
 

KULTURPROGRAM  
MARS 2020 

 
 
Tidskriftsförsäljning 
Håbo bibliotek säljer ut tidskrifter från  
åren 2016–2018. 5 kronor/tidskrift.  
 
15 februari - 15 mars  
(med reservation för slutförsäljning) 
 
---------------------------------------------- 
 
Onsdagsklubben 
I Onsdagsklubben pratar vi om böcker och 
 fikar. Vi kanske väljer en bok som vi läser 
tillsammans? Om vi har lust så skapar vi 
något utifrån boken - det kan vara en film, 
en låt eller något annat. Medlemmarna i 
klubben bestämmer vad. 
 
Ålder: 13–16 år 
 
Onsdagar 5 februari,  
4 mars, 1 april och 6 maj 
Klockan 15.30–16.30 
 
---------------------------------------------- 
 
Finsk film:  
Mitt hjärta är finskt 
Filmen är en berättelse om kärlek större än 
livet, om jakten på drömmar och kampen för 
att hitta sin plats. Framför allt är det en 
film om att klara av motgångar – om hur en 
blyg pojke från Savolax så småningom blev 
en legend, bekant för hela Finland 
– sångaren Kari Tapio. 
 
Finsk film med svensk text. Hämta din  
fribiljett på Håbo bibliotek från 20 februari.  
 

För mer information om filmen se 
håbo.se/finskfilm 
 
Ålder: från 12 år 
Plats: BioBorgen, Bålstavägen 14. 
 
Medarrangör:  
Finlandsinstitutet och Eurostar. 
 
Onsdag 4 mars 
Klockan 19.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Läsecirkel 
Vår populära läsecirkel fortsätter i  
vår med temat debatt och reportage.  
 
Anmälan: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
Torsdagar 23 januari,  
5 mars och 23 april 
Klockan 13.00–14.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Utställning:  
Cause of death: Woman 
Fotojournalistiska utställningen Cause 
of Death: Woman visas på Håbo bibliotek.  
Vi uppmärksammar mäns våld mot kvinnor 
som ett av väldens största folkhälsoproblem.  
 
Medarrangör: Kvinnojouren Olivia i Bålsta 
7 mars–21 mars 
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Föreläsning:  
Kvinnojouren i Bålsta 
Katarina Drevenlid från Kvinnojouren  
Olivia i Bålsta besöker vårt språkcafé.  
Hon informerar nya svenskar om kvinno-
joursrörelsen i Sverige och vad  
kvinnojouren kan hjälpa till med. 
 
Tisdag 10 mars 
Klockan 15.00–16.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Workshop:  
Karda ull 
Ull är ett fantastiskt material. Det håller 
både fukt och värme och kan användas inom 
en massa områden. För att kunna spinna  
eller tova ullen, behöver den först kardas.  
Vi provar på att karda för hand och med 
kardmaskin.  Workshopen leds av Tina  
Engström. 
 
Ålder: Alla åldrar, men barn under  
8 år tillsammans med en vuxen. 
 
Kontakt: tina@tinaengstrom.se 
 
Medarrangör: Kreativa händer  
och Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Onsdag 11 mars 
Klockan 17.00–19.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Sagotisdag:  
Pippi 75 år! 
Följ med på ett sagoäventyr med Pippi  
Långstrump och hennes kompisar. 
 
Ålder: 3–8 år 
 
Tisdag 17 mars 
Klockan 15.00–16.00 
 
---------------------------------------------- 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bokfika 
Kom till vårt mysiga Bokfika! Vi fikar,  
tipsar varandra om bra böcker, pysslar 
 eller leker en lek. 
 
Ålder: 9–13 år 
 
Måndagar 27 januari, 24 februari,  
23 mars, 27 april och 25 maj 
Klockan 15.00–16.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Föreläsning:  
Diskrimineringens ABC 
En föreläsning för nyanlända och  
utrikesfödda. Anna Stendin och Olivia  
Novotny Bill från Antidiskrimineringsbyrån 
Uppsala hjälper oss att förstå vad  
diskriminering är. Du får också tips om vart 
du kan vända dig om du blir diskriminerad. 
 
