Höstprogram 2022
Biblioteken
i Ljungby kommun

Välkommen till en spännande höst
på biblioteken i Ljungby kommun
* Missa inte våra föreläsningar, utställningar, makerspace och familjesagostunder
* eMedborgarveckan och IT-hjälp för er som vill hänga med i vårt digitala samhälle
* Invigning av bokcirkelhyllan och fotoutställning i Lidhult
* Bokcirklar både digitala och på Lagans bibliotek
* Bokutdelning av sommarläsningsböcker
* Teater med sagofen Isadora - Jag går upp
* Kurs i 3D-design och utskrift på 3D-skrivare. Vuxna
* ”Så funkar vi dagen” preliminärt 8 november
* Läslovsvecka, v. 44

Vi firar Ljungby bibliotek 40 år
Lördag 1 oktober kl. 10-14
Håll utkik på bibliotekets webbplats och sociala medier!

OBS! Tisdag 30 augusti är Ljungby bibliotek stängt.
KGF Släktforskarjour

Bokbussens turlista

på biblioteket i Ljungby

bibliotek.ljungby.se/bokbussen-turlista

Måndagar
Bokbussens
turlista

26 september,
31 oktober och
28 november.

Höst/Vinter 2022

kl. 16.00-18.00
Följ oss på sociala medier för att ta del av allt som händer på biblioteken i Ljungby!
ljungbybibliotek 		

Ljungby bibliotek

Alex Bergdahl:

I backspegeln,
en föreläsning
om Kiss första år
På sensommaren 1972 sattes en annons in i tidningen Rolling Stone där en trumslagare sökte ett
nytt band. Denna annons blev startskottet som
resulterade i ett av världens mest spektakulära band:
Kiss. Alex Bergdahl kommer till Ljungby och målar
upp bilden av bandets första år, som också är en bild
av ett svunnet New York. Förstärkt med ovanliga foton,
ljud- och filminspelningar bjuds vi på en synnerligen
intressant tidsresa femtio år tillbaka i tiden.
Foto: Anders Fästader

Lördag 24 september kl. 14
Ljungby bibliotek
Alex Bergdahl jobbar till vardags på Helsingborgs bibliotek
och är personen bakom den hyllade podcasten Alex Room
Service.
Han är också författare och har tillsammans med sin mångårige vän, journalisten Carl Linnaeus precis gett ut sin
tredje bok om Kiss vid namn ”Den sista dynastin: Historien
om Dynasty och Unmasked”.
Alex kommer till Ljungby med ett batteri av historier, anekdoter och roliga upptäckter som torde tilltala såväl experten
som den allmänintresserade.

Biljettpris 70 kr. Boka biljett i biljettkiosken.se
eller på Ljungby bibliotek.
Välkommen!

eMedborgarveckan
Ljungby bibliotek
eMedborgarveckans syfte är att öka den digitala delaktigheten och användningen av
e-tjänster. Föreläsningarna är kostnadsfria. Det bjuds på fika.

Bibliotek.ljungby.se

Tisdag 11 oktober kl. 15:00-15:45
Biblioteket visar sin webbplats och sina e-tjänster.

Ljungby.se

Polisen

Onsdag 12 oktober kl. 17:00-17:45
Kommunpolisen Hans Sjöberg och kommunens
säkerhetssamordnare Felicia Sandberg pratar om
e-säkerhet.

Onsdag 12 oktober kl. 14:00-14:45
Kommunens webbansvarige Katharina Wass kommer
och visar kommunens webbplats.

Ljungby bredband

Kommunens evenemangskalender
och Biljettkiosken

Freja eID

Onsdag 12 oktober kl. 15:00-15:45
Kommunens turistsamordnare Michaela Rogal visar
kommunens evenemangskalender och biljettkiosken.

Lärplattformen Unikum

Onsdag 12 oktober kl. 16:00-16:45
Kommunens IKT-pedagog Joakim Stenlund visar
kommunens nya lärplattform Unikum.
Läs mer på bibliotek.ljungby.se/evenemang

Fredag 14 oktober kl. 14:00-14:45
Ljungby bredband kommer och visar sin e-tjänster.

