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Hur ska vi få våra barn att 
läsa? Kom och få nya tankar 
med Johan Anderblad den 12 
mars. ”Läsambassadörer är 
vi allihop”, menar Johan och 
visar inspirerande filmer från 
läsprojekt runt om i landet.
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Januari

•	 Tisdag	14/1,	kl	14.00. Seniorbio på Rialto - Jag kommer hem igen till jul. 80 kr inkl. fika.
•	 Tisdag	21/1,	kl	14.00. Seniorträff på Kyrkans hus. Mats Löwing – en präst och hans resväska. 

Ett roligt underhållande kåseri från en resande fotbollspräst frå Tibro. Arrangör: Vårgårda kom-
mun, SPF Vitalia

Februari

•	 Torsdag	6/2,	kl	18.30-19.30. Föreläsning med musik på biblioteket: Raderade kvinnor. Fritt 
inträde.

•	 Tisdag	11/2,	kl	14.00. Seniorbio på Rialto: 438 dagar. 80 kr inkl. fika. 
•	 Tisdag	18/2,	kl	14.00. Seniorträff på Kyrkans hus. Angelica Löwdin, 80år, transperson. Angelica 

berättar hur det är att vara öppen som transperson när man är äldre. Vilka fördomar finns? Finns 
det acceptans i samhället idag? 20 kr inkl. fika. Arrangör: Vårgårda kommun, PRO

•	 Onsdag	19/2	Pyssel på Familjecentralen. För barn 1-4 år. Anmälan till biblioteket.
•	 Torsdag	20/2,	10.30-11.00. Musik för barn på biblioteket: Tummetott. För barn 1-5 år. 20/2 – 2/4, 

16/4-14/5. Ej på påsklovet. Anmälan till biblioteket.
•	 Lördag	22/2,	kl	11.00. Barnteater på biblioteket: Musen och äpplet med Hedmans teater. För 

barn 2-5 år.
•	 Onsdag	26/2,	kl	13.30-14.30. Musik för barn: Krypin på Familjecentralen. För barn 0-1 år. An-

mälan till Helena Thorild. 26/2, 11/3 , 25/3, 22/4 samt 29/4.
•	 Onsdag	26/2,	kl	17.00. Seniorfest på Mathias Kök & Rum. Hampus Haga, till vardags Kultur- 

och fritidschef i Vårgårda kommun, bjuder på sång och musik som varvas med roliga berättelser 
och anekdoter. Mat från Mathias Kök&Rum. Festen kostar 130kr. Baren är öppen med bra priser. 
Anmälan till Robert Almqvist/Majvor Lindblom.

•	 Lördag	29/2,	kl	9.00-11.00. Kulturfrukost på Vårgårda bibliotek. Starta helgen med en härlig 
frukostbuffé som kombineras med musik, boktips, diktläsning och ett samtal med en intressant 
gäst. Kostnad 150 kronor, antalet platser är begränsat. Biljetter går att köpa på Vårgårda bibliotek 
från den 3 februari. Endast förköpta biljetter.

Mars

•	 Tisdag	10/3,	kl	14.00. Seniorbio på Rialto - Hasse & Tage – en kärlekshistoria. 80 kr inkl. fika.
•	 Torsdag	12/3,	kl	18.30. Föreläsning på biblioteket: Johan Anderblad, före detta läsambassadör 

och barnprogramledare, inspirerar kring läsfrämjande.



Irländsk musik med Staf-
fan Berlin den 26 mars. Följ 
med på en musikalisk resa i 
tid och rum, till tonerna av 
irländska sånger på både 
engelska och iriska.
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•	 Tisdag	17/3,	kl	14.00. Seniorträff i Kyrkans hus. Ingmar Bäckström - Så minns jag Gunde Jo-
hansson. Trubaduren Ingmar Bäckström framför ett program i ord och toner om vår allas Gunde 
Johansson. 20 kr inkl. fika. Arrangör: Vårgårda kommun, RPG

•	 Torsdagen	26/3,	kl	18.30 Musik på biblioteket: Irländsk musik och berättande med Staffan 
Berlin. Ett musikföredrag där Berlin varvar berättande om Irlands historia, kultur och språk med 
sånger på både iriska och engelska ur den irländska musiktraditionen. 

•	 Lördagen	28/3,	kl	11.00 Barnteater på biblioteket: Morfars magiska ö, med Figurteaterkompa-
niet. Barn 5-8 år.

April 

•	 Onsdag,	1/4,	kl	17.00	Seniorfest på Mathias Kök & Rum. Peter Danielsson och Christer Mellå-
ker bjuder på underhållning varvat med historier från deras karriär. Mat från Mathias Kök&Rum. 
Festen kostar 130kr. Baren är öppen med bra priser. Anmälan till Robert Almqvist/Majvor Lind-
blom.

