålder: 0–100 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Filmklubben visar läskig film
Under lovet bjuder filmklubben in till en läskig film. Inne på 
bibblan kan man se vilken film det blir.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Fredag 4/11 kl. 13.00–14.30
Ålder: Från 7 år
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Lördagsbio i Smedstorp – Paddington
Björnen Paddington kommer ensam till England efter en 
jordbävning i djungeln där han vuxit upp. Han upptäcker 
snart att stadslivet inte alls var som han hade tänkt sig, tills 
den vänliga familjen Brown hittar honom med en etikett 
knuten runt halsen där det står ”Ta hand om den här björ-
nen. Tack.” Biblioteket bjuder på popcorn och dricka.
Plats: Smedstorps bibliotek 
Tid: Lördag 5/11 kl. 13.00–15.00
Ålder: Barntillåten
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

HÖSTLOV



18 19

SEPTEMBER
Lör 3/9 Workshop: Lappa & laga kl. 11.00 s. 23
Mån 5/9 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 23
Mån 5/9 Onslunda: Bokcirkel kl. 17.00 s. 24
Mån 5/9 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Mån 5/9 Kampen om Ukraina kl. 18.00 s. 25
Tis 6/9 Papperskonst – skapa vackra blommor kl. 13.00 s. 25
Ons 7/9* Läshunden Lovis kl. 15.00 s. 4
Ons 7/9 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 7/9 Smedstorp: Plantera höstlök! kl. 18.30  s. 26
Ons 7/9 Jazzklubben kl. 18.30 s.39
Tors 8/9* Onslunda: Pysseltorsdag kl. 14.00 s. 5
Tors 8/9 Brösarp: Borstbindning kl. 18.00 s. 26
Fre 9/9* Fredagsmys kl. 10.30 s. 5
Lör 10/9 Tomelilla Konsthall: Västsvenska mönster-  s. 40
 och textilkonstnärer – All TID Textil
Lör 10/9* Smedstorp: Lördagsbio – Ella Bella bingo kl. 13.00 s. 6
Mån 12/9 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Tis 13/9* Minibio Kulturhuset kl. 09.00, 10.00 s. 7 
Tis 13/9 Boklunch kl. 12.00 s. 27
Tis 13/9 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Ons 14/9 Bokcirkel – Amerikansk jord av Jeanine Cummins kl. 15.30 s. 27
Ons 14/9 Onslunda: Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 28
Ons 14/9 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 15/9* Barnens digitala läsklubb:  s. 4
 Fjädrar av Jaqueline Woodson
Tors 15/9* Brösarp: Regnbågspyssel kl. 14.00 s. 8
Fre 16/9* Brösarp: Sagostund med Drag Queen Story Hour kl. 10.00, 11.00 s. 8
Fre 16/9* Fredagsmys kl. 10.30 s. 5
Fre 16/9* Filmklubb kl. 14.00 s. 9
Mån 19/9* Brösarp: Sagostund kl. 10.00 s. 9
Mån 19/9 Filmklubb för vuxna kl. 11.00 s. 28
Mån 19/9 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Mån 19/9 Författarkväll: Mian Lodalen kl. 18.00 s. 29
Tis 20/9* Föreställning: Vem är jag? kl. 09.00, 10.15 s. 10
Tis 20/9 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Ons 21/9 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 21/9 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 22/9 Musikriket: Hebbe Sisters kl. 19.00 s. 38
Mån 26/9 Målande måndagar kl. 15.30 s. 30
Mån 26/9 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24

Tis 27/9* Babyhäng: Kick-off kl. 09.30 s. 11
Tis 27/9 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Tis 27/9 Ylva Floreman – Jag är inte död,  kl. 18.00 s. 30
 jag är bara gammal 
Ons 28/9 Faktabokcirkel – Jag skiter i att det är fejk kl. 15.30 s. 31
 det är förjävligt ändå av Jack Werner 
Ons 28/9 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 29/9* Svampen med Lilla Vilda Teatern kl. 10.00, 11.00 s. 12
Fre 30/9* Filmklubb kl. 14.00 s. 9

