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Omslagsfoto: (CC0 1.0)

Sångstunder
Tisdagar

Pelle Plutt kl. 10.00 &
Imse vimse kl. 11.00

Sångstunder med Sofia Löwenmark.
Varje tisdag 19/1 - 15/3. Ej 16/2.
Pelle plutt kl. 10.00, för barn 2-5 år.
Imse vimse kl. 11.00, för barn 0-2 år.
Föranmälan till: biblioteket@vargarda.se
eller 0322-600680
Foto: Barnkultur Filur

20/1 Språkcafé
Onsdagar
14.30-16.00

FN-föreningen i samarbete med
Studieförbundet vuxenskolan ordnar med
språkcafé under onsdagarna. Välkommen du
som vill umgås och träna på att tala svenska.
Personer som vill hjälpa till under tillfällena,
med läxhjälp eller har nya idéer och aktiviteter
kan höra av dig till marianne.alfhild@telia.com
eller 0705365407.
Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Bokklubb
Sista tisdagen varje månad
kl.16.00-17.00

Bokklubb för barn 9-12 år.
Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och tipsar
varandra om andra böcker vi gillar. Biblioteket
bjuder på fika!
Start 26/1, därefter 1/3, 29/3, 26/4 och 31/5.
Obs! Ej 23/2.
Föranmälan för hela terminen kan göras till
biblioteket@vargarda.se eller 0322-600680
Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Digital drop-in
Sista torsdagen varje
månad
kl. 17.00-19.00

Vill du börja läsa e-böcker eller lyssna på
e-ljudböcker men är osäker på hur du ska gå
tillväga? Har du nedsatt syn eller läs- och
skrivsvårigheter och skulle behöva tillgång till
egen nedladdning av talböcker?
Den sista torsdagen varje månad mellan 17.00
& 19.00 är du välkommen att träffa vår
IT-bibliotekarie för att få hjälp och guidning
med läsplattor, surfplattor och våra tillgängliga
digitala medier.

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Konsert
Tisdag
9/2 kl. 19.00

Tisdagen den 9 februari kommer Musikskolans
elever till biblioteket för att hålla
konsert.
Kom och lyssna för 30 kr, vi bjuder även på
fika!

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Fickspöken
Barnteater: onsdag 10/2
kl. 16.00

Följ med in i småspökenas värld, full av fickludd,
tokiga upptåg samt sång och musik med
Hedmans teater. Ca 30 minuter. För barn 2-5 år.
Gratis biljetter hämtas i lånedisken på biblioteket.

Foto: Per-Erik Adamsson

Sportlovsaktiviteter
för barn
15/2-17/2

För de yngre som är lediga under sportlovet
erbjuder biblioteket flera aktiviteter. Utöver
att låna böcker kan ni lyssna på sagor, komma
på trollerishow med trollkarlen Niklas eller
pyssla och göra minecraft-figurer.
15/2 Sagostund, kl. 13.00
16/2 Minecraftpyssel, kl. 13.00-15.00
17/2 Trollerishow, kl. 14.00

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Om fibernätverk
i Indien
Tisdag 16/2 kl 18.00

I samarbete med Vårgårda FN-förening.
Sven Styrud från Herrljunga kommer och
berättar om sina erfarenheter av att bygga
fibernätverk i Indien.

Foto: Sven Styrud

Ny bokcirkel
Onsdag 24/2 kl. 17.30

Vill du läsa en bok och sedan prata om den i
grupp? Onsdagen den 24 februari kl 17.30
startar vi upp en ny bokcirkel.
Alla läser samma bok och vi träffas ca en gång i
månaden för att diskutera.
Anmäl ditt intresse till biblioteket@vargarda.se
eller 0322-600680
Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Om praktik på
ett barnhem
Tisdag 1/3 kl. 18

I samarbete med Vårgårda FN-förening.
På barnhemmet Blue Sky Healing Home i
Peking bor barn med olika funktionshinder
i väntan på en operation. I oktober fick två
elever från Vård- och Omsorgsprogrammet
på Sundlergymnasiet göra två veckors praktik
(APL) där och kommer nu till biblioteket för
att dela med sig av sina erfarenheter.
Foto: Ann-Christin Hemrell

Tittelitut vem
kommer ut?
Barnteater: Torsdag 3/3 kl.
16.00

Barnteater med Blå byrån. En upplevelsestund
med saga, musik och sång av Lise-Lotte, Mia
och den Blå Byrån som utgått från sagan om
Leoparden som tappade en fläck.
Ca 35 minuter. För barn 2-4 år.
Gratis biljetter hämtas i lånedisken på
biblioteket.
Foto: Jesper Sundelin

Vilda bin
Utställning: 7/3 - 27-3

Under vecka 10-12 kommer utställningen
“Vilda Bin” att vara på plats i biblioteket. I
utställningen kommer det finnas all möjlig
spännande fakta med tillhörande bilder om bin
och humlor som lever mitt ibland oss, både i
stan och på landsbygden.

