Läxhjälp
Måndagar kl. 16.00-18.00 Start 20 januari.
I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan och
Röda korset.

Bokcafé
Start tisdagen den 28 januari kl. 15.00-16.30
Vi pratar böcker, filmer och annat berättande medan
vi fikar tillsammans. Kom och dela med dig av dina favoriter.

Tidskriftsförsäljning
Tisdagen den 3 mars kl. 11.00
Kom och fynda en hel årgång av förra årets tidskrifter.
Massor av läsinspiration till liten peng.

Boktipsträff på bygdegården i Frinnaryd
Fredagen den 13 mars kl. 11.00
Ta med ditt eget boktips eller bara lyssna. Vi fikar
och låter oss inspireras av en mängd härliga berättelser
som Aneby bibliotek tipsar om. Självkostnadspris.
I samarbete med Frinnaryds bygdegårdsförening.

IT-hjälp under All digital Week
Tisdagen den 24 mars kl. 11.00-12.00
Vi hjälper dig med din surfplatta, mobiltelefon eller dator.

Berättarafton Askeryd
Måndagen den 20 april 18.00 på Aneby bibliotek.
Under kvällen berättar Bo Beckman om Askeryds historia
från medeltid till nutid och om kulturarvets betydelse för
framtiden. Kom, lyssna och dela gärna med dig av dina egna
minnen och erfarenheter från bygden. I samarbete med
Aneby bibliotek och Askeryds Hembygdsförening. Fri entré.

Stora bokbytarveckan v. 20
Under veckan har vi ett bokbytarbord. Ta med en bok
hemifrån som du tröttnat på och byt till en annan på vårt
bokbord. Miljövänligt och smart.

Föreläsningar i Bälaryds bygdegård
Inträde: 50 kr, terminskort: 120 kr
”Från Haijby till Huseby”
Fredagen den 21 februari kl. 19.00
Om rättsröta och boken Domaredansen.
Advokatparet Lena Ebervall och Per Samuelsson, Malmö
“Mina försök att vara mångsidig präst”
Fredagen den 6 mars kl. 19.00
Prästen Karin Sanell, Aneby
”Minnen och möten – 41 år inom Sveriges radio”
Fredagen den 20 mars kl 19.00
Radiojournalisten Karin Malmsten,Värnamo
”I Axel Ohlins fotspår”
Fredagen den 3 april kl 19.00
Erna Andersson,Visingsö, läser ur sin bok och visar
filmer från resor till Antarktis.
Bälaryds föreläsningsförening i samarbete med Aneby
bibliotek, Svenska kyrkan och Bilda.

Rebellkirurgen
Tisdagen den 7 april kl. 18.00 på
Svartågården Studieförbundet
vuxenskolan.
Erik blev känd genom dokumentären
“Rebellkirurgen” som handlar om
hans liv som kirurg på landsbygden
i Etiopien. Hans berättelse om sin
läkartid i Sverige, Etiopien och
Kambodja är något utöver det vanliga!
I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan och
Svenska kyrkan.
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KUL FÖR BARN

Bibblan på Öppna förskolan

Sportlov v. 7

Pekboksäventyr

Bokbytarvecka

Onsdagen den 22 januari kl. 10.00
Biblioteket tar med de minsta barnen på ett litet
pekboksäventyr och boktipsar för föräldrar o
barn i åldrarna 0-2 år. Du har även chans att
hitta nya bilderboksfavoriter att låna hem.

Sagostund

Tisdagen den 28 januari kl. 10.00
Följ med in i sagans magiska värld, där vad som
helst kan hända. Efteråt kan du låna hem nya
bilderboksfavoriter. För barn från ca 3 år.

Bibblan på Svenska kyrkan
Sagostund

Måndagen den 20 januari kl. 10.30
Följ med in i sagans magiska värld, där vad som
helst kan hända. Efteråt kan du låna hem nya
bilderboksfavoriter. För barn från ca 3 år.

Bild: Gunilla Bergström

Under hela sportlovsveckan har vi ett bokbytarbord.
Ta med en bok hemifrån som du tröttnat på och byt till
en annan på vårt bokbord. Miljövänligt och smart.

Sagostund med Emma

Måndagen den 10 februari kl. 10.00
Anebys egen barnboksförfattare
Emma Hörberg läser högt ur sin
magiska saga. Efteråt skapar vi
magi tillsammans i trollskogen.
För barn 4-8 år.

Bokfika

Torsdagen den 13 februari kl. 10.00
Gillar du att läsa och vill dela boktips med andra?
Kom till vår bokfika. Där pratar vi böcker och tipsar
varandra om våra favoriter. Du kan också vara med på
vårt bokquiz och vinna fina bokpriser. För barn 8-12 år.

Novelltävling

Skriv en novell om hur du vill förbättra världen och
var med och tävla om fina priser. Hämta din folder på
biblioteket.

Kafferep med Pippi

Barnteater med Sagofen Isadora
– Kalas Alfons Åberg

Fredagen den 24 april kl. 13.00 i Gula villan.
Föreställningen är ca 30 min lång och passar
barn 3-5 år. Föranmälan till
biblioteket@aneby.se, 0380-46245

Lördagen den 15 februari kl. 10.00-11.00
Fira med oss, Pippi fyller 75 år! Vi bjuder till kafferep
med sång, dans och festligheter i Gula villankulla.
Kom gärna utklädd. För barn från 3 år.
Biljetter förköps på biblioteket, 20 kr/person.

TV-spel

Kom och testa PS4. Du kan spela 30 minuter och öva
dina gamingskills. För barn från 6 år.

Påsklov v. 15
Bokstavsjakt

Hitta våra borttappade bokstäver och fundera ut det
hemliga ordet. Alla deltagande barn får en
present. För barn från 5 år.

Påskpyssel

Tisdagen den 7 april kl. 11.00
För barn från 3 år i vuxet sällskap.

Sagostund

Torsdagen den 9 april kl. 10.00
Följ med in i sagans magiska värld, där vad som helst
kan hända. Efteråt kan du mysa bland böckerna och
låna med egna äventyr hem. För barn 3 - 9 år.

Världsbokdagen

För
både barn
och vuxna!

Torsdagen den 23 april
På Världsbokdagen uppmärksammar
Unesco böckers, författares och upphovsrättens
betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att
bidra till förståelse och tolerans mellan människor. Vi
på biblioteket vill som ett led i detta sprida läsglädje.
Ta på detektivkostymen och ge dig ut på samhället och
leta hemligt bokpaket. Har du tur hittar du en present
att ta med dig hem.
OBS. Tänk på att dela med dig om du hittar flera.

Aneby Bibliotek
Köpmansgatan 2
0380-462 45
biblioteket@aneby.se
www.aneby.se/biblioteket