OKTOBER 
Mån 3/10 Målande måndagar kl. 15.30 s. 30
Mån 3/10 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 23
Mån 3/10 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Tis 4/10 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Ons 5/10* Läshunden Lovis kl. 15.00 s. 4
Ons 5/10 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 5/10 Smedstorp: Släktforskning – hur gör man kl. 18.30 s. 31
 för att komma igång? 
Ons 5/10 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Fre 7/10* Fredagsmys kl. 10.30 s. 5
Lör 8/10* Smedstorp: Lördagsbio  kl. 13.00 s. 6
 – LasseMajas detektivbyrå
Mån 10/10*Digijakten  s. 12
Mån 10/10 eMedborgarveckan: Grunderna i en smartphone kl. 09.30 s. 32
Mån 10/10 eMedborgarveckan: Bibliotekets e-tjänster kl. 14.00 s. 32
Mån 10/10 Målande måndagar kl. 15.30 s. 30
Mån 10/10 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Tis 11/10* Babyhäng: Konsthall kl. 09.30 s. 11
Tis 11/10 eMedborgarveckan: Zoom, Skype och videomöten kl. 09.30 s. 32
Tis 11/10 eMedborgarveckan: Bli säker på nätet kl. 13.00 s. 32
Tis 11/10* Lek och programmera med Sphero kl. 15.00 s.13
Tis 11/10 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Tis 11/10 eMedborgarveckan: Digitant kl. 18.00 s. 33
 – Från nybörjare till digital stjärna! 
Ons 12/10 eMedborgarveckan: Vårdguiden 1177 kl. 09.30  s. 33
Ons 12/10 Onslunda: Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 28
Ons 12/10 Brösarp: Filmkväll – The Father kl. 18.00 s. 31
Ons 12/10 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 13/10 eMedborgarveckan: Skånetrafiken kl. 14.00 s. 33
Tors 13/10 eMedborgarveckan: Kommunens e-tjänster kl. 14.00 s. 33

* Arrangemang för barn och unga * Arrangemang för barn och unga
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Lör 15/10* Barnens digitala bokklubb: Warriors   s. 4
Mån 17/10*Brösarp: Sagostund kl. 10.00 s. 9
Mån 17/10 Målande måndagar kl. 15.30 s. 30
Mån 17/10 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Mån 17/10 Onslunda: Djurkommunikation kl. 17.30  s. 13, 34
Tis 18/10* Minibio Kulturhuset kl. 09.00, 10.00 s. 7
Tis 18/10 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Tis 18/10 Musikriket: Marie Bergman & Lasse Englund kl. 19.00 s. 38
Ons 19/10 Bokcirkel – I munkens skugga av Helena Thorfinn kl. 15.30 s. 27
Ons 19/10* Läskigt lyssna och pyssla kl. 13.00 s. 13
Ons 19/10 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 19/10 Onslunda: Bokcirkel kl. 18.00 s. 24
Ons 19/10 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 20/10* Läskigt lyssna och pyssla kl. 13.00  s. 13
Tors 20/10* Onslunda: Pysseltorsdag kl. 14.00 s. 5
Tors 20/10 Brösarp: Bärgningen av DC3:an kl. 18.00 s. 34
Fre 21/10 Filmklubb kl. 14.00 s. 9
Mån 24/10*Onslunda: Nallevecka  s. 13
Mån 24/10*Brösarp: Sagostund kl. 10.00 s. 9
Mån 24/10 Filmklubb för vuxna kl. 11.00 s. 28
Mån 24/10 Målande måndagar kl. 15.30 s. 30
Mån 24/10 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Tis 25/10* Babyhäng: Rytmik kl. 09.30 s. 11
Tis 25/10 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Ons 26/10 Brösarp: Filmkväll – Stray kl. 18.00 s. 31
Ons 26/10 Smedstorp: Dokumentärfilm – Agroforesting kl. 18.30 s. 34
Ons 26/10 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Lör 29/10* Gosedjursfest kl. 10.30 s. 14
Lör 29/10* Föreställning: Pettsons värld kl. 13.00 s. 14
Mån 31/10*Smedstorp: Nallens vecka  s. 14
Mån 31/10 Målande måndagar kl. 15.30 s. 30
Mån 31/10 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24

NOVEMBER
Tis 1/11* Smedstorp: Lyssna och pyssla kl. 09.30 s.15
Tis 1/11* Bind din egen bok kl. 13.00 s. 16
Tis 1/11* Onslunda: Lyssna och pyssla kl. 13.00 s. 15
Tis 1/11 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Ons 2/11* Brösarp: Lyssna och pyssla kl. 10.00 s. 15
Ons 2/11 Faktabokcirkel – Kvinnor jag tänker på kl. 15.30 s. 31
 om natten av Mia Kankimäki 