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Karin Eliasson
Författarbesök:
Onsdag 16/3 kl. 18.00

I samarbete med Vårgårda trädgårdsförening
kommer trädgårdsmästaren och författaren
Karin Eliasson till biblioteket och pratar om
trädgård och trädgårdsböcker.
Biljetter för 30 kr finns att köpa på biblioteket.
Fika som trädgårdsföreningen ordnar ingår och
föreningen kommer även att sälja lotter.

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Läkare utan
gränser
Onsdag 23/3 kl. 18.00

I samarbete med Vårgårda FN-förening.
Margareta Varenhed berättar om sitt arbete
med Läkare utan gränser i flera av världens
oroshärdar.

Foto: Margareta Varenhed

Sagostund
Tisdag 29/3 kl. 10.00

Kom till vårt sagorum och låt dig ryckas med
i spännande berättelser med barnbibliotekarie
Åsa.
För barn 3-7 år.
Ca 25 minuter.
Ingen föramälan krävs
Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Äggkoppsmålning
Fredag 1/4
kl. 10.00-12.00

Under första fredagen i april ordnas det med
äggkoppsmålning på biblioteket, som även står
för materialet.
För barn ca 4-12 år.
Föranmälan till: biblioteket@vargarda.se
eller 0322-600680
Foto: Åsa Molin Räim

Elin Boardy
Författarbesök:
Tisdag 5/4 kl. 18.00

Elin Boardy är en författare från Göteborg med
bakgrund på Skurups folkhögskolas skrivarlinje
samt skrivarlinjen på Nordiska folkhögskolan
i Kungälv. Hon har tidigare skrivit bl.a. Mary
Jones historia, Mot ljuset och Allt som återstår.

Foto: Kristin Lindell

Om GMO
Onsdag 13/4 kl. 18.00

I samarbete med Vårgårda FN-förening.
Erik Jönsson, agronom från Vårgårda
kommer till biblioteket för att diskutera
GMO och dess påverkan samt möjligheter
för den globala livsmedelsförsörjningen.

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Guji guji
Barnteater: Tisdag
3/5 kl. 16.00

Guji guji av Boulevardteatern är en berättelse
som börjar med att ett krokodilägg råkar hamna
i ett ankbo. Ur ägget kommer Guji Guji, en liten
krokodil som ska försöka växa upp som anka.
Föreställningen är baserad på den prisbelönta
boken av Zhiyuan Chen. Ca 35 min. För barn
3-8 år. Gratis biljetter hämtas i lånedisken på
biblioteket.
Foto: Martin Skoog

Björn Hedensjö
Författarbesök:
Torsdag 11/5 kl. 18.00

Varför sover vi egentligen? Kan fyra timmars
nattsömn räcka? Och varför är vissa drömmar
så märkliga?
Journalisten Björn Hedensjö har i sin jakt på
den perfekta natten intervjuat världsledande
sömnforskare och stött på många
missuppfattningar om sömn som han sedan
skrivit om i boken “En perfekt natt”.
Omslag: En perfekt natt. Volante förlag

Varmt välkomna till Vårgårda bibliotek:
oändlig kultur - oändliga upplevelser!
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:

10-19
10-19
10-19
10-19
10-17
10-13

Stängt: Alla röda dagar och även påskafton, pingstafton, midsommarafton,
julafton, nyårsafton samt lördagar under juni-augusti.
I samband med större helgdagar kan det också ske förändringar i öppettiderna.
Dessa utannonseras då på bibliotekets hemsida.
Besöksadress: Föreningsgatan 3
Telefon: 0322 - 60 06 80
Hemsida: www.vargarda.se/biblioteket
E-post: biblioteket@vargarda.se
Facebook: www.facebook.com/vargardabibl
Twitter: twitter.com/vargardabib

