
Det händer våren 2023 på

BIBLIOTEKEN 



FÖR BARN
Bok och film 
17 februari, 17 mars, 24 mars  
klockan 14.30 på Hubben
Går du på mellanstadiet och gillar att läsa och 
se på film? Kom och var med i vår bok- och 
filmcirkel! Vi läser boken Comedy Queen av 
Jenny Jägerfeld och sedan ser vi filmen. Alla 
träffarna är på Hubben. Anmälan till Forshaga 
bibliotek senast 10 februari.

Godnattsagostund
28 februari klockan 18.00,  
Forshaga bibliotek
Vi välkomnar alla små till en godnattsagostund 
på biblioteket. Ta gärna på dig pyjamas och ta 
med ditt gosedjur så kan du gå direkt och läg-
ga dig när du kommer hem. Ingen föranmälan.

Babybokprat
29 mars, 26 april, 10 maj klockan 10.00, 
Öppna förskolan - Familjecentrum
Vid tre tillfällen under våren besöker biblio-
teket Öppna förskolans babycafé för babybok-
prat med boktuggarstund. För barn 0-1 år.

Fredagschill
31 mars, 14 april, 21 april, 28 april  
klockan 14.30-15.30, Forshaga bibliotek
Går du i årskurs 3-6 är du välkommen på 
fredagschill på biblioteket. Vi pysslar, pratar, 
spelar spel, med mera. Vi bjuder på frukt. 
Drop in, ingen föranmälan. 

PÅSKLOV
Pärlplattor
11 april klockan 10-12, Deje bibliotek 
Kom och pärla fina pärlplattor! Drop-in, 
ingen föranmälan.

Speldag
13 april klockan 10-15,  
Forshaga bibliotek
Utmana varandra i spel som Fia med 
knuff, Fyra i rad, Othello och Kalaha. Fina 
priser utlovas. Drop in, ingen föranmälan.

Blue-bots
14 april klockan 10–12,  
Forshaga bibliotek
Prova på att programmera med Blue-bots 
robotar. För barn från 7 år. Drop-in, ingen 
föranmälan.

SPORTLOV
Boksport
28 februari klockan 14.00, Forshaga bibliotek
Välkommen att testa lite annorlunda sporter. Vi 
tävlar i olika grenar som till exempel bokgolf, 
bokdomino, bygg högsta boktornet och läs på 
konstigaste sättet. Ta på bekväma kläder vi kom-
mer inte att sitta stilla. Ingen föranmälan.

Sportlovsquiz
2 mars klockan 14.00, Forshaga bibliotek 
I bibliotekets quiz kan du testa dina kunskaper i 
alla möjliga frågor. Det går att quizza ensam eller 
i lag med kompisar eller familjen. Frågorna är an-
passade för barn ca 7-13 år men alla är välkomna 
att delta. Ingen föranmälan.

Barnteater:  
Sagan om den lilla farbrorn
3 mars klockan 10.00, Deje bibliotek
Teater Trampolin presenterar en varm humoris-
tisk berättarföreställning med nyskriven musik 
om utanförskap och om att kunna leka flera. 
Men framförallt om vänskapens glädje. För barn 
4-9 år. Gratisbiljetter bokas på deje.bibliotek@
forshaga.se.

FAMILJESÖNDAGAR
Söndagar klockan 11-13,  
Forshaga bibliotek 
En mötesplats för familjer. Drop-in,  
ingen föranmälan.
29 januari Lego
26 mars Påskpyssel  

26 februari Pärlor
23 april Pins

12 februari, 12 mars och 7 maj klockan 11.30, Forshaga bibliotek
Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 år. Ingen föranmälan.

SAGOSÖNDAGAR
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FÖR VUXNA
Handarbetscafé 
 Måndagar klockan 15.00-18.00,  
Deje bibliotek (start 16 januari)
 Tisdagar klockan 15.00-18.00,  
Forshaga bibliotek (start 10 januari)
För alla som gillar att handarbeta och träffas 
i grupp. Vi träffas i biblioteket. Drop-in, ingen 
föranmälan. 

Bokcirkel och bok & film i Forshaga
18 januari, 15 och 22 februari, 15 mars,  
12 april klockan 18.00, Forshaga bibliotek
I bibliotekets bokcirkel träffas vi och pratar 
om utvalda böcker, fikar och boktipsar varan-
dra. På träffarna i februari läser vi en bok och 
ser sedan filmen baserad på boken tillsam-
mans. Föranmälan till biblioteket senast 16 
januari. Begränsat antal platser.