Ons 2/11 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 2/11* Onslunda: Bio – Rum 213 kl. 18.15 s. 15
Ons 2/11 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 3/11* Malmö Reptilcenter kl. 14.00 s. 16
Tors 3/11* Onslunda: Bio – Hotell Gyllene Knorren kl. 14.00 s. 15
Fre 4/11* Fredagsmys kl. 10.30 s.5
Fre 4/11* Filmklubb – läskig film kl. 14.00 s. 9, 16
Lör 5/11* Smedstorp: Lördagsbio – Paddington kl. 13.00 s. 6, 16
Mån 7/11 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Mån 7/11 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 23
Mån 7/11 Smaksafari – Österlensk mathistoria kl. 18.00 s. 35
Tis 8/11 Babyhäng: Bibliotek kl. 09.30 s. 11
Tis 8/11 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Tis 8/11 Musikriket: Happy Heartaches kl. 19.00 s. 3
Ons 9/11 Lunchkör kl. 12.15 s. 35
Ons 9/11 Onslunda: Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 28
Ons 9/11 Författarbesök: Niklas Krog – Akko 1291 kl. 18.00 s. 35
Ons 9/11 Brösarp: Filmkväll – The Last Letter from Your Lover kl. 18.00 s. 31
Ons 9/11 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Lör 12/11 Tomelilla konsthall: Torsten Andersson   s. 40
Lör 12/11 Tomelilla konsthall: Minnenas pendel  s.40
 – en resa i Tomas Tranströmers landskap
Mån 14/11 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 36
Mån 14/11 Artdatabanken – Sveriges kunskapscentrum kl. 18.00 s. 36
 för flora och fauna 
Tis 15/11* Barnens digitala bokklubb: Zombiefeber  s. 4
 av Kristina Ohlsson
Tis 15/11 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Ons 16/11* Läshunden Lovis kl. 15.00 s. 4
Ons 16/11 Bokcirkel – Skilsmässan av Moa Herngren kl. 15.30 s. 27
Ons 16/11 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 16/11 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 17/11* Dockteater Speldosan - Den lille prinsen  kl. 10.00 s. 17
Tors 17/11* Onslunda: Pysseltorsdag kl. 14.00 s. 5
Mån 21/11 Brösarp: Sagostund kl. 10.00 s. 9
Mån 21/11 Livet & döden kl. 13.00 s. 36
Mån 21/11 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Tis 22/11* Babyhäng: Rytmik kl. 09.30 s. 11
Tis 22/11 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Tis 22/11 Konsthallen: Föreläsning Gabriella Cederström kl. 18.30 s. 36
Ons 23/11 Onslunda: Bokcirkel kl. 18.00 s. 24

* Arrangemang för barn och unga * Arrangemang för barn och unga
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Vi ses vid fyra tillfällen under 
hösten och samtalar om böcker vi 
bestämt gemensamt.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 5/9 Kl. 17.00–18.00
       Måndag 3/10 kl. 17.00–18.00
       Måndag 7/11 kl. 17.00–18.00
       Måndag 5/12 kl. 17.00–18.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@
tomelilla.se

n  Bokcirkel 
     i Brösarp

Välkommen till en avslappnad och 
rolig eftermiddag med ”Visible 
Mending”. Ta med något som be-
höver lagas, pyntas, ändras storlek 
på eller med en fläck som behöver 
kamoufleras eller bara passa på att 
lära dig någon ny lagningsteknik. 
Planeten suckar och vi måste göra 
allt vi kan för att hjälpa den, som 
att ta hand om de kläder vi  redan 
har i stället för att köpa nytt. 
Ledare: Maria Åkesdotter och Jette 
Kjaer från Återbruket Klädtrasan.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Lördag 3/9 kl. 11.00–15.00
Anmälan: Drop in

n  Workshop:
    Lappa & laga

Ons 23/11 Brösarp: Filmkväll – Gogo-världens äldsta skolelev kl. 18.00 s. 31
Ons 23/11 Bluesklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 24/11* Räddningstjänst på besök kl. 13.00 s. 17
Lör 26/11 Smedstorp: Stickkontakt julmarknad kl. 15.00 s. 37
Mån 28/11 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Mån 28/11 Brösarp: Nåltovning kl. 18.00 s. 37
Tis 29/11* Minibio Kulturhuset kl. 09.00, 10.00 s. 7
Tis 29/11 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Tis 29/11 Fjärilar i trädgården kl. 18.00 s. 37
Ons 30/11 Faktabokcirkel – Träd: en vandring i den kl. 15.30 s. 31
 svenska skogen av Gunnar Wetterberg 
Ons 30/11 Onslunda: Biokväll - Minari kl. 18.00 s. 38
Ons 30/11 Brösarp: Stickcafé kl. 18.00 s. 26
Ons 30/11 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39

