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Öppettider 

Stadsbiblioteket 

Mån. - Tors.  10-19                                                                                                                                             

Fre.  10-17                                                                                                                                                                             

Lör.  10-14 

Ausås 

Ons.  10-12, 13-19 

 

 

Hjärnarp *                                               

Mån.  10-12, 14-18                                            

Tis.    14-18                                                 

Tors.  10-12, 14-18                        

Fre.    14-17 

Munka Ljungby 

Mån.  14-18                                           

Tis.    14-18                           

Ons.  10-12, 14-18                          

Tors. 10-12, 14-18                                         

Lör.   10-13 

Skälderviken 

Mån. 10-12, 13-18                                     

Ons. 10-12, 13-18                        

Fre.  10-12, 13-17 

Strövelstorp * 

Mån.  10-12, 13-18                                         

Tors.  13-18 

Södra Utmarken 

Mån.  09.30-12.30, 15-19                  

Ons.  09.30-12.30, 15-19               

Tors.  09.30-12.30                           

Fre.    09.30-12.30 

Tåstarp 

Mån.  15-19               

Tors.  15-19 

Vejbystrand 

Mån.  10-12, 14-17                                            

Tis.    10-12, 14-19                

Ons.  10-12, 14-17                

Tors. 10-12, 14-19                    

Lör.   10-13 

 Bokbussen 

Turlistor för            

bokbussen finns på 

biblioteken och på 

vår hemsida 

(www.bibliotekfh.se). 

*Biblioteken i 

Hjärnarp och  

Strövelstorp är  

meröppna. Kontakta 

respektive bibliotek 

för mer information 

om vad det innebär. 

Telefonnummer till Ängelholms stadsbibliotek - 0431-46 89 00 

Ängelholms bibliotek på webben - http://www.bibliotekfh.se 

Höstens program 



Öppettider 

Som ni ser är det mycket spännande på gång på våra bibliotek i höst. Vi 
strävar alltid efter att kunna erbjuda ett brett, mångfacetterat och aktuellt 
program som varje år ska innehålla någonting för alla. Samtidigt vill vi 
också utvecklas och hitta nya intressanta programformer. Därför händer 
det ibland att långvariga och etablerade arrangemang ersätts med  
någonting nytt. I höst lanserar vi två nya inslag som förhoppningsvis 
kommer att stanna kvar som fasta punkter ett antal terminer framöver.  

 
  Det växande intresset för att lyssna på en bok vill vi ta fasta på genom  
lanseringen av högläsning för vuxna. En gång i veckan kommer någon av 
våra bibliotekarier att läsa högt ur en bok under tjugo minuter. Det kan 
vara ett kapitel ur en klassiker, en novell eller något annat inspirerande. 

 Filosofisk tisdag kommer att hållas två gånger i höst och kommer vid 
varje tillfälle ledas och presenteras av en unik gäst. Här får alla en  
möjlighet att delta i diskussioner kring tankeväckande frågor. 

 I vanlig ordning händer det självklart också en massa roligt för barn i 
kommunen. På läslovet får vi fint besök av Thomas Halling som med sin 
skrivarverkstad vill inspirera barn att skriva mer. Missa inte heller när 
Boulevardteatern besöker Stadsbiblioteket i november med sin pjäs  
Tappa bort. 

 
Har du synpunkter och idéer kring olika arrangemang på biblioteken i 
Ängelholm? Hör gärna av dig till oss så ser vi om det kan passa in i vår 
programplanering. programverksamhet@engelholm.se  
 
Varmt välkommen till våra bibliotek! 

Personalen på Ängelholms bibliotek. 

Höstens program 

mailto:programverksamhet@engelholm.se


 

Vid åtta förmiddagar under hösten bjuder vi 
in till Teknikakuten. Här har du möjlighet 
att ställa frågor till oss angående din mobil-
telefon, surfplatta eller laptop. Har du t.ex. 
problem att komma igång med appar, ladda 
ner e-böcker eller liknande så hjälper vi dig. 
Vi visar och förklarar så gott vi kan. 
 
Om du har möjlighet så ta gärna med din 
egen läs- eller surfplatta. Biblioteket har ett 
begränsat antal modeller att använda. 
 
Max 15 minuter per person då det är många 
som vill ha hjälp. 

Teknikakuten 

När: Tisdagarna 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 & 11/12 
Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 
Fri entré. Ingen föranmälan 

Språkcafé 

Vårt populära språkcafé fortsätter som vanligt under hösten. Vi träffas 
varje måndag och onsdag kl. 15.00 i Språkrummet på våning 2. 
 
Hjärtligt välkommen till en trevlig pratstund, både du som lär dig och du 
som redan kan svenska. Vi bjuder på kaffe och te. 

När: Måndagar och onsdagar  kl. 15.00 
Språkrummet står även öppet att användas för språkverksamhet av alla 
slag under Stadsbibliotekets öppettider 

Kulturquiz 



 

Språkcafé 

Kulturquiz 
Kulturquiz har blivit ett populärt inslag i 

Stadsbibliotekets programverksamhet. Två 

kvällar i höst bjuder vi återigen in till  

frågesport i kulturens tecken. Bered dig på 

att bli utmanad i dina kunskaper om film,  

skönlitteratur, konst och musik - både 

svenskt och utländskt, klassiker och nytt.  

När: Tis. 11/9  kl. 19.00 
         Ons. 12/12  kl. 19.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Ingen föranmälan 



Sverige slänger 1.3 miljoner ton mat om året! Många är överens om att 
något måste göras. Den ideella föreningen Food2change har “hjältar” 
som hämtar upp överbliven mat i butiker och företag. Felicia Lindelöw 
ger oss konkreta idéer om hur vi tillsammans kan minska matsvinnet i 
samhället.  

