
 

 

Vill du veta vad som händer i kommunen? Kika i   

evenemangskalendern  

visittorsas.se/evenemang 

 

Evenemangen anslås med reservation för förändringar. 

För anmälan till evenemang, frågor och andra ärenden, kon-

takta biblioteket direkt: 

Mejla eller ring  

biblioteket@torsas.se 

0486-333 70 

Torsås  
bibliotek  

 

Följ även bibliotekets Facebooksida, där tipsar vi 

bl. a. om böcker och evenemang. 

Våra öppettider är 

Måndag till torsdag 10—18 

Fredag 10—17 

Lördagar 10—13 (lördagsstängt juni—augusti) 

På bibliotekets hemsida kan du reservera 

böcker, göra omlån och lämna inköpsför-

slag, med mera! 

bibliotek.torsas.se  

Höst 
2022 

Upplaga 5 



Bokkassar 
Torsås bibliotek håller öppet för förtidsröstning mellan den 24 au-

gusti och valdagen den 11 september. Under själva valdagen är 

det möjligt för dig som inte befinner dig i din hemkommun att 

komma och lägga din röst som förtidsröst hos oss. 

Enligt Sveriges nuvarande bibliotekslag ska biblioteken i det all-

männa biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsikts-

bildning. Torsås bibliotek erbjuder utöver ett varierat bokbestånd, 

ett rikt utbud av tidskrifter och dagstidningar.  

I Sverige fungerar FN:s barnkonvention som lag, och enligt den lagen 

ska barn få vara med och påverka en massa olika saker som har med 

deras vardag att göra.  

Hur skulle ditt drömbibliotek se ut? Vilka böcker skulle finnas där? Vad 

tycker du att man ska få göra på biblioteket? Vad tycker du att vi ska 

göra ihop med er?   

Berätta för oss! Du kan skriva en lapp eller  ett mejl — antingen själv el-

ler tillsammans med en vuxen — eller säga dina önskningar direkt till oss 

som jobbar på biblioteket.  

 

 

 
Förtidsröstning och det 
demokratiska uppdraget 

Har du och ditt barn lånat en bokkasse någon 

gång? På nästan alla förskolor i kommunen finns 

det bokkassar från biblioteket att låna. 

I samband med att du hämtar eller lämnar ditt barn på förskolan 

kan ni låna hem en bokkasse i cirka 14 dagar. Skriv upp er på lis-

tan som finns vid kassarna – du behöver inte ens ha lånekort! I kas-

sen finns fem bilderböcker och en vuxenbok. Vi byter ut kassarna 

några gånger om året så det alltid ska finnas något nytt och 

spännande att ta med hem. Och blir ni lässugna på fler böcker så 

är ni varmt välkomna in till biblioteket.  

 

Ditt drömbibliotek 

Öppettider förtidsröstning:  

Måndag till torsdag: 10—18 

Fredag: 10—17, lördag 27/8: 11—13, övriga lördagar 10—13,  

söndagar 11—13 

Valdagen söndag 11/9 8—20 

 

Utställningar 
på  

Torsås bibliotek 

Under hösten kommer vi att 

bl. a. visa verk gjorda av skol-

elever, en jubileumsutställning 

om Torsås storband som firar 

40 år,  och dessutom ställer 

Anders Lönn ut på Konst-

väggen.  

Har du förslag på andra utställningar vi skulle kunna ta in, så 

hör gärna av dig till biblioteket@torsas.se, eller prata med oss 

direkt i disken.  



 

Första advent & Jullovet 

Biblioteket håller öppet första advent och 

bjuder på tävlingar, pyssel och glögg.  

 

Håll även utkik under jullovet — vi kom-

mer som vanligt ha roliga tävlingar med 

fina priser: julbingo, leta efter smällka-

rameller på barnavdelningen och gissa 

antal böcker bokgranen.  



Vi plockar fram de bästa högläsnings-

sagorna, och allt pysselmaterial — du 

lyssnar och pysslar. 

Från 6 år och uppåt. 