DECEMBER
Fre 2/12* Fredagsmys kl. 10.30 s. 5
Fre 2/12* Filmklubb kl. 14.00 s. 9
Mån 5/12 Filmklubb för vuxna kl. 11.00 s. 28
Mån 5/12 Brösarp: Bokcirkel kl. 17.00 s. 23
Mån 5/12 Smedstorp: Stickkontakt kl. 17.00 s. 24
Mån 5/12 Bokkväll på bibblan kl. 17.30 s. 38
Tis 6/12* Babyhäng: Avslutning kl. 09.30  s. 11
Tis 6/12 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Tis 6/12 Nåltovning kl. 16.00 s. 37
Ons 7/12* Läshunden Lovis kl. 15.00 s. 4
Ons 7/12 Onslunda: Hantverkskvällar kl. 17.30 s. 28
Tors 8/12* Brösarp: Bokfika kl. 14.00 s. 17
Fre 9/12 Papperskonst – skapa askar kl. 14.00 s. 38
Lör 10/12* Smedstorp: Lördagsbio – Klara Ko firar jul kl. 13.00 s. 6
Tis 13/12 Återbruk med Klädtrasan kl. 15.00 s. 27
Ons 14/12 Lunchkör kl. 12.15 s. 36
Ons 14/12 Bokcirkel – Den allvarsamma leken kl. 15.30 s. 27
 av Hjalmar Söderberg 
Ons 14/12 Jazzklubben kl. 18.30 s. 39
Tors 15/12* Barnens digitala läsklubb: En ful jul av Karin  s. 4
Tors 15/12* Onslunda: Pysseltorsdag kl. 14.00 s. 5
Fre 16/12* Fredagsmys kl. 10.30 s. 5
Mån 19/12 Onslunda: Bokcirkel kl. 17.00 s. 24
Tors 22/12* Minibio Kulturhuset: Jullovsspecial kl. 09.30 s. 7

* Arrangemang för barn och unga
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Under hösten träffas vi på biblio-
teket och stickar, virkar eller syss-
lar med annat valfritt handarbete. 
Ta gärna med kaffe. 
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Måndagar 5/9, 12/9, 19/9, 
26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 
31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 
5/12 kl. 17.00–19.00 (Obs! Vissa 
datum kan utgå, kontakta biblio-
teket för aktuella tider.)
Anmälan: smedstorpsbibliotek@
tomelilla.se

n  Stickkontakt 
     i Smedstorp

n  Bokcirkel 
     i Onslunda
Välkommen till en nystartad 
bokcirkel!  Vi träffas och pratar 
om böcker som vi gemensamt 
kommer överens om att läsa. 
Första boken, en pocket, får du av 
biblioteket när du anmält dig.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 5/9 kl. 17.00–18.15
       Onsdag 19/10 kl. 18.00–19.15
       Onsdag 23/11 kl. 18.00–19.15
       Måndag 19/12 kl. 17.00–19.15 
Anmälan: onslundabibliotek@
tomelilla.se

Välkommen till denna workshop 
där du får lära dig hur du med 
enkla medel kan skapa vackra och 
mer eller mindre realistiska blom-
mor i olika sorters papper.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 6/9 kl. 13.00–15.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Papperskonst   
     – skapa vackra    
      blommor

Vad är Ukraina för ett land och 
vad utgör basen för den ukrainska 
identiteten? Varför ifrågasätter 
Ryssland landets rätt till självstän-
dighet och var hämtar ukrainarna 
sin kraft att motstå den ryska över-
makten? En dykning i Ukrainas 
historia samt en kort presentation 
av den senaste utvecklingen. Före-
läser gör Barbara Törnquist-Plewa, 
slavist och professor i Öst- och 
Centraleuropastudier vid Lunds 
Universitet.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 5/9 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: Folkuniversite-
tet med stöd från FUF-Folkuniver-
sitetsföreningen.

n  Kampen 
     om Ukraina

nVuxen
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Barn

Under hösten träffas vi på biblio-
teket och stickar, virkar eller sysslar 
med annat valfritt handarbete. Ta 
gärna med kaffe
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Onsdagar 7/9, 21/9, 5/10, 
19/10, 2/11, 16/11, 30/11
kl. 18.00–21.00
Anmälan: Drop in

n  Stickcafé 

Lär dig mer om höstlök och hur man får till den där ljuvliga vårblomningen. 
Trädgårdsmästare Kim Linghoff från Perennverkstan berättar om våra vanligaste 
höstlökar. Hon visar också snygga kombinationer, tipsar om lökar som gnagare 
och rådjur undviker samt förstås hur man planterar och sköter lökväxterna.
Extra: Invigning av Smedstorps fröbibliotek
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Onsdag 7/9 kl. 18.30–20.00
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n  Plantera höstlök

Är du nyfiken på borstbinderi? 
Maria Skarped gästar oss och 
berättar om borstens historia. Du 
får sedan möjlighet att binda din 
egen borste. Material till hant-
verket bekostas av biblioteket. 
Begränsat antal platser, så var 
gärna ute i god tid med anmälan.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 8/9 Kl. 18.00–ca 20.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@
tomelilla.se

n  Borstbindning
n  Bokcirkel
Gillar du att läsa böcker och att prata om 
dem? Välkommen till bibliotekets bokcirkel. 
Kom på alla träffar eller bara någon enstaka! 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Kl. 15.30–ca 17.00
Onsdag 14/9 
Amerikansk jord – Jeanine Cummins
Onsdag 19/10 
I munkens skugga – Helena Thorfinn
Onsdag 16/11 
Skilsmässan – Moa Herngren
Onsdag 14/12 
Den allvarsamma leken – Hjalmar Söderberg
Anmälan: Drop in