Under vecka 38 och vecka 39 syns också lokala konstnären Ted Widells  
gigantiska verk på samma tema på Stadsbiblioteket. 

Bli svinnbra—var med och 

minska matsvinnet 

När: Tis. 18/9  kl. 19 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen 

Fri entré. Ingen föranmälan 

Arrangeras av Ängelholms bibliotek & Naturskyddsföreningen 



I några år har dumpstraren Andreas Jakobsson och hans familj levt  
nästan helt gratis, av saker som ”pappa har släpat hem på natten”. Och 
middagarna och råvarorna är lyxigare än någonsin. Köket är fyllt med 
frukt och grönt av alla sorter, kaffe, Anthon Berg-marsipan, öl,  
mozzarella, Pringles-chips och mycket mer därtill. 

Ju mer Andreas har släpat hem desto större har hans nyfikenhet blivit. 
Vad är det som gör att så otroligt mycket mat slängs - hos bonden, i  
butikerna och av oss konsumenter? Andreas har rest runt i Sverige i jakt 
på svaren på de frågorna. 2015 publicerade han sina erfarenheter i boken 
Svinnlandet: min resa genom en värld av slöseri - och hur den gav mig liv i överflöd. 

I september besöker Andreas Stadsbiblioteket som en del av våra  
miljöveckor. Han kommer att berätta om sin resa genom matsvinnets  
Sverige och det han har lärt sig längs vägen. 

Tänk på att komma i god tid om ni vill försäkra er om en sittplats. 

När: Ons. 26/9  kl. 18.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Ingen föranmälan 

Andreas Jakobsson 



Visst är det härligt att höra någon tala om en riktigt bra bok!  

 
Vi tar tillvara på detta och träffas ett antal gånger under hösten och  
samtalar om böcker vi läst. Lyssna på andras boktips och berätta några 
minuter om en bok som du tycker om. Under hösten hålls två stycken 
olika boksamtalsgrupper. 
 
* Mia Brinck håller vid fyra tillfällen boksamtal med inriktning på olika  
teman som meddelas under hösten.  
* Torbjörn Sundqvist håller vid lika många tillfällen boksamtal  

med en mer allmän inriktning där alla boktips kan passa lika bra.  

 

 Boksamtal 

Boksamtal med allmän inriktning 

När: Torsdagarna 20/9, 25/10, 29/11 samt 13/12  kl. 19.00-21.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Föranmälan på telefon 0431-46 89 00 eller på Stadsbiblioteket 

Boksamtal med tema 

När: Onsdagarna 12/9, 10/10, 14/11 samt 5/12  kl. 14.00-16.00 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Nya sammanträdesrummet 

 

Högläsning för vuxna 



 

 

 

Högläsning för vuxna 

Att samlas för att lyssna på någon som läser högt ur en god bok är en 

avslappnande och givande sysselsättning som många tyvärr förlorar i  

vuxen ålder. Detta är någonting som vi på Ängelholms bibliotek gärna 

vill förändra. Med start i september kommer vi under tjugo minuter  

varje fredag att hålla en högläsningsstund för alla som kan och vill lyssna. 

 

Det kommer vara mycket varierad litteratur från gång till gång.  

Bibliotekarien som läser bestämmer dagens tema och form. Till exempel 

kan det bli en nyligen publicerad novell, en annan vecka läser vi kanske 

ett kapitel ur en gammal klassiker och nästa gång igen kan lotten mycket 

väl falla på en spännande faktabok. 

När: Fredagar mellan 21/9 och 14/12, kl. 14.00 

Var: Stadsbiblioteket, Ängelholmsrummet 

Fri entré. Ingen föranmälan 



Ängelholmshistoriska  

måndagar 

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening anordnar under hösten 

föredrag kring följande ämnen:  

17 september - Bilder och betraktelser från Ängelholm. Hans Aarenstrup  
berättar personliga minnen från 50- till 70-talet med bilder från stan,  
Grönvalls, tefatsgläntan och vardagsliv.  
 
8 oktober - Statarna på Ängeltofta. Kerstin Paulsson och Tony Bergström  
från Skeldervikens Byalags historiegrupp berättar om statarna på  
Ängeltofta gods. 
 
5 november - Ängelholms 1960- och 1970-tal genom fotografernas ögon.  
Ove Torgny & Johan Brinck. 
 
3 december - Ängelholmsbygden blir modern. Göran Bohm berättar om det  
sena 1800-talets brytningstid. 

När: Måndagarna 17/9, 8/10, 5/11 samt 3/12  kl. 19.00 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen 

Entré: 40 kr. Fri entré för medlemmar i lokalhistoriska föreningen 

Arr: Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening med Ängelholms bibliotek 

Bibblan visar 

 



Ängelholmshistoriska  

måndagar 

 

Bibblan visar 

 När: Tisdagarna 18/9, 30/10 samt 27/11 kl. 11.15-12.15 

Var: Stadsbiblioteket vån 2, Torgrummet 

Fri entré. Ingen föranmälan 

I samband med Teknikakuten informerar vi vid tre tisdagar under  

hösten om e-tjänster, sociala medier och släktforskning. 

18 september 
Våra e-tjänster 

Vi visar hur du använder bibliotekets olika  
e-tjänster. Lär dig att navigera på vår  
webbplats, ladda ner e-böcker, lyssna med  
appen Biblio, m.m.  

 

30 oktober 
Sociala medier 

Här får du svar på vad du kan använda  
tjänster som Facebook och Instagram till  
och hur du registrerar dig för att använda  
dem själv. 