Släktforskningens dag 
Lördag 21 januari klockan 10.00-14.00, 
Forshaga bibliotek
Behöver du hjälp att komma igång eller kom-
ma vidare med din släktforskning? Släktfors-
kare från Värmlands Släktforskarförening finns 
på plats i biblioteket för att hjälpa dig. Café 
Rasten har öppet och biblioteket bjuder på 
kaffet. Arrangeras i samarbete med Värmlands 
släktforskarförening. Drop-in, ingen föranmälan.

Skrivworkshop
6 februari, 6 mars, 3 april  
klockan 17.00, Forshaga bibliotek
Bibliotekets skrivworkshop med tema Skriv 
dina minnen vänder sig till alla som är nyfikna 
på skrivande, oavsett om du är en van skri-
bent eller nybörjare. Vi träffas tre måndags-
kvällar under våren och testar att skriva våra 
minnen med hjälp av olika övningar. Föran-
mälan till biblioteket mellan 9-31 januari. 
Begränsat antal platser

Föreläsning: En mamma på villovägar
8 februari klockan 17.30, Forshaga bibliotek
Karin var 46 år då hennes liv förvandlades 
för alltid. När hon snubblade och föll från sin 
balkong 2004, drabbades hon av hjärnskador 
som hon sedan dess har levt med. Skador som 
ingen kan se men som varje dag påverkar hen-
nes liv. 2020 släppte Karin boken ”En mamma 
på villovägar - i vårdapparatens labyrinter”. I 
denna föreläsning får ni höra Karins personliga 
berättelse med stöd av Carina Käck.
Arrangeras i samarbete med ABF. Föranmälan 
via abf.se eller på telefon 070-0919758.

Bokcirkel i Deje
14 februari, 28 februari, 14 mars, 28 mars, 
11 april klockan 15.00, Deje bibliotek 
Bokcirkeln i Deje träffas fyra tisdagseftermid-
dagar och pratar om boken Osebol av Marit 
Kapla. Vid träffen den 28 mars gästar Marit 
Kapla och deltar i samtalet. Arrangeras i sam-
arbete med Sensus. 
Föranmälan till biblioteket senast 1 februari. 
Begränsat antal platser.

Seniorträffar
24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 
klockan 10.00-11.30, Forshaga bibliotek
Vi träffas i bibliotekets lokaler för trevlig 
samvaro under fyra fredagsförmiddagar. 
Ingen föranmälan och du kommer på de träf-
far du kan och vill. Vi bjuder på fika. Varmt 
välkommen!

Fortsättning 



Öppettider och kontakt:
Deje bibliotek
Måndag  14.00-18.00
Tisdag  10.00-14.00
Onsdag stängt
Torsdag  10.00-14.00
Fre-sön stängt

Meröppettider 
Måndag-onsdag  06.00-22.00 
Fredag-söndag  06.00-22.00

Telefon: 0552-446 60

Forshaga bibliotek
Måndag 10.00-17.00
Tisdag 10.00-19.00
Onsdag 10.00-19.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-16.00
Lördag stängt
Söndag 11.00-14.00 (endast jämna veckor)

Telefon: 054-17 22 20

Besök oss gärna på: bibliotekvarmland.se

Gilla oss på Facebook för uppdaterad information: 
facebook.com/forshagabibliotek

Föreläsning: Sömnskola
1 mars klockan 17.30, Forshaga bibliotek
Sover du dåligt? Önskar du redskap hur du kan 
förbättra din sömn? Inger Svensson och Gunilla 
Biörklund Jonsson har jobbat med sömnpro-
blem inom vården och berättar här om vad 
en sömnskola innehåller och vad du själv kan 
göra för att förbättra din sömn.
Arrangeras i samarbete med ABF. Föranmälan 
via abf.se eller på telefon 070-0919758.

Litteraturquiz 
25 april klockan 18.00, Forshaga bibliotek
Ta en fika i Café Rasten och testa dina kun-
skaper i en frågesport om högt och lågt från 
böckernas värld. Tävla ensam eller i lag om 
max 4 personer. Ingen föranmälan.

Författarkväll med Marit Kapla 
28 mars klockan 17.30, Deje bibliotek 
föreläsningen börjar klockan 18
Marit Kapla besöker Kulturhuset i Deje och be-
rättar om sin augustprisvinnande bok Osebol 
och det senaste verket Kärlek på svenska.
Innan föreläsningen bjuder vi på enklare 
förtäring. Gratisbiljetter hämtas på Forshaga 
eller Deje bibliotek senast 21 mars.

Marit Kapla, foto: Cato Lein


