
Tryck din egen t-shirt
9 feb kl. 09.00-10.30 
Sölvesborgs Bibliotek
TTryck din egen t-shirt med 
formgivare Malin Nordgren 
Hansson! Allt material och 
t-shirts finns på plats. 
Föranmälan!

       Bokpyssel
            17 mar 11.00-13.00, Hälleviks bibliotek
               Vad kan man göra med en gammal bok? En hemlig
               låda? Ett flygplan eller till och med ett
           träd? Kom och låt fantasin snurra med
hjälp av proffspysslaren Caroline Malmsjö 
och bibblans gamla galloch bibblans gamla gallrade böcker. 
Tillsammans ställer vi ut på bibblan. Föranmälan!

Slöjda på bibblan
18 feb, kl. 14.00-16.00
Sölvesborgs Bibliotek
Slöjd i Blekinge Slöjd i Blekinge kommer med 
inspiration och idéer för att 
slöjda i papper. Vi har allt 
material. Alla är välkomna. Fri 
entré, ingen föranmälan.

Skuggan i väggen
24 feb kl. 17.00-18.00, Jullas Hus i Nogersund
En skEn skräckberättelse för dig på mellanstadiet. 
Skräcken kryper rysligt nära den vanliga 
vardagen. Vad var det som hände på den gamla 
skolan för så länge sedan? Berättare: Anke 
Fandrey. Arr: Nogersunds hembygdsförening

Bygg din egen vattenfarkost
9 mar kl. 10.30-12.00 
Sölvesborgs Bibliotek
Häng med Lisa Johannesson och Lars 
Eliasson och bygg vattenfarkost med 
olika material. Vad flyter och vad 
sjunsjunker? Från 7 år. Begränsat antal 
platser. Föranmälan! 
Arr: Varvshistoriska föreningen

Sagostund
20 feb, kl. 10.00-11.00
Sölvesborgs bibliotek
Välkommen till en mysig 
sagostund för barn 3-6 år på 
bibblan. Föranmälan!

Minibio
22 feb kl. 11.00-12.00
Sölvesborgs Bibliotek
LäLärcentrum förvandlas till 
en bio för de små, 3-5 år. Vi 
visar filmen Vem? och 
avslutar med ett enkelt 
pyssel. Vi bjuder på 
popcorn och dricka. Fri 
entré. Föranmälan!

Sölvesborgs kommun Kultur & Bibliotek 
är medarrangör till alla punkter. 
Föranmälan till biblioteket på 0456-81 68 
52 eller biblioteket@solvesborg.se

Familjedag på biblioteket
30 mar kl. 10.00 - 13.00
Sölvesborgs Bibliotek
Kom och mys med oss på bibblan, 
vi har något för alla! Det blir quiz 
för barnen, för dig som är vuxen 
ddrar vi fram våra bästa lästips, 
och mycket mycket mera. 
Håll utkik på hemsidan och Kultur 
Sölvesborgs facebook efter 
uppdaterat program!