 

27 november 
Släktforskning 

En introduktion för dig som vill lära dig  
grunderna i släktforskning. Få reda på  
vilka databaser som finns och hur du  
använder dem. 

 

 

 

 

 

 



Filosofisk tisdag Bokfrukost/Bokfika 

Vill du ha inspiration och lästips så är bibliotekets bokträffar evenemanget 
för dig. Vid två tillfällen i höst serveras du som besökare en lätt frukost 
eller fika samtidigt som några av våra bibliotekarier berättar och tipsar om 
några personliga favoriter. Här blandas friskt från litteraturens många 
spännande hörn, helt utan något givet tema.  
 
I september träffas vi mitt i biblioteket för en bokfrukost kl. 10  
medan det senare tillfället i november hålls kl. 16 på eftermiddagen. 

När: Tors. 20/9 kl. 10.00 
 Tors. 15/11 kl. 16.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Föranmälan via telefon 0431-46 89 00 eller i bibliotekets reception 



Filosofisk tisdag 

Under hösten lanserar biblioteket sin nya programserie Filosofisk tisdag. 

Vid två tillfällen intar en gästfilosof scenen i Bokhallen och håller ett  

samtal kring en tankeväckande frågeställning.  

 

25 september: Vad är rättvisa - egentligen? med Martin Severinson  

Martin arbetar som pedagog på Kullagymnasiet i Höganäs och utvecklar 

utöver arbetet sitt konstnärskap. Han gillar formen för det öppna  

filosofiska samtalet och det möte som skapas mellan människor som 

vanligtvis inte möts kring frågor som engagerar. 

 

13 november: Vad är ett hem? med Tulsa Jansson 

Tulsa är filosofie magister i moralfilosofi och grundare av föreningen 

Svenska sällskapet för filosofisk praxis. De verkar för att filosofiska  

frågor ska få plats på schemat i grundskolan, i vården och i det offentliga 

rummet. 

När: Tisdagarna 25/9 och 13/11  kl. 19.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Ingen föranmälan 

Bokfrukost/Bokfika 



Bob Hansson 

Bob Hansson är en av Sveriges mest uppskattade poeter och har  
hyllats både för sina scenframträdanden och sina böcker. Han har 
publicerat ett flertal diktsamlingar, en faktabok samt romanerna 
Gunnar (2007) och Det sista vi har är våra kroppar (2012). 

Som estradpoet är Bob mycket skicklig på att fånga och behålla  
publikens intresse, något som han kommer ge prov på då han besöker  
Stadsbiblioteket i oktober. I början av 2018 publicerades Bobs senaste  
alster - Tankar för dagen: en manual för ett snällare liv där han delar med sig  
av tips och råd för att leva i större harmoni med sig själv och sin  
omgivning.  

Tänk på att komma i god tid om ni vill försäkra er om sittplats. 

 

Månadens konstverk 

När: Tors. 4/10  kl. 18.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Ingen föranmälan 



 

Månadens konstverk 

Foto: Michael Hansson/HD 

 

Galleri Moments föreståndare Nina Wenedikter håller i programserien 

Månadens konstverk. Här presenterar Nina vid varje tillfälle ett  

spännande verk och konstnären bakom. 

 

8 oktober   Ida Adler, utan titel (måleri) 

19 november  Anders Segersson, Juni (måleri) 

När: Måndagarna 8/10 och 19/11  kl. 15.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Arr: Ängelholms bibliotek i samarbete med Galleri Moment 

Fri entré. Ingen föranmälan 



Jessica Stiernlöf Walker 

Att leva i Nordkorea 

Nordkorea är idag världens mest slutna land.  Få människor  

utanför landets gränser kan berätta om hur vardagen egentligen ser ut  

för dess befolkning. En av dem är Jessica Stiernlöf Walker. Under tre  

år bodde hon med sin familj i Pyongyang efter att hennes make tackat  

ja till tjänsten som svensk ambassadör i Nordkorea. 

   Jessica har många starka upplevelser av sin tid i Nordkorea. Hon  

kommer att dela med sig av sin berättelse när hon besöker Ängelholms  

stadsbibliotek i oktober. 

  Tänk på att vara i god tid eftersom det är ett begränsat antal platser i 

Hörsalen där vi kan ta emot 180 personer.  

När: Tors. 11/10 kl. 19.00 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen 

Fri entré. Ingen föranmälan 

Forskarkvällar 

 



 

Forskarkvällar 

 När: Onsdagarna 3/10 samt 7/11 och 5/12  kl. 18.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Ingen föranmälan 

Vid tre onsdagar i höst kommer forskare från Lunds universitet till  

Stadsbiblioteket och föreläser om spännande och aktuella ämnen. 

3 oktober 

Ulf Paulsson: Vart är vårt samhälle på väg? 

Ulf Paulsson är lektor vid företagsekonomiska  
institutionen i Lund. Han intresserar sig för  
det moderna samhällets sårbarhet med fokus  
på störningar och avbrott i de ekonomiska  
flödena. 

 

7 november 

Håkan Jönsson: Åldersordning och ålderism 

Håkan Jönsson är professor vid  
Socialhögskolan i Lund. I sin forskning  
fokuserar han på äldre, åldrande och  
äldreomsorg. 

 

5 december 

Ingemar Ottosson: Shanghai - från  
opiumhåla till metropol 

Ingemar Ottosson undervisar i Japanska  
på Språk- och litteraturcentrum i Lund.  
Han intresserar sig framförallt för Japans  
dramatiska moderna historia. 