Tisdag 1 november, kl. 14 

Plats: Torsås bibliotek 

Prideveckan 

Vecka  38 firar hela Kalmar 

län Pride, och här samlar vi 

några tipspärlor på temat.  

Låna en bok du vill läsa, 

och få en legopåse som 

present! 

Begränsat antal, först till 

kvarn gäller. 

Du kan även vara med och tävla 

om ett presentkort, se separat 

bingobricka. 

Varför vara lycklig när du kan vara normal? Jeanette 

Winterson skriver förlösande roligt om sin komplicerade 

och rätt svåra uppväxt där relationen till mamman kom-

plicerades ytterligare när Jeanette hittar kärleken i en 

tjej.  

Poddtips! 

Bildningspoddens mission är att tillgängliggöra humaniora-

forskning, här finns mängder av stoff för den allmänt intresse-

rade. Vi vill särskilt tipsa avsnittet om Lasse-Maja, det om  

Sapfo och avsnittet  ”Queer”. 

Via QR-koden kommer du till Bildningspodden på nätet. 

Vi är Orlando I juni 2016 klev en tungt beväpnad man in på 

nattklubben Pulse, och började skjuta rakt in mot dansgol-

vet. Detta blev den dittills dödligaste masskjutningen i USA:s 

historia. Genom att tala med överlevande, anhöriga och 

andra berörda i Orlando skildrar Johan Hilton en stad och 

ett land tiden före, under och efter katastrofen. 

Jag älskar Manne Pija Lindenbaum skriver om stark kärlek 

till en kompis. Känslorna svallar under ett triangeldrama 

som utspelar sig i sandlådan, där tre killar kämpar om 

varandras uppmärksamhet.   

 

Lyssna & pyssla 



 
Hållbarhetsveckan 
på Torsås bibliotek 

Varje år vecka 38 uppmärksammar Torsås 

kommun Hållbarhetsveckan med olika  

evenemang, kika gärna i kommunens eve-

nemangskalender eller i utskick för fler tips.  

Hämta en goodie-bag!  

Torsås bibliotek skänker dig en 

påse full av hållbara gåvor. Till dig 

som är vuxen, först till kvarn gäller! 

Torsdag 22 september  

Konsumentvägledare från Konsument Ljungby finns på plats för 

att svara på frågor. Vägledaren hjälper dig att ta reda på vilka 

rättigheter och skyldigheter du har som konsument: Vad gäller 

före och efter köp av varor och tjänster? Vilka lagar gäller vid 

reklamationer? m.m.  

Du kan även få 

stöd i att granska 

avtal och anmälan 

till ARN, exempelvis.  

Klockan  

14.30—16.30. 

Drop in!  

 

Följ med på en spökvandring 

du sent ska glömma … Sigrid 

Oldenburg leder dig genom 

Olssonska gårdens övervåning 

… Möt gastar och vålnader 

och hör deras berättelser, men 

kom ihåg ... SE ALDRIG EN 

ANDE I ÖGONEN! Kuslig stämning 

utlovas.  
Onsdag 2 november,  

Från 6 år 

Spökfika kommer 

att finnas till  

försäljning på  

nedervåningen. 

Det kommer hållas 6 st vandringar 

mellan 17 och 19.30. Begränsat an-

tal gratisbiljetter finns för de olika tid-

punkterna. Först till kvarn! 

Spöken på Olssonska 

Biljettsläpp:  
Måndag 24 oktober. 



Foto: Sofia Eckerblad  

Johanna Mo  
— i samtal med Ulf Martinsson om polisarbete i romaner, 

verkligheten och på Öland  

Köp biljett på  

Torsås bibliotek! 

Centrumbion 

Torsdag 29/9, 

kl 19.00 

Böckerna i Johanna Mos 

serie Ölandsbrotten: 

Nattsångaren, Skuggliljan, 

MIttlandet 

I sitt researcharbete har Johanna Mo kontakt med polisen för att 

verklighetsförankra sina kriminalromaner. En av dessa kontakter 

var kommissarie Ulf Martinsson, och nu möts de på scen för att 

släppa in oss i samtalet.  