Fredag 14 oktober kl. 15:00-16:30
Lär dig mer om e-legitimation Freja eID.
Kriminalkommissarie Jan Olsson pratar om
bedrägerier på nätet. Johan Henriksson - VD Freja
eID - talar om e-legitimation med extra trygghet som
minskar risken för ID-kapningar och bedrägerier på
nätet.
I samarbete med:

Visning av bokcirkelhyllan
Tisdag 13 september kl. 17-18
Ljungby bibliotek
Är du nyfiken på att starta en bokcirkel? Du kommer få en
visning av bibliotekets bokcirkelhylla och tips på böcker till
din bokcirkel. Du får även tips på hur du kan starta och hålla
igång en bokcirkel och möjlighet att ställa frågor om bokcirklar.
Det bjuds även på fika och en trevlig pratstund. Välkomna.

Boktipsarkväll
Tisdag 27 september kl. 17-18
Ljungby bibliotek
Vet du inte vad du ska läsa i höst? Välkommen till boktipsarkväll
på Ljungby bibliotek. Du kommer få tips på både nya och gamla
böcker. Det bjuds på fika. Välkomna.

Digital bokcirkel
med Caroline Säfstrands böcker
Torsdagar 29/9, 20/10 och 10/11 kl. 18-19
Läs och prata om Carolines böcker inför hennes föreläsning på
Lagans bibliotek den 22 november. Bokcirkeln är digital, anmäl
dig på webbplatsen bibliotek.ljungby.se/evenemang. och ange
din e-postadress. Några dagar innan varje träff skickar biblioteket
ut en länk till dig via mail.

Digital bokcirkel
Onsdagar 14/9, 5/10, 26/10, 16/11 och 7/12
kl. 19-20
Vi pratar om en bok som vi alla har läst och tipsar varandra om
böcker. Några dagar innan varje träff skickar biblioteket ut en
länk till dig via mail.
Är du intresserad anmäla dig på bibliotek.ljungby.se/evenemang.
och ange din e-postadress.

Foto Lisa Wikstrand

Välkomna till ett besök av Caroline Säfstrand

- En feelgoodförfattare med
känsla för verkligheten
Tisdag 22 november
kl. 18-19
Lagans bibliotek
Caroline Säfstrand berättar
om sin författarresa men pratar
också om romanens kraft att
förändra.
Köp biljett i biljettkiosken 70 kr.
bibliotek.ljungby.se/evenemang

Lagans bibliotek hösten 2022
Välkommen att delta i bokcirkel på Lagans bibliotek.
Vi träffas fyra torsdagseftermiddagar för att prata om böcker.
Torsdagar: 1/9, 22/9, 13/10 och 24/11 kl. 14.15-15.45
Vilka böcker vi ska läsa bestämmer vi gemensamt efter hand.
Kom till Lagans bibliotek för en trevlig stund med stickning tillsammans. Det bjuds på fika
och trevligt umgänge. Välkomna.
Onsdagar  7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11 och 16/11 kl. 14.30-16.00

Teater med sagofen Isadora: Jag går upp
Måndag 24 oktober kl. 10:00-10:30
Lagans bibliotek
En föreställning för barn mellan 1-2,5 år.
Den handlar om Tage som vaknar före alla andra. Han går på
upptäcktsfärd i det sovande huset och tappar något viktigt ut
genom fönstret. Nu ligger Tages viktiga sak inne i en rosenbuske. Busken har taggar. Hur ska Tage få den viktiga saken?
I samarbete med Sagofen Isadora.
Har du frågor hör av dig till Lagans bibliotek. Tel: 0372-78 41 40 e-post: biblioteket.lagan@ljungby.se