Under hösten håller Återbruket Klädtrasan till på Tomelilla bibliotek. Vi ses 
på tisdagar för att lappa, laga, pynta, sy in, lägga ut, byta knappar och 
göra nya plagg av gamla. Gör en insats för planeten genom att förlänga 
livet på kläderna som redan hänger i garderoben eller justera second 
hand-plagg så de passar i stället för att köpa nytt. Ledare är Maria Åkes-
dotter och ett gäng textilvana damer som bistår med tips och råd. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Tisdag 13/9– tisdag 13/12 kl. 15.00–17.00
(Obs! Tisdag 6/12 ses vi på annan plats)
Anmälan: Drop in

n  Återbruk med Klädtrasan

Välkommen till en boktipsträff med personalen 
från biblioteket! Avnjut en enklare lunch sam-
tidigt som du serveras trevliga boktips. Du får 
gärna ta med dig en bok du vill tipsa andra om.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 13/9 kl. 12.00–12.45 
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Boklunch
nVuxen
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Författaren Mian Lodalen berättar om förbjuden kärlek i  Sverige 
från seklets början fram till 40-talets beredskapsdagar. Med 
utgångspunkt från sina två uppmärksammade romaner Lisa och 
Lilly: en sann kärlekshistoria och Lesbiska ligan: en sann kriminal-
historia skildrar hon en spännande och bortglömd del av vår histo-
ria. Böckerna bygger på verkliga personer och välkända händelser 
som nu blivit skönlitteratur och ingår i en svit om samkönade 
 relationer under första halvan av 1900-talet.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 19/9 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: ABF Österlen

n  Författarkväll: Mian Lodalen
Välkommen till vår nystartade filmklubb för vuxna! Under hösten ser vi 
på film tillsammans som vi sen pratar om. Kom in till biblioteket för att bli 
medlem i filmklubben och för att få reda på vilka filmer vi ska se. Det är 
gratis att bli medlem och endast medlemmar får se filmen.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 19/9 kl. 11.00–ca 13.00
 Förbjuden kärlek i 1800-talets England.
 Måndag 24/10 kl. 11.00–ca 13.00
 En sympatisk och hjärtskärande skildring av en pappas kamp för att  
 ge sin son ett bra liv.
 Måndag 5/12 kl. 11.00–ca 13.00
 Med humor och värme tas den ständigt aktuella frågan om dödshjälp  
 upp i detta familjedrama.
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se 

n  Filmklubb för vuxna

n  Hantverkskvällar i Onslunda
Vi träffas och stickar, virkar och provar på olika sömnads/hantverkstekniker. 
En av kvällarna får vi besök av Vilda Rosenblad. Biblioteket bjuder på fika!
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 14/9 kl. 17.30–19.30
       Onsdag 12/10 kl. 17.30–19.30
       Onsdag 9/11 kl. 17.30–19.30
       Onsdag 7/12 kl. 17.30–19.30 Julpyssel
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

FOTO: ELISABETH OHLSON
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n  Släktforskning – hur gör man  
      för att komma igång?
Magnus Lindskog som är ordförande i Österlens 
Släkt- och Folklivsforskarförening berättar om 
hur man börjar släktforska och vilka program och 
andra resurser som finns idag.
Plats:  Smedstorps bibliotek
Tid: Onsdag 5/10 kl. 18.30
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

Välkommen till vår bokcirkel där vi läser fak-
taböcker med olika inriktningar. Kom på alla 
träffar eller bara någon enstaka.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Kl. 15.30–17.00
Onsdag 28/9 Ja skiter i att det är fejk det är  
  förjävligt ändå – Jack Werner
Onsdag 2/11 Kvinnor jag tänker på om natten
   – Mia Kankimäki
Onsdag 30/11 Träd: en vandring i den svenska 
  skogen – Gunnar Wetterberg
Anmälan: Drop in

n Faktabokcirkel

Vill du testa olika övningar och tekniker för att rita 
och måla? Vi ses under 6 veckor för att skapa och 
inspireras tillsammans. Vi hjälps åt och lär av varandra 
tillsammans med personal från Kulturhuset. Det spe-
lar ingen roll om du är nybörjare eller har målat förut 
– vi är här för att ha roligt och kanske lära oss något 
nytt! Om du har papper, pennor, färger, penslar m.m. 
hemma får du gärna ta med dessa, annars finns enk-
lare material till låns. Föranmäl dig till respektive träff. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Kl. 15.30–18.00 
Måndag 26/9 Introduktion till färgernas värld med Peter och Erica från  
 Bildkonstskolan. 
Måndag 3/10 Vi testar olika roliga övningar i akvarell med temat natur. 
Måndag 10/10 Vi övar oss på perspektiv. 
Måndag 17/10 Vi skapar och målar med tusch i olika former. 
Måndag 24/10 Vi skissar i blyerts, färgpennor & kol.
Måndag 31/10 Vi skapar med inspiration av höstens färger. 
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se 