 

 

Dinodag 

Dinosaurierna kommer till Torsås bibliotek!  

Lördag 8 oktober 

Kl 10—13 

På Torsås bibliotek 

För barn i 

alla åldrar! 

Följ dinosauriernas fotsteg genom biblioteket … 

Pyssla ihop din dinosvans, borsta fram dinoben 

eller gör en dinodans i vår discohörna.  

Hur många dinosaurier kan du hitta gömda i 

bokhyllorna?  

Dessutom: tipspromenad där du får sätta dina 

dinokunskaper på prov.  

Du har chans att vinna en bok signerad av 

självaste Pappa Kapsyl! 



Bokbaguette  
Kyrkan har gjort succé med sin orgel-

baguette. Inspirerade erbjuder vi nu  

Bokbaguette — det vill säga: Biblioteket bju-

der på lunch och boktips.  

13 oktober: Presentation av bibliotekets lokalsamling 

och några nyheter från fackbokshyllan. 

5 december: Boktips med julkänsla, med fokus på 

romaner. 

Tid: 12.15 

Plats: Torsås bibliotek 
 

Begränsat antal baguetter! 

Tänk på att föranmäla dig, 

senast 11/10 respektive 

1/12.  

Kom och lekdansa med Ann-Helen och katten Kisse! Efteråt 

fikar vi och umgås. För barn 0—18 månader, med förälder. 

Lekdans 

Begränsat antal 

platser, anmäl dig 

till biblioteket. 

Boktips! 

 

Hanna Albrektsson: Hela fina jag  

Vicka på rumpan och stampa med 

foten, upptäck hela fina kroppen.  

Moa Eriksson Sandberg:  

Vi går på babydisco 

Följ med på disco! Molli, Lolli 

och Ringo älskar att dansa!  

Sånger, rim och ramsor för 

hela kroppen  

Fina rörelsesånger- och 

ramsor för dig och ditt barn  

Datum & tid: fredagen  

den 7 oktober, kl. 9.00 

Plats: Biblioteket i Torsås  



 

Litterär salong 

Ann-Mari Olsson & Carina Gyllerfelt bjuder in till  

fyra träffar med fika och litteratursamtal på  

Olssonska gården 

31/8 Böcker som berört 

28/9 Historiska romaner 

26/10 Vilhelm Moberg & Moa Martinsson 

30/11 Migrantberättelser 

Tid: onsdagar kl 15-17  

Pris: 200 kr inkl fika 

OBS! Föranmälan senast 24/8  

till 0486-33370 eller biblioteket@torsas.se 

Den fula ankungen 
Dockteater som bygger på den klassiska sagan av 

HC Andersen. Barnen får vara med genom sång, rim 

och ramsor.  

Spelas av Teater Tummeliten 

Ålder: 2—6 år, i vuxnas sällskap 

 

Foto: Lars Clason  

Förköp biljett på 

Torsås bibliotek! 

Pris 40 kr 

Lördag  

1 oktober,  

kl 11 

i Bygdegården 

I samarbete med 



 

KULTUR FÖR SENIORER 

 

 

  

 

Ro, ro är en föreställning för de allra minsta, 0-11 månader, som 

handlar om stora drömmar. Från de djupaste vatten till spra-

kande drömmar, en ny dag, en ny värld, ett nytt under.  

Ro,ro  

Fredag 30 september, kl 

10.00 

Plats:  Öppna förskolan 

Hämta din gratisbiljett på 

Torsås bibliotek 

I samarbete 

med Öppna 

förskolan 

Programmet består av samarrangemang mellan Torsås kommun, 

ABF, Attention, DHR; PRO, RPG, SPF och Torsås Folkets Hus, och kom-

mer presenteras i sin helhet under hösten.  

Vandring i sjöfartens spår, med Mikael Helgesson. 

Plats: Samling på Fias backe, korsningen Storgatan/

Dalskärsvägen, Bergkvara. Tid: kl 10.00. Föranmälan till 

Torsås bibliotek.Bergkvara samhällsförening säljer gril-

lad korv och kaffe till självkostnadspris. 