 

 

 

 

 

 



Om biblioterapi 

 

I vanlig ordning gör vi i höst en storstädning bland vårt biblioteksbestånd 

för att göra plats åt ny spännande litteratur och annan media under det 

kommande året. Det betyder att vi har en mängd utgallrade böcker,  

CD-skivor och tidskrifter som vi säljer ut för en billig peng. 

 

Den huvudsakliga utförsäljningen sker under lördagen den 27:e oktober. 

Vi slår upp dörrarna till Torgrummet kl. 9 på förmiddagen och  

håller sedan på till kl. 14 när biblioteket stänger. Eventuellt överblivet 

material kommer sedan reas ut under veckan som följer. 

Bokförsäljning 

 

 

När: Lör. 27/10  kl. 9.00-14.00 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Torgrummet 

Fri entré. Ingen föranmälan 



Cecilia Pettersson är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs 

universitet. Ett av hennes stora intresseområden är biblioterapi - att läsa 

för att påverka hälsan eller välbefinnandet. Vad ska man läsa och hur går 

det till? 

 

Cecilia Petterssons föreläsning på Stadsbiblioteket i november ger en 

överblick över området kreativ biblioterapi, det vill säga biblioterapi som  

använder sig av skönlitteratur. Med utgångspunkt i studier av kreativ  

biblioterapi använder Cecilia ett flertal exempel för att visa hur  

metoden har fungerat för olika samhällsgrupper, så som sjukskrivna och 

personer med psykiskt relaterad ohälsa. Biblioterapeutisk verksamhet är 

dock inte endast avsedd för särskilda målgrupper utan kan nyttjas och ge 

positiva effekter för alla som är öppna för det.  

Om biblioterapi 

När: Tors. 8/11  kl. 18.00 

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen 

Fri entré. Ingen föranmälan 

Bokförsäljning 

 

 



År 2008 påbörjade Historiska Media  
utgivningen av den historiska 
romanserien Släkten. Förlaget vill  
berätta om Sveriges historia från  
vikingatiden fram till våra dagar  
genom att följa en stor släkts öden  
och äventyr. Huvudkaraktärerna är  
kvinnor och handlingen är berättad ur 
deras synvinkel, ett mångt och mycket 
bortglömt perspektiv på vår historia.  

Böckerna i serien skrivs i stafett av 
några av Sveriges mest uppskattade 
kvinnliga författare. Bland författarna 
finns namn som Maria Gustavsdotter, 
Katarina Mazetti, Elisabeth Nemert 
och Karin Wahlberg. 

Ängelholms bibliotek har bjudit in  
författaren Elisabeth Östnäs (Sagan om 
Turid-trilogin) som skrivit den tionde 
delen av Släkten samt Lena Amurén, 
förläggare på Historiska Media. De  
kommer att berätta både om arbetet med den senaste romanen och den  
omfattande serien i stort, hur det är att skriva på någonting som påbörjats 
av någon annan och mycket, mycket mer. Den tionde delen,  
Midsommarbrud, utspelar sig under 1400-talet. 

Tänk på att vara i god tid eftersom det är ett begränsat antal platser i  

Hörsalen där vi kan ta emot 180 personer. 

Elisabeth Östnäs 

Romanserien Släkten 

 

 

När: Tors. 22/11  kl. 19.00 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen 

Fri entré. Ingen föranmälan 



Elisabeth Östnäs 

Romanserien Släkten 

 

 

Glöggkväll 

I decembermörkret är det dags för bibliotekets årliga glöggkväll, som görs  

i samarbete med Akademibokhandeln/Killbergs. Tillsammans tipsar våra  

bibliotekarier och Eva Killberg om de bästa böckerna ur årets utgivning.  

I vanlig ordning blir det en kväll med stor bredd på boktipsen för båda 

vuxna och unga - från årets bästa romaner till de mest spännande fack-

böckerna. 

 

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.  

 

 

 

När: Tors. 6/12, kl. 19.00 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen   

Arrangeras av Ängelholms bibliotek och Akademibokhandeln/Killbergs 

Fri entré. Ingen föranmälan 



  Kalendarium vuxna 
Stadsbiblioteket 

Datum Programpunkt 

4/9 Teknikakuten, kl. 10.00 

11/9 Kulturquiz, kl. 19.00 

12/9 Boksamtal med tema, kl. 14.00 

17/9 Lokalhistorisk måndag: Bilder och betraktelser från Ängelholm. 

Hans Aarenstrup, kl. 19.00 

18/9 Teknikakuten, kl. 10.00 

18/9 Bibblan visar: e-tjänster, kl. 11.15 

18/9 Felicia Lindelöw från Food2Change, kl. 19.00 

20/9 Bokfrukost, kl. 10.00 

20/9 Boksamtal: Allmän inriktning, kl. 19.00 

25/9 Filosofisk tisdag med Martin Severinson, kl. 19.00 

26/9 Andreas Jakobsson föreläser om matsvinn, kl. 18.00 

2/10 Teknikakuten, kl. 10.00 

3/10 Forskarkväll: Vart är vårt samhälle på väg?, kl. 18.00 

4/10 Författarbesök: Bob Hansson, kl. 18.00 

8/10 Månadens konstverk: Ida Adler, utan titel, kl. 15.00 

8/10 Lokalhistorisk måndag: Statarna på Ängeltofta.  