n  Jag är inte död,
    jag är bara gammal
När vi blir äldre ska vi ”leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande”, enligt socialtjänstlagen. Hur ser det 
ut i verkligheten? När Ylva Floremans mor plötsligt 
blir oförmögen att ta hand om sig själv börjar en envis 
kamp mot byråkratin och med den kommer alla frågor 
om hur det är att åldras i Sverige. I denna djupt person-
liga och politiska bok ställer hon omskakande frågor 
om det goda livet på ålderns höst. Ylva Floreman är 
skribent och dokumentärfilmare, bosatt på Österlen.  
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 27/9 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: ABF Österlen

n Målande måndagar
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Vi ses och tittar på film tillsammans!
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Kl. 18.00–ca 19.45
Onsdag 12/10   The Father
Onsdag 26/10   Stray
Onsdag 9/11     The last letter from your lover
Onsdag 23/11   Gogo-Världens äldsta skolelev
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

n Filmkväll i Brösarp

BASERAD PÅ

JOJO MOYES 
SUCCÉBOK

KOMMER PÅ BIO

FELICITY JONES CALLUM TURNER JOE ALWYN NABHAAN RIZWAN SHAILENE WOODLEYOCH
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Under eftermiddagen finns kommunens digitaliseringsavdelning på plats 
för att visa och hjälpa dig med kommunens e-tjänster. 
Plats: Tomelilla bibliotek 
Tid: Torsdag 13/10 kl. 14.00–17.00
Anmälan: Drop in

n  Kommunens e-tjänster

Skånetrafiken gästar oss för att visa hur du söker resor med Skånetrafiken, 
hur appen fungerar, hur du gör för att köpa biljetter och hur du söker 
ersättning vid försening. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Torsdag 13/10 kl. 14.00–15.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Skånetrafiken

Många digitala tjänster idag kräver inloggning med BankID. Det kan handla om 
Vårdguiden 1177, bankerna eller andra betaltjänster. Lär dig mer om hur dessa 
tjänster fungerar. Du bör själv ha ett BankID för att kunna delta fullt ut på dagens 
kurs. Har du inte ett BankID kan du vända dig till din bank för att få hjälp. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 12/10 kl. 09.30–12.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: ABF Österlen

n  Vårdguiden 1177 m.m.

Drygt en miljon svenskar lever i digitalt utanförskap. Böckerna 
Digitant av Malin Perlheden hjälper nybörjaren att ta sig ut 
på nätet, och att använda tjänster som förenklar i vardagen. 
Johanna Svan, journalist och digital redaktör på Aller media, 
berättar om sin kollegas böcker, ger tips och pratar bland annat 
om hur du kan avgöra om det du hittar på Google går att lita 
på, reder ut begrepp som GDPR, gig economy och Snapchat, går 
igenom vad du ska tänka på när du handlar på nätet m.m.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 11/10 kl. 18.00–ca 19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se I samarbete med: ABF Österlen

n Digitant – Från nybörjare till digital stjärna!

I media kan vi ofta ta del av information om hur olika bedrägerier sker. 
Bedragarna är skickliga och ligger ofta steget före. Med rätt kunskap finns 
det mycket vi kan göra för att minska risken att bli utsatt. Vi sätter viktiga 
begrepp i sammanhang, förklarar innebörd och funktion och går igenom 
säkerhetsaspekter m.m.. Du får råd om åtgärder som kan vidtas i förebyg-
gande syfte.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 11/10 kl. 13.00–14.30
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: UtbildningsForum Skåne AB

n  Bli säker på nätet

Med den moderna tekniken kan vi videochatta med släkt, vänner och 
kollegor som befinner sig på en helt annan plats, men det är inte alltid 
så enkelt att få tekniken att fungera. På den här kursen lär vi oss om 
videomöten i Zoom, Skype m.m.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 11/10 kl. 09.30–12.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: ABF Österlen

n  Zoom, Skype och videomöten

Biblio, Bibblix, Viddla och Cineasterna – lär dig allt om bibblans 
tjänster för e-böcker och strömmande film. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 10/10 kl. 14.00–17.00
Anmälan: Drop in

n  Bibliotekets e-tjänster

Lär dig grunderna i hur din smartphone fungerar, med fokus på 
appar och internet/wifi.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 10/10 kl. 09.30–12.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: ABF Österlen

n Grunderna i en smartphone

eMedborgarvecka 10–16 oktobereMedborgarvecka 10–16 oktober
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Den svenska DC3:an sköts ner över Öster-
sjön under Det kalla kriget. Nu får vi höra 
Perhenrik Swärd berätta om de tekniska 
utmaningarna av bärgningen på 120 
meters djup, utförd av Ubåtsräddnings- 
och dykerifartyget HMS Belos.
Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Torsdag 20/10 kl. 18:00-19.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