21 september   

21 september   Glada bokens orkester Plats: Salongen på Mjölner. 

Tid: kl 14. 

11 oktober Det ska va gôtt å leva - en film om Galenskaparna After 

Shave Plats: Centrumbion i Torsås, Tid: Kl. 14.00, Pris 70 kr 

Candle Light Concert med stråkar från Camerata 

Nordica i samarbete med Länsmusiken. Plats: Maria-

hemmets matsal Tid: kl. 10.00 

10 november  

Elgans blandning — allvar och komik med Ann-

Kristin Elgan Plats: Mariahemmets matsal. Tid: kl 

10.00.  

25 oktober  

Svensk-amerikansk julmusik med All Generation 

Group. Plats: Mariahemmets matsal Tid: kl 10 

7 december 



 

Samtalscirkel människor emellan 

— med utgångspunkt i böcker 

 

Knattebio visar filmer för barn som är 2 år och uppåt. Alla 

filmerna börjar kl 15.00, och visas på Centrumbion i Torsås.  

Köp biljetter på plats, eller förköp via bio.se/centrumbion 

I samarbete med Öppna förskolan och  

11 september  

Mamma Mu hittar hem 

16 oktober 

Blod och tårar — ett läbbigt 

filmpaket 

13 november  

Bara knyt, Alfons! 

Birgitta Carlsson bjuder in till fyra träffar för samtal om 

livet och med avstamp i böcker som haft betydelse. 

Du tar alltså med dig en bok eller en text som har va-

rit viktig på ett eller annat sätt, och så delar du med 

dig av dina tankar. Alla lyssnar och berättar, stöter, 

blöter och samtalar. Allas röst får höras.  

Kom som du är, och ge gärna förslag på särskilda 

ämnen att ta upp. 

Plats: Torsås bibliotek 

Tid: Onsdagar 18—20, fyra tillfällen: 

5/10, 19/10, 9/11 & 23/11 

Obs! förmälan till biblioteket senast 3/10 

 

Barn 60:- 

Vuxna 80:- 



Miro Zalar – stavhoppare, friidrottstränare, fystränare och ex-

pertkommentator på radiosporten pratar om vikten av allsidig 

träning hos unga idrottare. Ni kommer också få höra anekdo-

ter från hans tid som expertkommentator. 

 

Barn och unga  

På Fritidsbanken kan du låna golfklubbor, fotbollsskor, inlines, vandrings-

ryggsäck m.m. — som ett bibliotek för prylar! Du hittar Fritidsbanken på 

Postgatan 2 i Torsås.   

Det finns ingen åldersgräns för lån, men för att kunna registrera ett lån 

krävs ett mobilnummer eller e-post vilket innebär att yngre barn behöver 

tillåtelse av förälder.  

Öppettider:  

Mån-tors: 10-16 

Fredag: 11-17.30 

Föreläsning och föreningsträff 
med Miro Zalar  

Datum & tid:  

13 oktober, kl 18.30  

Plats: Bergkvara matsal 

I samarbete med 



 

• Ladda ner appen Biblio i App Store eller Google Play 

• Sök upp Torsås bibliotek i rullistan och logga in med ditt 

bibliotekskort eller personnummer och PIN-kod. 

• Sök eller välj en bok från kategorierna. Om boken är en 

textbok ser du en liten boksymbol, om boken är en ljudbok ser 

du en liten symbol med hörlurar. 

• När du hittat en bok du vill läsa trycker du på knappen 

LÅNA och sedan på knappen LÄS eller SPELA.  

 

För att göra böcker tillgängliga offline, gå till Mina lån och 

klicka i Gör tillgänglig offline. 

När boken är nedladdad går den att lyssna på utan att vara 

uppkopplad mot internet.  

För att kunna låna och läsa eller lyssna behöver du en dator, 

surfplatta eller en smart telefon samt ett bibliotekskort och en 

PIN-kod.  

Visste du att biblioteket erbjuder lån av e-böcker 

och e-ljudböcker? Jodå, alldeles gratis!  