Kerstin Paulsson och Tony Bergström, kl. 19.00 

10/10 Boksamtal med tema, kl. 14.00 

11/10 Att leva i Nordkorea, Jessica Stiernlöf Walker, kl. 19.00 

16/10 Teknikakuten, kl. 10.00 

25/10 Boksamtal: Allmän inriktning, kl. 19.00 



  Kalendarium vuxna 
Stadsbiblioteket 

27/10 Bokförsäljning, kl. 9.00-14.00 

30/10 Teknikakuten, kl. 10.00 

30/10 Bibblan visar: Sociala medier, kl. 11.15 

5/11 Lokalhistorisk måndag: Ängelholms 1960- och 1970-tal genom 

fotografernas ögon. Ove Torgny & Johan Brinck, kl. 19.00 

7/11 Forskarkväll: Åldersordning och ålderism, kl. 18.00 

8/11 Biblioterapi med Cecilia Pettersson, kl. 18.00 

13/11 Teknikakuten, kl. 10.00 

13/11 Filosofisk tisdag med Tulsa Jansson, kl. 19.00 

14/11 Boksamtal med tema, kl. 14.00 

15/11 Bokfika, kl. 16.00 

19/11 Månadens konstverk: Anders Segerssons Juni, kl. 15.00 

22/11 Författarbesök: Elisabeth Östnäs och Lena Amurén  

berättar om romanserien Släkten, kl. 19.00 

27/11 Teknikakuten, kl. 10.00 

27/11 Bibblan visar: Släktforskning, kl. 11.15 

29/11 Boksamtal: Allmän inriktning, kl. 19.00 

3/12 Lokalhistorisk måndag: Ängelholmsbygden blir modern - det sena 

1800-talets brytningstid. Göran Bohm, kl. 19.00  

5/12 Boksamtal med tema, kl. 14.00 

5/12 Forskarkväll: Shanghai - från opiumhåla till metropol, kl. 18.00 

6/12 Glöggkväll, kl. 19.00 

11/12 Teknikakuten, kl. 10.00 

12/12 Kulturquiz, kl. 19.00 

13/12 Boksamtal: Allmän inriktning, kl. 19.00 

* Varje fredag kl. 14.00 hålls Högläsning för vuxna i Ängelholmsrummet 
med start den 21/9 och fram till den 14/12. 



Hjärnarp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs boken och se filmen 

Vid första tillfället träffas vi och diskuterar Ian McEwans roman Försoning.  

Därefter ser vi tillsammans på filmatiseringen, regisserad av Joe Wright. 

När: Mån. 12/11, kl. 18.00 (Boksamtal).   Tors. 15/11, kl. 18.00 (Filmvisning)  

Föranmälan på telefon 0431-45 42 65 eller via biblhj@engelholm.se 

………………………………………………………………………………… 

Författarpresentation  

Rolf Johanssons Skräddare och äventyrare är en verklighetsbaserad historisk roman 

som utspelar sig kring förra sekelskiftet. Lokal historia från Hjärnarp och  

Ängelholm vävs in i berättelsen som följer Amerikaemigranterna Alfred och 

Rosalie på deras äventyr i Amerika. Rolf kommer till Hjärnarps bibliotek i  

september för att berätta om boken och hur den kom till.  

 

När: Tors. 27/9, kl. 18.00 

Föranmälan på telefon 0431-45 42 65 eller e-post biblhj@engelholm.se 

 Detta händer på våra 

närbibliotek 



 Detta händer på våra 

närbibliotek 

Filmvisning 

Victoria & Abdul       Mån. 10/9  kl. 18.00     

Captain Fantastic        Mån. 15/10 kl. 18.00 

Sameblod                    Mån. 5/11  kl. 18.00     

titel kommer             Mån. 3/12  kl. 18.00 

 

Fri entré. Föranmälan på telefon  

0431-45 42 65 eller e-post biblhj@engelholm.se 

………………………………………………………………………….. 

Boksamtal 

Boksamtal kommer att hålla en gång i månaden med start i september. 

Datum bestäms efter hand. Kontaktperson: Alice Holst 

(alice.holst@icloud.com) 

Munka Ljungby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokfika 

Du som besökare serveras kaffe och tilltugg samtidigt som våra  

litteraturkunniga bibliotekarier tipsar om några av sina favoritböcker. 

 

När: Ons. 14/11  kl. 17.00 

Fri entré. Föranmälan på telefon 0431-46 89 38 eller e-post 

biblmlj@engelholm.se. Begränsat antal platser 



Strövelstorp 

 

 

 

 

 

 

Boksamtal  

Vi diskuterar en utvald bok per tillfälle. Boktitlar annonseras löpande på 

Strövelstorps bibliotek samt på bibliotekets hemsida under hösten. 

När: Måndagarna 24/9, 29/10 och 3/12  kl. 18.15-19.45 

Fri entré. Föranmälan på telefon 0431-46 89 41 eller e-post 

biblsp@engelholm.se 

Vejbystrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokfrukost 

Du som besökare serveras frukost samtidigt som våra litteraturkunniga 

bibliotekarier tipsar om några av sina favoritböcker. 

När: Ons. 19/9  kl. 10.00 

Fri entré. Föranmälan på telefon 0431-46 89 40 eller e-post 

biblvej@engelholm.se. Begränsat antal platser 

  Kalendarium vuxna 
Närbiblioteken 



  Kalendarium vuxna 
Närbiblioteken 

Datum Programpunkt 

10/9 Filmvisning: Victoria & Abdul, kl. 18.00  Hjärnarp 

19/9 Bokfrukost, kl. 10.00  Vejbystrand 

24/9 Boksamtal, kl. 18.15  Strövelstorp 

27/9 Författarbesök: Rolf Johansson, kl. 18.00  Hjärnarp 

15/10 Filmvisning: Captain Fantastic, kl. 18.00  Hjärnarp 

29/10 Boksamtal, kl. 18.15  Strövelstorp 

5/11 Filmvisning: Sameblod, kl. 18.00  Hjärnarp 

12/11 Läs boken och se filmen - Försoning, kl. 18.00  Hjärnarp 

14/11 Bokfika, kl. 17.00  Munka Ljungby 

15/11 Läs boken och se filmen - Försoning, kl. 18.00  Hjärnarp 

3/12 Filmvisning, kl. 18.00  Hjärnarp 

3/12 Boksamtal, kl. 18.15  Strövelstorp 

 Teknikakuten kommer dyka upp på vissa av våra närbibliotek 

under hösten. Tid och datum kommer annonseras på respektive 

bibliotek när det är fastställt.  

