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Välkommen till 
Aneby Bibliotek!

Aneby Hus 
Måndag 25 februari kl.18.00
Dela med dig av dina minnen och erfarenheter från 
tiden när företaget fanns på orten. I samarbete med 
Studieförbundet  Vuxenskolan och  Aneby Hembygds-
råd. Fika till självkostnadspris.

Lommaryd
Måndag 25 mars kl.18.00
Denna kväll berättas historia från Lommaryds 
socknen under ledning av Lars Göran Lindahl.  
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och 
Föreningen Hembygden Lommaryd. Fika till 
självkostnadspris.

BERÄTTARAFTON SMÅTT O GOTT
Bokcafé
Tisdagar kl 15.00 
Vi startar vårt bokcafé 19 februari för dig som 
vill dela med dig av dina läsupplevelser.  Vi träffas 
en gång i månaden.  Anmälan till biblioteket.  

Tidskriftsförsäljning
Onsdagen 27 februari kl 11.00.  
Försäljning av bibliotekets tidskrifter från före-
gående år.  Passa på att fynda en hel årgång av 
din favorittidskrift.

Världsbokdagen 23 april
Vi firar litteraturen hos oss.  Välkomna in!

Stora bokbytardagen  
Torsdag 16 maj
Ta med en bok hemifrån och kom förbi biblio-
teket och byt till en annan på vårt bokbord. 
Kanske hittar du en ny favorit? Detta är ett 
initiativ som pågår runt om i hela Sverige just 
denna dag.

Systrarna Brontës värld
Onsdag 11 april kl 18:00
Kom och lyssna till översättarna Anna-Karin 
Malmström Ehrling och Per Ove Ehrling som 
har gjort de första översättningarna sedan 
mitten av 1800-talet av Charlotte Brontës 
romaner Villette, Professorn och Shirley.  Te/
kaffe & scones serveras till självkostnadspris.

Det finns alltid mycket kul i vårt digitala 
utbud. Håll utkik efter nyheter!

Biblio - ljudböcker
Elib - eböcker
Ztory - tidskrifter
Cineasterna - film



KUL FÖR BARN

SPORTLOV

Pyssel med kärlekstema
Onsdag 13 februari kl.11-15

Barn från 6 år och föräldrar är välkomna att 
skapa och pyssla.  

Sagostund
Fredag 15 februari kl 9.30
Barn 0-5 år är välkomna.

Skriv - Berätta - Fantisera:
Skrivtävling
För dig mellan 6-12 år.  Tävlingen pågår 
11 feb - 14 feb. Hämta ditt tävlingsformulär på 
biblioteket.  Vinnare utses av bibliotekets jury.

PÅSKLOV

Pyssel 
Onsdag 17 april kl.11-15
Barn från 6 år och föräldrar är välkomna 
att skapa och pyssla. 

Sagostund
Onsdag 17 april kl 10.00
Barn 0-5 år är välkomna.

Pekboksäventyr
Fredag 22 mars kl 9.30
Fredag 17 maj kl 9.30

Följ med in i böckernas magiska värld, på ett 
bokäventyr bland lukter, känsel och smaker. 
En sinnenas sagostund för alla barn mellan 
cirka 0-2 år. Syskon är också välkomna att 
följa med. 

Barnteater ”Laga Sagan”
Onsdag 13 mars 
Första föreställningen kl 9.00
Andra föreställningen kl 10.00

Dockföreställning om fantasins kraft där 
barnen blir medberättare.  För barn 
4 - 8 år.  Producent: Sagovisa. 
Föranmälan till biblioteket.

Aneby Bibliotek
Köpmansgatan 2

0380-46245
biblioteket@aneby.se

www.aneby.se/biblioteket