 

Som medlem i teaterföreningen är du med och bidrar till att 

även Torsås har en levande teaterscen.  

Du får också ett scenpass, vilket ger dig rabatt på alla föreställ-

ningar som turnerar genom Riksteatern, inte bara de som visas i 

Torsås. Läs mer på   

https://www.riksteatern.se/forening/torsas-teaterforening---en-del

-av-riksteatern/ 

Torsås Folkets hus driver bland annat Centrumbion, och det finns 

olika sätt att stötta verksamheten. Du kan som frivillig hjälpa till 

under filmvisningarna, du kan gå och se film och du kan bli 

medlem i Torsås filmstudio. För mer information:  

folketshustorsas.se 

 

Kulturmagasinet är ansluten till Sveriges konstföreningar och ar-

rangerar konstutställningar med yrkesverksamma konstnärer samt 

kurser och föreläsningar.  

Vill du bli medlem och påverka och ta del av verksamheten? 

Sätt in medlemsavgiften, som är 100 kronor per år, på bankgiro 

5354–0399. Skriv namn, telefonnummer och din e-postadress. Du 

deltar då också i det årliga konstlotteriet med inköp från utställ-

ningarna. 

https://itunes.apple.com/us/app/biblio-library/id1286685079
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.Axiellmedia.LibraryApp


Kommunens  
kulturföreningar 

Boken kommer är  en kostnadsfri service till dig som inte kan 

ta dig till biblioteket på egen hand, och innebär att biblioteks-

personalen ordnar så att du får böcker hem till dig. Du kommer 

överens med bibliotekspersonalen om hur du ska göra beställ-

ningar — t ex via e-post, telefon eller genom en anhörig — 

och hur ofta leveranserna ska ske. 

Du kan själv bestämma exakt vilka böcker du vill låna, eller be 

bibliotekspersonalen välja ut titlar av en särskild författare eller 

efter ett visst ämne.  

Du kan låna ”vanliga böcker”, storstilsböcker, ljudböcker, tal-

böcker, lättlästa böcker, tidskrifter och film.  

 
Blir du nyfiken för egen 

del eller å en anhörigs 

vägnar? Hör av dig till 

Torsås bibliotek på  

0486-333 70 eller  

biblioteket@torsas.se 

… till Dig som har svårt att hämta den själv 

Boken kommer  

Kultur är att uppleva och kultur är att skapa själv. Ett varierat ut-

bud av kulturyttringar inspirerar till kreativitet, ger stimulans och 

ökat välbefinnande. 

Verksamheten hos föreningar och byalag i Torsås kommun utgör 

det viktigaste bidraget till ett levande kulturliv och till bevarandet 

av ett rikt kulturarv.  

Upplev, skapa, påverka och bevara — bli medlem i en förening! 

Du kan bli stödmedlem, eller vara aktiv, oavsett så behövs du.  

Kommunens alla föreningar finns listade på  

http://fri.torsas.se/forening/katalog.aspx 

Föreningar för kulturarvet: 

Gullabo hembygdsförening: gullabohembygdsforening.se 

Torsås hembygdsförening:  

facebook.com/torsashembygdsforening/  

Söderåkra hembygdsgille: hembygd.se/soderakra 

Bergkvara hembygdsgille:  

facebook.com/bergkvarahembygdsgille/ 

Torsåsbygdens slöjd-, mat– och konsthantverkförening 

slojdriket.se 

Kulturföreningen Olssonska gården 

olssonskagarden.se 



 

Pratkvällar 

20 september: Problem i släktforskningen och 

hur vi eventuellt löser dem. 

8 november: Släktforska med hjälp av DNA. 

Klockan 18, Torsås bibliotek 

 

Släktforskning 

Släktforskarhjälp   

3 onsdagar: 14 september, 12 oktober, 16 november  

klockan 17—19, drop in, Torsås bibliotek 

 

Boktips! 

Sveriges historia för släktforskare 

Boken tar vid där de gamla läng-

derna slutar, och är det oumbär-

liga komplementet för alla som är 

nyfikna på sina släktingars om-

ständigheter.  