 Boksamtal i Hjärnarp kommer att hållas en gång i månaden. 

Datum bestäms efter hand. Fråga din bibliotekarie. 



 Kalendarium barn 
närbiblioteken 



Datum Programpunkt 

12/9 Knattebio: Ur en kos dagbok, kl. 9.00  Munka Ljungby 

13/9 Knattebio: Lill-Gruffalon, kl. 9.00 & 10.00  Hjärnarp 

13/9 Knattebio: Gruffalon, kl. 10.00  Strövelstorp 

19/9 Knattebio: Två gånger Gittan, kl. 10.00  Södra Utmarken 

22/9 Skaparbibblan, kl. 9.30  Munka Ljungby 

25/9 Knattebio: God natt och sov gott - Babblarna, kl. 9.00  Vejbystrand 

3/10 Knattebio: Tre gånger Benny, kl. 10.00  Södra Utmarken 

10/10 Knattebio: Funnen och vunnen, kl. 9.00  Skäderviken 

10/10 Knattebio: Jaguaren, kl. 9.00  Munka Ljungby 

17/10 Spelkul, kl.15.00  Södra Utmarken 

18/10 Knattebio: Prick och Fläck, kl. 9.00 & 10.00  Hjärnarp  

24/10 Knattebio: Lilla spöket Laban, kl. 10.00  Södra Utmarken 

30/10 Knattebio: Lilla spöket Laban, kl. 13.00  Vejbystrand  

31/10 Knattebio x 2, kl. 9.00 & 13.00  Munka Ljungby 

1/11 Skaparbibblan, kl. 15.00  Munka Ljungby 

7/11 Eftermiddagsbio: Ballerinan och uppfinnaren, kl.16.00  Södra Utmarken 

8/11 Knattebio: Mamma Mu möter Kråkan, kl. 10.00  Strövelstorp 

8/11 Knattebio: Ville och Vilda Kanin, kl. 9.00 & 10.00  Hjärnarp 

27/11 Knattebio: Gruffalon, kl. 9.00  Vejbystrand 

28/11 Knattebio: Prick och Fläck, kl. 9.00  Skäderviken 

28/11 Knattebio: Lill-Gruffalon, kl. 10.00  Södra Utmarken 

28/11 Knattebio: Små pärlor, kl. 9.00  Munka Ljungby 

5/12 Skaparbibblan, kl. 15.00  Södra Utmarken 

6/12 Knattebio: Lilla spöket Laban, kl. 9.00 & 10.00  Hjärnarp  

9/12 Julpyssel, kl. 14.00  Vejbystrand 

15/12 Julpyssel, kl. 10.00  Munka Ljungby 

 Kalendarium barn 
närbiblioteken 



Vejbystrand 

Knattebio 

Tis. 25/9  God natt och sov gott Babblarna, kl. 9.00   

Ålder: 0-3 år  Längd: 47 min. 

Tis. 30/10  Lilla spöket Laban - spökdags, kl. 13.00   

Ålder: 3-5 år  Längd: 45 min. 

Tis. 27/11 Gruffalon, kl. 9.00   

Ålder: 3-5 år  Längd: 30 min. 

Fri entré. Föranmälan på Vejbystrands bibliotek  

eller på telefon 0431-46 89 40 fr.o.m. 3/9 

 

Julpyssel 

med Skaparbibblan 
När: Sön. 9/12 kl. 14.00-17.00  

Ålder:  För hela familjen 

Fri entré 

 

 

 

 



Strövelstorp 

Knattebio 
Tors. 13/9, Gruffalon, kl. 10.00  
Ålder: 3-4 år  Längd: 30 min. 
Tors. 8/11, Mamma Mu möter Kråkan, kl. 10.00 
Ålder: 4-5 år  Längd: 35 min. 
 
Fri entré. Föranmälan på Strövelstorps bibliotek 
eller på telefon 0431-46 89 41 fr.o.m. 13/8 

Knattebio 
Ons. 19/9, Två gånger Gittan, kl. 10.00  
Ålder: 3-6 år  Längd: 30 min. 
Ons. 3/10, Tre gånger Benny, kl. 10.00 
Ålder: 2-4 år  Längd: 30 min. 
Ons. 24/10, Lilla spöket Laban, kl. 10.00 
Ålder: 4-6 år  Längd: 45 min. 
Ons 28/11, Lill-Gruffalon, kl. 10.00 
Ålder: 3-6 år  Längd 45 min. 

Eftermiddagsbio 
Ons. 7/11, Ballerinan och uppfinnaren, kl. 16.00  
Ålder: från 7 år  Längd: 85 min. 

Spelkul 

Kom och spela brädspel på Bibblan! 