Fotoutställning: Mina minnen bleknar aldrig
Invigning måndag 5 september kl. 17.
Lidhults bibliotek
”Vi lever, känner och åldras. Våra upplevelser blir till minnen som lämnar bestående avtryck. Men hur ofta frågar vi varandra om det som en gång varit? Hur ofta får vi chansen
att berätta?
Ingen har mer att berätta än den som levt länge. I utställningen Mina minnen bleknar aldrig möter vi
äldre människor från Lidhult, ett mindre samhälle i Småland. De bjuder in till personliga och betydande
ögonblick, och återupplever det förflutna. Likt många andra samhällen har Lidhult genomgått industriella förändringar och förlorade arbetstillfällen. Trots det kvarstår en storhet i det lilla: människorna som
lever kvar. Alla minnen som aldrig bleknar.
Fotografen Tess Johansson har sina rötter i Lidhult och är verksam i Göteborg.”

Konsthallen Ljungby bibliotek
Lena Sjöberg
Utställning 22 oktober - 3 december.
Foto: Bruno Wegelius

Lena Sjöberg, är en svensk författare, illustratör och serieskapare.

Digitalt språkkafé
Vi träffas digitalt och pratar svenska. Alla är välkomna!

Digitalt språkcafé

Varje onsdag 31 augusti – 14 december kl. 16-17.
Varje torsdag 1 september – 15 december kl. 10-11.

Vi träffas digitalt och pratar svenska. Alla är välkomna!

Gå in på https://meet.jit.si/pratasvenskamedoss för att komma till språkkaféet.
Du behöver inte anmäla dig.
Kontakta
ditt bibliotek
om du
hardecember
frågor.
Varje onsdag
31 augusti
– 14
kl. 16.00-17.00.

Varje torsdag
1 september
– 15
december
kl. 10.00-11.00.
Biblioteken
i Alvesta,
Karlshamn,
Lessebo,
Ljungby,
Olofström och Växjö

Gå in på https://meet.jit.si/pratasvenskamedoss
för att komma till språkcaféet.
IT-hjälp
- drop-in
Du behöver inte anmäla dig.
Tisdagar
november
kl. 14-15
Kontaktaoktober,
ditt bibliotek
omoch
du december
har frågor.
Ljungby bibliotek

Är
du vilsen i iden
digitala
världen ochLessebo,
behöver vägBiblioteken
Alvesta,
Karlshamn,
Ljungby, Olofström och Växjö
ledning, kom då till bibliotekets IT-hjälp - drop-in.
Det här kan du får hjälp med: Karlshamns Kommun
Att använda en mobil, surfplatta eller dator.
Att använda appar.
Att använda e-post.
Att låna en e-bok eller e-ljudbok.
Informationssökning och fjärrlån.

Det här hjälper vi inte till med:
Bankärenden.
Fylla i ansökningar och blanketter.
För mer IT-hjälp besök gärna
bibliotekets sida om IT-hjälp.

Vi använder videokonferensverktyget Jitsi-Meet. Verktyget utvecklas och drivs av Jitsi, som är ett öppet källkodsprojekt. Det
innebär att all källkod är öppen och utvecklingen av de tekniska lösningarna sker öppet i communityform. Läs mer
här: https://jitsi.org/about/. Jitsi-Meet är krypterad mellan användare och server, och du behöver inte ange några
personuppgifter för att delta i samtalet. Tjänsten är en så kallad gruppchatt, vilket innebär att det du skriver eller säger i chatten
kan delas med andra som deltar i chatten. Chattloggen ligger kvar i chatten så länge den aktiva sessionen varar, därefter
raderas alla konversationer. Biblioteken sparar inga personuppgifter, det gör inte heller Jitsi-Meet.

Välkommen in till vår Makerspace-hörna!
Vi programmerar robotar, pysslar, kollar VR, filmar med stop-motion och testar green screen.
Det blir olika saker varje gång. Du är välkommen alla gånger, en gång eller bara ibland.
Ingen föranmälan behövs!
Torsdagar kl. 15-16.30 under oktober och november.
6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11 och 24/11.

Låna hem Makerspace-lådor!
Vissa av sakerna som finns i bibliotekets Makerspace kan du låna hem i 14 dagar.
Låna Code and go Bumblebee, Bluebot, Microbit och Makey Makey.
I lådan finns instruktioner för hur du gör.

