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Barn-ung-vuxen-senior 

Bzzz—om bin och människor Familjeföreställning (ålder 

4-10 år) lördag 9/10, kl 11 på Centrumbion. Hämta din 

gratisbiljett på biblioteket. 

Bu och Bä i skogen Familjeföreställning med Teater Skata, en mo-

dellteater fritt efter Olof och Lena Landströms bok. Ålder 3—5 år. 

Torsås bygdegård, söndag 21/11, kl 11. Hämta din gratisbiljett på 

biblioteket.  

Bästa Biennalen — Drömmar Två workshops, både hårda och mjuka 

material. Alla gör varsin del som sen kommer att monteras ihop till ett ge-

mensamt konstverk. Ålder: 8-15 år. 1/11 hos Inga Grimm i Juansbo, och 

2/11 hos Yvonne Amper i Torsås. Delta vid ett eller båda tillfällena.  

Kl 15—17.30.  Föranmälan till Torsås bibliotek senast 29/10. 

Bokolympiad Femkamp i boksport, bl a kast med lagom stor bok och 

bokvagns-race. Tisdag 2 /11, kl 19. Föranmälan till Torsås bibliotek senast 

samma dag.  

Spökkväll på Olssonska Vilka vålnader har nu letat sig till Olssonska träd-

gården? Vågar du dig ut i mörkret för att träffa dem? Torsdag 4/11. Da-

tum för biljettsläpp meddelas senare.  

Första advent Biblioteket håller öppet. Låna böcker och mys, pyssla 

litegrann eller delta i vår tävling. Söndag 28/11, kl 14—17. 

Barn & unga 

För mer information, anmälan & frågor, hör av dig till oss: 

Biblioteket@torsas.se eller 0486-33370  

Eller titta på biblioteket.torsas.se eller vår Facebooksida Torsås 

bibliotek. 

Evenemangen genomförs med hänsyn till rådande restriktion-

er. Med reservation för ändringar. 



Konst runt Konstnärer i Emmaboda, Nybro, Torsås och Söder-

möre öppnar upp sina ateljéer. Samlingsutställningen visas  

på Ådala bruk, Ilingetorp, Torsås. Kulturskolan uppträder un-

der lördagen, kl 10 & kl 12. Helgen 11—12 september.  

Pridevecka v 35 Biblioteket skyltar med regnbågar och 

böcker på hbtq+-temat. På Konstväggen ställer Peter 

Nylund ut, som ofta berör hbtq+-frågor i sina verk. Via 

Torsås kommuns hemsida kan du se föreställningen ”Arg 

gubbe” med Mikael Segerström. Leta efter Kalmarsund 

Pride, under Aktuellt på torsas.se 

Hållbarhetsveckan Tanjas tapetserarateljé från Hästma-

hultsmåla ”flyttar in”  på Torsås bibliotek, och du kan få råd 

kring hur du ger nytt liv åt stoppade möbler. Ta med en bild 

eller ett mindre objekt. Fredag 24/9, kl 10—17.  

Språkkafé För dig som vill träna din svenska. Torsås bibliotek deltar 

tillsammans med Kompis Sverige och andra folkbibliotek i Region 

Kalmar i språkkafé online. När? Torsdagar kl 13.30—14.30. Pågår sep-

tember till december. Anmäl dig här: www.kompissverige.se/kalmar 

eMedborgarveckan V 41 har biblioteket särskilt fokus på digitali-

sering och att tillgängliggöra våra digitala tjänster för fler. Mer in-

formation om detta kommer senare.  

Årets stora bokbord Biblioteket säljer ut alla gallrade böcker. OBS! 

Extra många eftersom vi samlat på oss under pandemitiden. Fredag 

29/10, kl 10—17. 

Arkivens dag Årets tema är ”Röster från det förflutna”. Lör-

dag 13/11, kl 10—13.  Mer information kommer, men släkt-

forskarhjälp kommer finnas på plats. 

Klapp– och lästips Biblioteket bjuder in till en mysig bokfika 

och tipsar om stämningsfulla och spännande böcker inför 

långhelgerna. Tisdag 30/11, kl 18. Föranmälan till biblioteket 

senast 29/11. 

Pratkväll KLGF bjuder in till samtal om DNA och vad den nya tekni-

ken möjliggör inom släktforskningen. Onsdag 6/10, kl 18.30. Begrän-

sat antal, föranmälan till biblioteket senast den 5/10. 

Släktforskarhjälp KLGF finns till hands på Torsås bibliotek för att hjälpa 

dig vidare i din forskning. Tre onsdagar: 22/9, 13/10 & 17/11. Kl 17—19. 

Föranmälan till Torsås bibliotek senast samma dag. 

Vuxen & senior 
Tipsrunda — kan du 70-talet? Ny tipsrunda uppsatt hos hand-

larna längsmed Allfargatan. Hämta talong vid biblioteket, 

delta när du vill och ha chans på fina priser. Avslutas v 38.  

Ingår även i Kultur för seniorer. 

Litterär salong Ann-Mari Ohlsson och Carina Gyllerfelt bjuder in till 

boksamtal med olika tema. Fyra tillfällen, 200 kr (för att bekosta 

fika). Plats: Olssonska gården. Onsdagar: 15/9, 13/10, 17/11 & 8/12. 

Kl 15—17. Föranmälan till Torsås bibliotek senast 6/9. 

Från kyrka till kyrka En timmes vandring i Torsås med Rolf Olsson. 

Onsdag 15/9, kl 10 eller kl 14. Samling vid Torsås kyrkas parkering. För-

anmälan till Torsås bibliotek senast 13/9. Ingår i Kultur för seniorer. 

Popup Olssonska gården firar rösträttens 100-årsjubileum, och biblio-

teket är på plats med böcker på temat. Onsdag 22/9. 

Torsås Filmstudio I samarbete med Centrumbion presenterar vi fyra 

torsdagsfilmer: 7/10, 21/10, 11/11 & 25/11. Centrumbion, kl 18.30.  

300 kr per medlemskap, lös ditt medlemskap på biblioteket. Biblio-

teket ger tips på fördjupning i form av litteratur eller andra filmer.  

Slätafly med omnejd — en gränsbygd Lars-Åke Olsson berättar om 

Slätaflys historia. Onsdag 29/9, kl 10 eller kl 14. Plats: Slätafly gamla 

skola. Föranmälan till Torsås bibliotek senast den 27/9. Ingår i Kultur 

för seniorer.  

Bio — Dag för dag Onsdag den 17/11, kl 14. Pris: 80 kr. 

Plats: Centrumbion. OBS! Förboka din biljett via Torsås 

bibliotek. Ingår i Kultur för seniorer. 

Bio — The Father Onsdag 20/10, kl 14. Pris: 80 kr. Plats: Centrumbion. 

OBS! Förboka din biljett via Torsås bibliotek. Ingår i Kultur för seniorer. 

Konstväggen Under november och december ställer 

Mats Rundberg ut sina målningar på Torsås bibliotek.  