När: Ons. 17/10 kl. 15.00-19.00  

Ålder: 5-15 år 

Skaparbibblan 

Ons. 5/12, Hemligt innehåll, kl. 15.00-16.30 

Ålder: Från 6 år 

Fri entré. Föranmälan på Södra Utmarkens bibliotek, 
biblsut@engelholm.se eller på telefon 0431-46 89 42 fr.o.m. 29/8 

Södra Utmarken 

 

 



Munka Ljungby 

Knattebio  
Ons. 12/9, Ur en kos dagbok, kl. 9.00 
Ålder: 3-5 år  Längd: 30 min. 
Ons. 10/10, Jaguaren, kl. 9.00 
Ålder: 3-5 år  Längd: 20 min. 
Ons. 31/10,  Funnen och vunnen, kl. 9.00 
Ålder: 3-5 år  Längd: 30 min. 
Ons. 31/10, Gordon & Paddy, kl. 13.00 
Ålder: 6-9 år  Längd: 62 min. 
Ons 28/11, Små pärlor, kl. 9.00 
Ålder: 3-5 år  Längd: 45 min. 
 

Skaparbibblan 

När: Lör. 22/9, Stop motion + Lego, kl. 9.30-11.00  
Tors. 1/11, Greenscreen + Lego, kl. 15.00-17.00  
Lör. 15/12, Julpyssel: pärla, vik och måla, kl. 10.00-12.30 
Ålder: Från 7 år 
 

Fri entré. Föranmälan på Munka Ljungbys bibliotek 
eller på telefon 0431-46 89 38 fr.o.m. 3/9 
Begränsat antal platser på Skaparbibblan 
 
 

 

Skälderviken 

Knattebio  

Ons. 10/10, Funnen och vunnen, kl. 9.00 

Ons. 28/11, Prick och Fläck på pricken, kl. 9.00 

Ålder: 3-5 år  Längd: 30 min. 

 

Fri entré. Föranmälan på Skäldervikens bibliotek  

eller på telefon 0431-46 89 39 fr.o.m. 3/9 

 

 Detta händer på våra  

närbibliotek 



 

 

Knattebio 

Tors. 13/9  Lill-Gruffalon, kl. 9.00 & kl. 10.00 

Tors. 18/10  Prick och fläck - på pricken, kl. 9.00 & kl. 10.00 

Tors. 8/11  Ville och Vilda Kanin, kl. 9.00 & kl. 10.00 

Tors. 6/12  Lilla spöket Laban - spökdags, kl. 9.00 & kl. 10.00 

Ålder: 3-5 år 

 

 

 

 

Fri entré. Föranmälan på Hjärnarps bibliotek, biblhj@engelholm.se  

eller på telefon 0431-45 42 65 fr.o.m. 3/9 

Detta händer på våra  

närbibliotek 
Hjärnarp 

 



Kalendarium barn 
 

 



Datum Programpunkt 

11/9 Skaparbibblan, kl. 15.00-16.00 

20/9 Baby- och barnrytmik, kl. 13.00, 14.00, 15.00 

25/9 Skaparbibblan, kl. 15.00-16.00 

3/10 Knattebio: Näpp! sa Alfons Åberg, kl. 10.00 

4/10 Baby- och barnrytmik, kl. 13.00, 14.00, 15.00 

9/10 Skaparbibblan - stop motion, kl. 15.00-16.00 

9/10 Filmkväll: Ballerinan och uppfinnaren, kl. 18.00 

13/10 Baby- och barnrytmik, kl. 10.15, 11.15, 12.15 

18/10 Baby- och barnrytmik, kl. 13.00, 14.00, 15.00 

23/10 Skaparbibblan, kl. 15.00-16.00 

30/10 Skaparbibblan - legosaga, kl. 10.00-11.30 

30, 31/10 Skrivarverkstad, kl. 10.00-13.00 

1/11 Reptiler på biblioteket, kl. 14.00 

6/11 Barnteater: Tappa bort, kl. 10.00 & 13.00 

6/11 Skaparbibblan, kl. 15.00-16.00 

7/11 Knattebio: Tre gånger Benny, kl. 10.00 

8/11 Baby- och barnrytmik, kl. 13.00, 14.00, 15.00 

13/11 Filmkväll: Den oändliga historien, kl. 18.00 

17/11 Baby- och barnrytmik, kl. 10.15, 11.15, 12.15 

20/11 Skaparbibblan -  Sphero, kl. 15.00-16.00 

22/11 Baby- och barnrytmik, kl. 13.00, 14.00, 15.00 

29/11 Baby- och barnrytmik, kl. 13.00, 14.00, 15.00 

4/12 Skaparbibblan, kl. 15.00-16.00 

Kalendarium barn 
 



  Skaparbibblan 
MiniMaker   

Legosaga 

Vi läser en saga och bygger scener ur  

den med lego. Barn och vuxna tillsammans. 

När: Tis. 30/10 kl. 10.00-11.30 

Var: Stadsbiblioteket vån. 1, Verkstan 

Ålder: 4-6 år tillsammans med en vuxen 

Fri entré. Gratisbiljetter bokas på telefon 0431-46 89 00  

eller i Stadsbibliotekets reception 

Skapartisdag 

När: Tisdagar varannan vecka kl. 15.00-16.00: 

 

11/9 Hemligt innehåll 

25/9 Hemligt innehåll 

9/10 Stop motion*. Vi gör små filmer med lego. 

Ta gärna med egen telefon eller surfplatta med 

appen Stop Motion installerad. 

23/10 Hemligt innehåll 

6/11 Hemligt innehåll 

20/11 Sphero*. Utmana en kompis i robotracing! 

4/12 Hemligt innehåll 

 

Var: Stadsbiblioteket vån. 1, Verkstan 

Fri entré. *Föranmäl till tisdagarna, 9/10 och 20/11 då antalet deltagare 

är begränsat. Gratisbiljetter finns att hämta i Stadsbibliotekets  

reception fr.o.m. 3/9. 

Övriga tillfällen har hemligt innehåll - det kan bli pixelpärlor, Lego,  

Makey Makey eller annan skapande verksamhet! 