n  Bärgningen av DC3:an

Kan man prata med djur? Sabine Gartner 
berättar om hur hon gör för att kommuni-
cera med djur. Det finns mycket vi kan lära 
oss av dem.
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Måndag 17/10 kl. 17.30–18.30
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se

n  Djurkommunikation

Maria Persson driver Österlen Kokkonst som utö-
ver catering erbjuder olika typer av matlagnings-
kurser och smaksafari på gården. Nu gästar hon 
biblioteket för en historisk matresa där du får lära 
dig mer om skånska mattraditioner. Vilka kryddor 
användes förr på de österlenska gårdarna? Varför 
blev grisen så viktig för skåningarnas mathållning? 
Detta och mycket mer får du svar på!  
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 7/11 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Smaksafari
– österlensk mathistoria

Filmen Skogsträdgården på Rydeholm, en intervju med Anders Lindén visas 
och efteråt finns möjlighet att diskutera ämnet samt ställa frågor till Maja 
Lindström Kling som filmat och klippt. Anders Lindén är sjätte generatio-
nen på släktgården Rydeholm och en av pionjärerna inom Agroforestry, 
vilket är ett samlingsnamn för olika jordbrukssystem där träd på något sätt 
ingår i matproduktionen, vilket har många miljöfördelar. På Rydeholm odlas 
spannmål, raps och sockerbetor tillsammans med valnöt, hassel, kastanj, tall, 
ginkgo m.m. Visionen är ett system som ger god avkastning samtidigt som 
ekosystemstjänsterna är likvärdiga med vilda, skogsliknande miljöer.
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Onsdag 26/10 kl. 18.30–20.00
Anmälan: smedstorpsbibliotek@tomelilla.se

n  Dokumentärfilm: Agroforesting

År 1291 är det kristna korsfararriket dömt till under-
gång. Kuststaden Akko är det sista starka kristna 
fästet. Stadens invånare bävar inför hotet om en 
attack från sultanen i Kairo – ett anfall som bara 
kan sluta på ett sätt. I det ögonblicket anländer Orm 
Junger med ett av tempelherreordens skepp. Niklas 
Krog är aktuell med Skuld: Akko 1291 – en spän-
ningsroman baserad på historiska händelser.  
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 9/11 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n Författarbesök: Niklas Krog

Kom och sjung tillsammans under en lunchpaus och samla kraft och 
energi till resten av dagen! Inga krav på förkunskaper eller notläsning utan 
bara ren sångglädje och nyfikenhet behövs. Att sjunga i kör har enligt 
forskning en stor positiv påverkan på både kropp och psyke. Körledare är 
Sara Dahl som har arbetat professionellt och pedagogiskt med körer och 
körsång i olika sammanhang i snart 30 år. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Onsdag 9/11 kl. 12.15–ca 12.45 och onsdag 14/12 kl. 12.15–ca 12.45 
Anmälan: Drop in

n Lunchkör

FOTO: HANS JONSSON

nVuxen
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Julmarknad och grantändning i Smedstorp. På bibli-
oteket håller stickkontaktgruppen en liten utställning 
med sina hantverk och det finns också möjlighet att 
handla bland annat tröjor, vantar, mössor och sockar. 
Kanske en julklapp?
Plats: Smedstorps bibliotek
Tid: Lördag 26/11 kl. 15.00–17.00
Anmälan: Drop in

n  Stickkontakt – julmarknad 

En resa genom Tranströmers inre och yttre landskap presenteras här i en audiovi-
suell berättelse och i ett möte med konstnärerna bakom utställningen Minnenas 
pendel – en resa i Tomas Tranströmers landskap. Utställningens curator Gabriella 
Cederström berättar om Tomas Tranströmer och om den aktuella utställningen.
Plats: Tomelilla konsthall
Tid: Tisdag 22/11 kl. 18.30
Anmälan: Drop in

n  Föreläsning i konsthallen

Dag Lundberg är läkare och forskare som intresserat sig för palliativ vård. Under 
föredraget berör han hur människor sätt att betrakta livets slut har förändrats 
under åren, vård i livets slutskede och vikten av att skriva ett ”livstestamente”. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 21/11 kl. 13.00–14.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: Österlenakademien 

n  Livet & döden

Vi provar på nåltovning med tovningsnål och 
ull i juliga färger. Det spelar ingen roll om du är 
nybörjare eller har testat förut – alla är väl-
komna!

n Plats: Brösarps bibliotek
Tid: Måndag 28/11 kl. 18.00–ca 20.00
Anmälan: brosarpsbibliotek@tomelilla.se

n Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 6/12 kl. 16.00–18.00 
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