Kurs i 3D-design och utskrift på 3D-skrivare. Vuxna
Torsdagar 10, 17 och 24 november kl. 17-30-19.
Ljungby bibliotek
Kom till biblioteket och prova på att skapa med 3D!
Du får möjlighet att testa olika designverktyg och slutligen
skriva ut din egen produkt på 3D-skrivare.
Anmälan gäller för alla tre tillfällena. Begränsat antal platser.
Anmäl dig på bibliotekets webbplats: bibliotek.ljungby.se/evenemang.
Hör av dig om du har några frågor till biblioteket@ljungby.se eller
0372-78 92 00.
I samarbete med 			

och

.

Låna en läs- och pysselbox!
På Ljungby bibliotek finns det boxar som innehåller en bok och pysselmaterial. Låna gärna
hem en box och läs tillsammans och återskapa berättelsen.

Brädspel
Nu kan du låna brädspel på biblioteken! Finns spel för alla åldrar.
Du får låna hem spelet i 14 dagar.
Du måste vara 15 år eller äldre för att få låna.
Scanna QR-koden för att se vilka spel som finns att låna.

Prova på rollspel
Lördag 15 oktober kl. 09:30-12:00
På läslovet:
Onsdag 2 november kl. 14-16.30.
Torsdag 3 november kl. 14-16.30.
Ljungby bibliotek - Sagorummet
Grave Quest är ett äventyrsrollspel anpassat för att spelas med ungdomar från 9 år och uppåt.
De spelar våghalsiga skattjägare, som utforskar gamla gravplatser och ruiner i sökandet efter
värdefulla skatter och magiska föremål. Under sina äventyr löser rollpersonerna tillsammans
olika utmaningar, och kämpar mot monster och andra faror. Spelet fokuserar på problemlösning, kamratskap, handlingsfrihet, och konsekvenser.
Prova på rollspel med Peter Malmberg från Bläckfisk Förlag. Han är rollspelsdesigner och förläggare som vanligtvis håller i spelträffar på Lokal 16. Han har tidigare jobbat som både fritidsoch förskolepedagog och har spelat rollspel med barn i alla åldrar.
Rekommenderad ålder är 9-12 år. Ingen tidigare erfarenhet krävs, alla är välkomna. Det är nya
äventyr varje gång så att man kan delta flera gånger, och spela vidare med samma rollperson
som man hade sist.
Anmäl dig på bibliotekets webbplats: bibliotek.ljungby.se/evenemang. Begränsat antal platser.
Har du frågor kan du kontakta oss via e-post: biblioteket@ljungby.se eller tel: 0372-78 92 00.

Läslov vecka 44. 31 oktober - 4 november
Programmera robotar, var med i en digital workshop i Minecraft, delta i en
workshop för att testa rollspel, gå spökrunda, testa VR, gå tipspromenad, pyssla
och mycket mer. Mer information om läslovet kommer framåt. Håll utkik på
bibliotekets webbplats och sociala medier!

Spela brädspel
Måndagen 31 oktober mellan kl. 15-17.
Vi plockar fram brädspel och spelar tillsammans! Välkommen!

Familjedag på Ljungby bibliotek
Onsdagen 2 november är Ljungby bibliotek bara öppet för barn och deras medföljande vuxna.
Bokbussen kommer stå utanför bibliotekets entré mellan kl. 10-14.30. Dit är alla välkomna!

Halloweenpyssel
Onsdag 2 november.
Grupp 1: kl. 10-11
Grupp 2: kl. 11.15-12.15
Anmäl dig till den tid som passar bäst för dig. Från 6 år. Begränsat antal platser.
Anmäl dig på bibliotekets webbplats: bibliotek.ljungby.se/evenemang.