Kontakt: biblioteket@habo.se  
eller 0171-526 00 
 
Tisdag 24 mars 
Klockan 15.00–16.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Författarsamtal:  
Kent Werne 
Frilansjournalisten och författaren Kent 
Werne berättar utifrån sin bok Allt är en 
konspiration om konspirationsteoriernas 
värld. Tron på dessa teorier är ingen ny  
företeelse men på nätet får de ett helt eget 
liv. Låt Kent Werne guida dig genom  
konspirationernas mörka underland! 
 
Torsdag 26 mars 
Klockan 18.30 
 
---------------------------------------------- 
 
Utställning:  
Hugget, slipat och gjutet 
Skulpturutställning med Bernt Eriksson. 
Bernt bor i Bålsta och arbetar som skulptör i 
sten samt gjuter egna brons- och aluminium-
skulpturer, ofta i organiska former.  
Vernissage lördag 28 mars klockan 13.00. 
 
28 mars–25 april 
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ÅTERKOMMANDE 
PROGRAM 
 
 
Digital handledning 
Boka tid för digital handledning på  
biblioteket. Vill du komma igång med  
din dator, lära dig mer om internet,  
börja läsa e-böcker eller har du andra  
grundläggande digitala frågor? Boka  
upp till en halvtimmes digital  
handledning utan kostnad. 
 
Anmälan: biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
---------------------------------------------- 
 
Språkcafé 
Vill du träna svenska och samtala i små 
grupper? Språkcafé passar alla som vill 
träffa människor från olika kulturer och  
få fler kontakter i Håbo. 
 
Kontakt: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
Medarrangörer: Håbo Rotaryklubb  
och Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Tisdagar  
7 januari–9 juni  
(ej 18 februari och 7 april)   
Klockan 14.30–16.00  
 
---------------------------------------------- 
 
Lyssnarcirkel 
Lyssnarcirkel för seniorer med  
läshinder. En bokcirkel för  
talboksläsare. Vi bjuder på fika. 
 
Anmälan: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 

Onsdagar  
22 januari, 12 februari,  
4 mars, 25 mars, 15 april,  
6 maj och 27 maj 
Klockan 13.00–14.30 
 
---------------------------------------------- 
 
Fredagshäng 
Starta fredagsmyset på biblioteket!  
Kom och läs, lek, drick kaffe eller  
bara umgås. 
 
Sång- och sagostund.  
Vi håller extra öppet bara för er. 
 
Ålder: 0–6 år (med vuxen) 
 
Fredagar  
24 januari–24 april  
(ej 10 april) 
Klockan 9.00–11.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Lördagsextra 
Varje lördag finns det något extra  
att göra för barn på Håbo bibliotek.  
Håll utkik på vår Facebooksida. 
 
Ålder: 3–10 år 
 
Lördagar  
25 januari–29 maj  
(ej 2 november) 
Klockan 10.00–15.00 
 
---------------------------------------------- 
 
Våga tala finska 
Studiecirkel på finska för nybörjare.  
Alla som vill lära sig finska från  
grunden är välkomna. 
 
Anmälan: 
inkeri.timonen@gmail.com 
 
Medarrangör: Finskt förvaltningsområde 
 
Lördagar  
25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 mars, 
21 mars, 4 april, 18 april, 9 maj och 16 maj 
Klockan 11.00–12.30 
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Högläsning på lätt svenska 
Vill du träna mer på att läsa på svenska  
och bli bättre på ditt uttal? Tillsammans  
läser vi en bok högt, lär oss nya ord och  
tränar på vardagsfraser.  
 
Kontakt: 
biblioteket@habo.se 
0171-526 00 
 
Onsdagar  
5 februari–27 maj  
(ej 19 februari, 8 april, 13 maj) 
Klockan 15.00–16.00 
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