Nåltovning

Erik Cederberg som driver Biophoria berättar om hur 
dagfjärilarnas behov gällande livsmiljö ser ut och hur 
dessa kan vägleda oss i utformningen av en fjärils-
vänlig trädgård. Han går också in på saker som rör 
mikroklimat, nektarväxter och värdväxter. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Tisdag 29/11 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: Naturskyddsföreningen Tomelilla 

n  Fjärilar i trädgården

nVuxen

Ulf Gärdenfors, tidigare chef och professor i natur-
vårdsbiologi vid Artdatabanken i Uppsala, visar 
och berättar om hur detta statliga centrum arbetar 
med att kartlägga den biologiska mångfalden i 
Sverige, bidrar till en hållbar förvaltning av natur-
resurser och arbetar för en rik och känd natur. 
Exempel är Sveriges rödlista, åtgärdsprogram för 
hotade arter, Artportalen och Nationalnyckeln till 
Sveriges flora och fauna.
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 14/11 kl. 18.00–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se
I samarbete med: Naturskyddsföreningen Tomelilla

n Artdatabanken – Sveriges kunskapscentrum 
    för flora och fauna



38 39

n  Program i Jazzen
Kom och lyssna på spännande föreläsningar, godbitar ur det stora arkivet, 
titta på film och umgås med andra jazzentusiaster. Programkvällarna är 
öppna för alla. Vi träffas i Jazzarkivet onsdagar jämna veckor kl. 18.30–
21.30, programmet startar kl. 19.00. Kaffepaus med fika till självkostnads-
pris. Mer info hittar du på Tomelilla Jazzklubb på Facebook.
Plats: Jazzarkivet
Tid: Onsdagar jämna veckor 7/9–14/12 kl.18.30–21.30
I samarbete med: Tomelilla Jazzklubb

n  Bluesklubben
Vi sitter ner, dricker kaffe, pratar med varandra, 
spelar skivor och ibland ser vi någon film. Program-
met ger ett brett spektra av bluesmusiken och har 
någon av deltagarna som programvärd. Kaffe finns 
till självkostnadspris. Vi träffas i Jazzarkivet ons-
dagar udda veckor kl. 18.30–21.30, programmet 
startar kl. 19.00.
Plats: Jazzarkivet 
Tid: Onsdagar udda veckor 14/9–23/11
       kl. 18.30–21.30

Man kan göra mycket kul med papper, t.ex. askar för förvaring eller att 
lägga presenter i. Under eftermiddagen viker vi vackert papper i olika for-
mer och dekorerar färdiga askar i kartong. Passa även på att göra kort som 
matchar dina presentaskar. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Fredag 9/12 kl. 14.00– ca 15.30 
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Papperskonst – skapa askar

Vilka av årets böcker har varit bäst? Vi tipsar om omtalade böcker och sådant 
vi läst och gillat under det gångna året. 
Plats: Tomelilla bibliotek
Tid: Måndag 5/12 kl. 17.30–19.00
Anmälan: biblioteket@tomelilla.se

n  Bokkväll på bibblan

Tomelilla kulturhus presenterar i samarbete med 
Tomelilla Teaterförening och Musik i Syd

Hebbe Sisters
Tid: Torsdag 22/9 kl. 19.00

Marie Bergman & Lasse Englund
Tid: Tisdag 18/10 kl. 19.00

Happy Heartaches
Tid: Tisdag 8/11 kl. 19.00

Plats: Teaterhallen, Folkets Park

nVuxen

n  Biokväll: Minari 
Jacob och Monica lämnade Korea för möjligheternas land USA, där barnen 
Anne och David tillkommit. Nu går familjens flyttlass till Arkansas lands-
bygd, där Jacob vill försöka sig på att odla koreanska grönsaker. 
Plats: Onslunda bibliotek
Tid: Onsdag 30/11 kl. 18.00–ca 19.30
Anmälan: onslundabibliotek@tomelilla.se



Torsten Andersson
Rotverket
12/11–8/1

Med sitt sökande efter ett eget ”språk” kom 
Torsten Andersson att bli en av den svenska 
konsthistoriens mest egenartade konstnärer. 
Tomelilla konsthall presenterar, i samarbete 
med utställningskommissarie Adam Rosenkvist 
samt Torsten Anderssons stiftelse, utställningen 
Rotverket.

Centralgatan 13, Tomelilla, 0417181 16, www.tomelilla.se/konsthall

Västsvenska mönster- och textilkonstnärer (VMT)
All TID Textil
10/9–6/11

VMT är en förening för yrkesverksamma textilkonstnä-
rer och grundades 1959. I vandringsutställningen  All 
TID Textil har ett femtiotal medlemmar bidragit med 
vars ett verk på temat TID 

Minnenas pendel – en resa i Tomas 
Tranströmers landskap
12/11–8/1

I denna audiovisuella utställning som 
behandlar Tomas Tranströmers kre-
ativa rum får vi uppleva platser som 
vittnar om skapandets metamorfoser. 
Utställningen har skapats av curator 
Gabriella Cederström