Torsdag 3 november kl. 15:00-16:30
Ljungby bibliotek - Makerspace-hörnan

Prova på rollspel
Onsdag 2 november kl. 14-16.30.
Torsdag 3 november kl. 14-16.30.
Information om rollspel hittar du på sid 11 i programmet.
Anmäl dig till det tillfälle som passar bäst för dig! För dig som är mellan 9-12 år.
Vi bjuder på fika!
Anmäl dig på bibliotekets webbplats: bibliotek.ljungby.se/evenemang.

Lär dig bygga snyggare i Minecraft
Tisdag 1 november kl. 14-16 - digitalt
För dig som är 10-13 år.
Är du också trött på hus som är byggda med jord och ser ut som skokartonger? Passa då på att
anmäla dig till vår workshop i Minecraft där du kommer få tips och tricks på hur du kan bygga
snyggare så du kan bygga ett hus som kan imponera dina kompisar! Vill du joina vår värld behöver du Minecraft Java Edition.
Du deltar hemifrån via Discord och du behöver en dator, internetuppkoppling, ett Minecraftkonto, och Minecraft nerladdat på din enhet. Inför aktiviteten kommer vi maila möteslänken
till dig.
Anmäl dig på bibliotekets webbplats: bibliotek.ljungby.se/evenemang.
Hör av dig till biblioteket@ljungby.se eller 0372-78 92 00 om du har några frågor.
										I samarbete med:

Öppna förskolan/Ljungby Familjecentral
besöker Ljungby bibliotek
Varje onsdag från september till december kl. 8-10
besöker öppna förskolan Ljungby bibliotek. Välkomna!

Fredagar på Ljungby bibliotek kl. 11
September

November

16/9 Sångstund med öppna förskolan

4/11 Sångstund med öppna förskolan

23/9 Familjesagostund

11/11 Högläsningsmys

30/9 Sångstund med öppna förskolan

18/11 Sångstund med öppna förskolan
25/11 Familjesagostund

Oktober
7/10 Högläsningsmys

December

14/10 Sångstund med öppna förskolan

2/12 Sångstund med öppna förskolan

21/10 Familjesagostund

9/12 Familjesagostund

28/10 Högläsningsmys

16/12 Sångstund med öppna förskolan

Julpyssel på Ljungby bibliotek
Torsdagen 1 december kl. 15-16.30.
Vi gör några olika slags julgransdekorationer.
För dig som är mellan 6-10 år. Begränsat antal platser.
Anmäl dig på bibliotekets webbplats:
bibliotek.ljungby.se/evenemang.

Familjesagostunder
på biblioteken hösten 2022
Ljungby bibliotek
Måndagar klockan 16.30
5/9

3/10

7/11

5/12

Fredagar klockan 11.00
23/9 21/10 25/11

9/12

Lördagar klockan 11.00
10/9 8/10 19/11
Onsdag klockan 11.00

Kjell Sundberg: Det var en gång...

28/12 Jullov

Lidhults bibliotek

Måndagar klockan 14.00
5/9

3/10

7/11

5/12

Lagans bibliotek
Tisdagar klockan 14.00
6/9

4/10

8/11

6/12

Ljungby kommunbibliotek
Telefon: 0372-78 92 00
e-post:biblioteket@ljungby.se
http://bibliotek.ljungby.se

Sagoberättare:
Camilla, Mia
eller Jakob

Samarbete mellan Ljungby bibliotek
och Sagobygden i Ljungby.

Bokutdelning - sommarläsningen
Måndag 5 september kl. 16-19
OBS! för vuxna
Lagans bibliotek
Lördag 17 september kl. 10-14
Måndag 19 september kl. 15-20
Ljungby bibliotek

Det går även bra att hämta din bok på Lagans och Lidhults bibliotek från 12 september till
31 oktober, under ordinarie öppettider och under bemannade öppettider.
Sista hämtdag är den 31 oktober.

Ljungby kommunbibliotek
S. Järnvägsgatan 8
Telefon: 0372-78 92 00
e-post:biblioteket@ljungby.se

Häftet är framtaget av Ljungby bibliotek hösten 2022

Kom och hämta din bok för sommarläsningen. Om du inte kan hämta din bok den här tiden
går det bra att hämta din bok på biblioteket senare.