Genombrottet 

En släktforskare byg-

ger upp ett släktnät 

som ringar in en mör-

dare 



Lördag 

12 november 

Arkivens dag 

Programmet för dagen är inte 

satt ännu, men det kommer att 

bli föreläsning och släktforsk-

ningshjälp. 

 
I Torsåsappen har du utöver ren historie-

fakta möjlighet att ta del av en del myter 

och mysterier kopplade till vår kommun. 

Hämta hem appen, gör nerslag  precis när 

du vill — i både historien och kommunen. 

Besök Olssonska gården, Ödet eller Dacke-

leden. 

Tycker du det är krångligt med appar? 

Kom till biblioteket så ska vi försöka reda ut 

det.  

En vecka fri från våld har kommit till på initiativ av 

organisationerna Unizon och MÄN, och stöds av 

Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhets-

myndigheten och Länsstyrelserna. En vecka fri från 

våld arrangeras i år för sjunde året i rad.  

Inom Torsås kommun drivs kampanjveckan av folk-

hälsosamordnaren, och i samarbete med de olika 

förvaltningarna.  

Program  

Tisdag 22 november, kl 17-18.30, Centrumbion: Polisen berät-

tar om sitt arbete med våld 

Onsdag 23 november, tid och plats meddelas senare: Öp-

pen föreläsning om hur du kan få hjälp med våld, oavsett 

om du blir utsatt, bevittnar eller utövar. 

Torsdag 24 november: Öppet hus hos öppenvården Spiran.  

Fredag 25 november: Öppet hus hos ungdomssupporten 

 
Släktforskarhjälp, pratkvällar 

och Arkivens dag genomförs i 

samarbete med Kalmar läns 

genealogiska förening.  

 

 

Årets tema:  

Myter och mysterier 

 



 

 

Höstens stora  

bokloppis 
Fredag 28 oktober 

 

Kl 10—17 

på Torsås 

bibliotek 

Vi säljer gallrade böcker: romaner, 

facklitteratur, barnböcker, diktsamlingar 

och annat spännande. Fynda i parti och 

minut! 
Du som är 65 + 

kan låna en  

surfplatta för att 

prova hemma.  

 

Lär dig bemästra din telefon, 

surfplatta eller dator med 

hjälp av DigiGuidens 

broschyrer med steg-för-steg-

instruktioner och bilder som 

hjälper dig att klicka rätt.  

Hämta guider på Torsås biblio-

tek — helt gratis såklart. 

Exempel på teman: Kom igång med sms, Hantera lösenord på din 

iPhone, Städa i din iPhone, Ladda hem appar på din Android.  

Blir du nyfiken? 

Kom till biblio-

teket så hjälper 

vi dig. 



eMedborgarveckan 

eMedborgarveckan är en 

nationell kampanjvecka 

för att  öka den digitala 

delaktigheten i samhället.   

11 oktober, kl 10.00 

Curt Karlsson ”Digitalt utanförskap — hur påverkar det 

oss medborgare?” Föreläsning och samtal med Curt 

Karlsson, projektledare för DigiSen. 

DigiSen är ett projekt som PRO driver med fokus på äldre 

personer och särskilt äldre personer med funktionsned-

sättningar och sjukdomar som försvårar användandet av 

modern digital teknik. 

Anmäl dig till föreläsningen senast måndag 10 oktober, 

hos Torsås bibliotek. 



 

4 filmer, 350:-  

Nytt erbjudande: 

Värva en vän, få 

halva medlem-

skapet! 

22/9 

Dödgrävarens hustru 

(Khadar Ayderus Ahmed , 2021) 

13/10 

Barn 

(Dan Johan Haugerud, 2019) 

3/11 

Mellan två världar 

(Emmanuel Carrère, 2021) 

17/11 

Kupé nr 6 

(Juho Kuosmanen, 

2022) Kl 18.30 

Centrumbion 
Psst! Du har väl anmält dig till vårt 

nyhetsbrev? Om inte, mejla 

info@folketshustorsas.se 