 



  Skaparbibblan 
Babyrytmik 1/10 

TAPPA BORT med Boulevardteatern  

Vad kan man tappa bort? Och kanske hitta igen? Sin mamma eller 

pappa… en kompis…sin nalle… sig själv? Vad händer när man står på 

huvudet? Har man tappat bort golvet då? Eller vad händer när man hittar 

något som man inte visste att man tappat bort? 

 

Situationskomik för de allra minsta om tre kompisar som tappar bort.  

När: Tis. 6/11 kl. 10.00 & kl. 13.00 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen  Ålder: 3-5 år 

Fri entré. Gratisbiljetter kan bokas på telefon 0431-46 89 00  

eller hämtas i Stadsbibliotekets reception fr.o.m. den 3/9 (för förskolor, max 

20 biljetter per skola) 

 

  Foto: Martin Skoog 

Barnteater 



 

 

När: Tors. 1/11 kl. 14.00 

Var: Stadsbiblioteket, vån. 2 

Längd: ca. 60 min. 

Fri entré. Ingen föranmälan 

Reptiler på biblioteket 

        

Frank Madsen från Malmö reptilcenter visar upp ormar, 
ödlor, spindlar, skorpioner och kanske en minikrokodil! 

 



Reptiler på biblioteket 

        



Filmkvällar 

 

När: Tis. den 30/10 och ons. den 31/10 kl. 10.00 - 13.00 

Tvådagarskurs med samma deltagare 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Torgrummet 

Ålder: ca. 10-13 år 

Entré: 50 kr. Penna, block och frukt ingår 

Biljetter kan bokas på telefon 0431-46 89 00 eller köpas i  

Stadsbibliotekets reception fr.o.m. den 3/9 

OBS! Begränsat antal platser 

Skrivarverkstad 

 med Thomas Halling 

 
 

Tycker du att det verkar roligt att skriva 

eller vill du komma vidare med ditt  

skrivande? Kom då och lär dig av  

författaren Thomas Halling som ger dig 

inspiration och tips. 

Thomas Halling har varit författare sedan 

1995 och skriver böcker för alla, både  

bilderböcker och kapitelböcker.  

På Läslovet kommer han till Ängelholms 

stadsbibliotek för att leda en tvådagars 

skrivarverkstad. Alla kan skriva och på 

Thomas Hallings skrivarverkstad lyckas 

alla! 



Filmkvällar 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen 

Fri entré. Gratisbiljetter kan bokas på telefon 0431-46 89 00 eller  

hämtas i Stadsbibliotekets reception fr.o.m. den 3/9 

 

Välkommen till höstens filmkvällar på Ängelholms stadsbibliotek!  

Ballerinan och uppfinnaren 
 
Den föräldralösa flickan Felicie älskar att dansa och 
har som mål att bli prima ballerina på operan i Paris. 
Tillsammans med sin vän Victor flyr de från  
barnhemmet och ger sig ut på ett äventyr mot Paris.  

När: Tis. den 9/10 kl. 18.00    

Ålder: från 7 år  Speltid: 85 min.   

Språk: Svenskt tal 

 

Den oändliga historien 
 
Bastian får tag på en bok med en mycket märklig 
historia, historien blir allt mer levande ju mer  
han läser och plötsligt dras han in i en fantasivärld 
som håller på att slukas av Ingentinget.  

När: Tis. den 13/11 kl. 18.00   

Ålder: från 11 år (7 år i vuxet sällskap) 

Speltid: 91 min. 

Språk: Engelskt tal, svensk text 

 

Skrivarverkstad 

 med Thomas Halling 



Babyrytmik 1/10 

Näpp! sa Alfons Åberg 

Alfons Åberg hittar alltid på något spännande att 
göra. Han leker i alla fall mycket hellre med katten 
Pussel än sätter sig vid köksbordet och äter pappas 
köttbullar.  
Men vad ska han göra när hans klasskamrat är elak? 

 

När: Ons. 3/10 kl. 10.00  Speltid: 39 min. 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Hörsalen 

Ålder: från 3 år 

Fri entré. Gratisbiljetter kan bokas på telefon 0431-46 89 00  

eller hämtas i Stadsbibliotekets reception fr.o.m. den 3/9 (för förskolor, 

max 20 biljetter per skola) 

 

Knattebio 
 

 

Tre gånger Benny 

Möt Benny i tre korta äventyr.  
Hur ska det egentligen gå när Benny försöker rymma, 
eller när han får en bror, och vad gör han när det är 
långtråkigt att vara inomhus?  
Det berättar Barbro Lindgren i lugnt sagotempo. 
Nöff nöff! 
 

När: Ons. 7/11 kl. 10.00  Speltid: 30 min. 

 
Baby– och barnrytmik 

under ledning av Lena Jaremo 

 



 

Knattebio 
 

 

Torsdagar 

20/9, 4/10, 18/10, 8/11, 

22/11 & 29/11  

13.00-13.45   0-12 mån. 

14.00-14.45   1-3 år 

15.00-15.45   3-5 år 

(yngre syskon är välkomna att följa med) 

 

Lördagar 

13/10 & 17/11  

10.15-11.00   0-12 mån. 

11.15-12.00   1-3 år 

12.15-13.00   3-5 år 

(yngre syskon är välkomna att följa med) 

 

 

Var: Stadsbiblioteket vån. 2, Torgrummet 

Entré: 20 kr./familj 

Arr: Ängelholms bibliotek tillsammans med Studieförbundet Bilda 

Biljetter kan bokas på telefon 0431-46 89 00 eller köpas i  

Stadsbibliotekets reception fr.o.m. den 3/9 

 
Baby– och barnrytmik 

under ledning av Lena Jaremo 

 
För de allra minsta 
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