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Torsdagar 10.30 - 10.50, 
med start 27/8:

Babysagor

Bokläsning, rim och ramsor för barn upp till 2 
år, tillsammans med deras vuxna!

Varje torsdag 27/8 - 26/11. Ej 29/10. 

Föranmälan behövs ej.

Bokklubb för dig som är 9-12 år.  Vi pratar om 
böcker vi läst/lyssnat på och tipsar varandra 
om böcker vi gillar. Biblioteket bjuder på fika!

Start 25/8, sedan 29/9, 27/10 och 24/11.

Föranmälan till biblioteket@vargarda.se 
eller 0322-600680

Sista tisdagen i varje 
månad, kl.16.00 - 17.00, 

med start 25/8:

Bokklubb
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Tisdag 8/9, kl.16.00, 
Barnteater:

Ture blåser bort

Lördag 3/10, kl.11.00,
Barnteater:

Nasse hittar en 
bok

Björnen Nasse möter olika karaktärer som går 
förbi honom på vägen. Han får höra att han hittat 
en bok. Men vad är en bok? Och hur skall Nasse få 
ut prinsessan, drakarna och kanske till och med 
spöket som han fått höra skall finnas i boken? 
Och var gör man med alla bokstäver? 
I läsesalen. Tomas K teater. 2-6 år. 
ca 30 minuter. 
Gratisbiljetter hämtas i lånedisken på 
Vårgårda bibliotek. 

Ture ska gå på promenad med sin hund, men det 
börjar blåsa ohyggligt mycket. Den stora blåsten 
blåser på Ture och hunden och iväg de far... Ett 
härligt äventyr fritt efter Anna-Clara och Thomas 
Tidholms fantasifulla bok!
I läsesalen. Med Hedmans teater. 2-5 år. 
Ca 30 minuter. 
Gratisbiljetter hämtas i lånedisken på 
Vårgårda bibliotek. 
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Tisdagar 
kl.10.30 - 11.00, 
med start 6/10:

Pelle Plutt: 
sånger, ramsor 
och rörelser för 

barn

Tisdag 27/10, 
kl.13.00 - 15.00:

Muggmålning

Sångstund med ramsor och rörelser för barn 
2-5 år, med Sofia Löwenmark.
Tisdagar kl 10.30-11.00 i läsesalen. 
Start 6/10, avslutning 1/12. Ej 10/11.
Begränsat antal platser.
Föranmälan till biblioteket@vargarda.se eller 
0322-600680

Muggmålning i läsesalen!
För dig som är 3-12 år. 
Biblioteket står för materialet.

Föranmälan till:  
biblioteket@vargarda.se, 0322-600680
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Onsdag 28/10, kl.10.30:

Sagostund

Onsdag 28/10, 

kl.13.00 - 16.00:

Deckarskola

Skriv en egen deckare! Deckarskola i läsesalen 
med författaren Åsa Öhnell (som skrivit Klara-
belladeckarna). Hon delar med sig av sina bästa 
tips för hur man gör huvudpersonerna levande 
och får berättelsen att bli riktigt spännande! 
För dig som är 9-14 år. 
Föranmälan till: biblioteket@vargarda.se, 0322-
600680

Kom och lyssna på en saga!
Onsdag 28/10 kl. 10.30 i sagorummet. 
Sagostund för 4-8-åringar med 
barnbibliotekarie Åsa. 
ca 25 minuter. 
Ingen föranmälan behövs.
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Fredag 30/10, kl.10.00, 
Barnteater:

En häxas dagbok
(med Pygméteatern)

Hur är det egentligen med den här häxan i 
Hans och Greta? Vem är hon? Vem har pekat 
ut henne som häxa? Finns häxor? En sen kväll 
på det lilla biblioteket berättar bibliotekarien 
en helt annan saga om Hans och Greta. Nu är 
det “häxans” version vi får höra. Det blir en 
hisnande saga om rädsla och vidskepelse, men 
också om kärlek, vänskap och mod.
Bibliotekets läsesal. 4-10 år. Ca 45 minuter. 
Gratisbiljetter hämtas i lånedisken på 
Vårgårda bibliotek. 

 

Foto: Pygméteatern

Alla programpunkter 
är gratis!

För biljettbokning eller 
föranmälan: ring 

biblioteket på 0322-600 680, 
eller maila oss på

biblioteket@vargarda.se.



Kalendarium:
25/8: Bokklubb (sista tisdagen i varje månad kl. 

16.00-17.00, med start 25/8) 
27/8: Babysagor (torsdagar 10.30 – 10.50, start 27/8)

8/9: Barnteater: Ture blåser bort, kl.16.00
3/10: Barnteater: Nasse hittar en bok, kl.11.00

6/10: Pelle Plutt (tisdagar kl.10.30 – 11.00, start 6/10)
27/10: Muggmålning, kl.13.00 – 15.00

28/10: Sagostund, kl.10.30 – 11.00
28/10: Deckarskola, kl.13.00 – 16.00

30/10: Barnteater: En häxas dagbok, kl.10.00



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

Varmt välkomna till Vårgårda bibliotek:
oändlig kultur - oändliga upplevelser!

Måndag:  10-19
Tisdag:  10-19
Onsdag:  10-19
Torsdag:  10-19
Fredag:  10-17
Lördag:  10-13