•	 Torsdag	2/4,	kl	18.30. Föreläsning på biblioteket: 1700-talets kulturbråk med Lena Lövdahl. En 
dramadokumentär om de sju mest inflytelserika författarna under 1700-talet; Bellman såklart, 
men också 6 andra kändisar från tiden som roade och upprörde sin samtid. 

•	 Tisdag	7/4,	kl	14.00. Seniorbio på Rialto: En del av mitt hjärta. 80 kr inkl. fika.
•	 Tisdag	21/4,	kl	14.00. Seniorträff på Kyrkans hus. Lisa Syrén - Att sjunga med pappa på sista 

versen. En gripande berättelse om Lisas tid som anhörigvårdare av både sin mor och far. Lisa 
är känd från radio och ”Ring så spelar vi”, idag pratar hon om sitt privatliv och hennes tid som 
anhörigvårdare. 20 kr inkl fika. Kommunens Anhörigsamordnare finns på plats denna eftm för 
vidare frågor.

•	 29/4	Barnteater på Familjecentralen: Guldlock & de tre björnarna. Dockteater för barn från 2 år.

Maj

•	 Lördag	2/5,	kl	11.00. Barnteater på biblioteket: Igelkotten & Mullvaden. Dockteatern Tittut. 
•	 Tisdag	5/5,	kl	14.00. Seniorbio på Rialto: Edie – det är aldrig försent. 80 kr inkl. fika.
•	 Tisdag	12/5,	kl	14.00. Seniorträff på Kyrkans hus. Tema Hörsel. Nedsatt hörsel är ett stort pro-

blem bland äldre idag. Men det finns mycket hjälp att få. Denna eftermiddag medverkar en Audi-
onom från Alingsås Sjukhus och berättar om deras roll samt en representant från Hörselskadades 
Riksförbund. 20 kr inkl. fika.

•	 Torsdag	14/5,	kl	18.30. Stadsvandring i Vårgårda. Bo Wallentin berättar om Vårgårda förr i 
tiden. Efter promenaden samlas vi i biblioteket för samtal och fika. Anmälan till Elisabeth Gide-
skog. Gratis.



Vårgårda FN-förenings 
föreläsningar:

•	 Onsdag	29/1,	kl	18.00. Föreläsning: Anneli 
Alaby: I en annan del av världen – ett år som 
FN-polis i Sydsudan. På biblioteket.

•	 Onsdag	22/4,	18.00.	Föreläsning: Professor 
Magnus Lindvall om pseudovetenskap. På bib-
lioteket.

Vårens utställningar på 
Galleri 33:

•	 1-22/2 Elenor Krantz
•	 29/2-21/3	Gunilla Borgheden
•	 28/3-25/4	Emil Jansson Norstedt
•	 2-23/5	Mattias Kvick

Teaterföreningens 
vårprogram 2020:
 
•	 27/2	Hon är jag – en hyllning till 

Lill-Babs  
•	 3/3	Årsmöte
•	 21/3	Teaterresa till stadsteatern i 

Göteborg -  Kontrabasen med  To-
mas von Brömssen

•	 4/4	Lasse i gatan – handlar om 
piraten Lars Gathenhielm som blev 
adlad 1718  

•	 24/4	Världen är en scen – med 123 
Schtunk

Årsmötet är i Kyrkans Hus. Övriga 
föreställningar (förutom resan) är på 
Kulturen. Biljetter köpes via teaterför-
eningen. 

Kontaktuppgifter: 

Vårgårda bibliotek: biblioteket@vargarda.se
Robert Almqvist: robert.almqvist@vargarda.se 
Elisabeth Gideskog: elisabeth.gideskog@vargarda.se
Hampus Haga: hampus.haga@vargarda.se
Helena Thorild: helena.torild@vargarda.se
Vårgårda FN-förening: marianne.alfhild@telia.com
Vårgårda konstförening: vargardakonstforening@gmail.com
Vårgårda teaterförening: carin.ingemarsson@hotmail.com
Vårgårda trädgårdsförening: mail@vargardatradgard.org

Om ingen kostnad eller anmälan anges så är eventet gratis och har fritt inträde. Till alla barnteatrar 
behövs biljetter, hämtas på Vårgårda bibliotek. 
Vi reserverar oss för feltryck och ändringar.

Vårgårda trädgårdsförening:

•	 1/2	Föreläsningar + middag: 
12.30-18.30 ”En dag för trädgårdsdrömmar”. Fyra 
inspirerande föreläsningar i Kulturen. Peter Eng-
lander, Elisabeth Svalin Gunnarsson, Peter Streijf-
fert och Katarina Olsson.
19.00 Middag på Mathias Kök & Rum - en gemen-
sam middag för dem som vill. 

Dagen är öppen för alla trädgårdsintresserade.

Kontakta Trädgårdsföreningen för prisalternativ. 
Anmäl dig senast 7 januari till mail@vargardatrad-
gard.org.

•	 7/5	Så ett frö. Plantera ett frö och se det växa. 
På biblioteket. 


