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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, kontakta 

biblioteket direkt: 

Mejla eller ring  

biblioteket@torsas.se 

0486-333 70 

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 inköpsförslag, med mera! 

bibliotek.torsas.se  

Upplaga 2 



 

Testa dig själv!  
Svaren hittar du längst ner på sidan.  

 

• 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!  

1. I vilken fiktiv stad utspelar sig Lasse-Majas detek-

tivbyrå?  

 

2. Vad heter pigan som bor på Emil i Lönnebergas 

gård?  

 

3. Vem är det som kör alla fordonen i böckerna om 

Bojan? 

 

4. Vad heter huvudpersonen i böckerna Handbok 

för superhjältar? 

 

5. Hur mycket kostar det att gå på Knattebio? 

 

6. Har biblioteket öppet på lördagar?  

Rätta svaren: 1. Valleby 2. Lina 3. Hans mamma 4. Lisa 

5. 0 kr, alltså noll! 6. ja, mellan 10 och 13, fast juni—

augusti har vi lördagsstängt) 

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


Utdelning av bland annat fritidsledarstipendium, Kulturskolan 

spelar och sjunger och solen skiner. 

I samarbete med Torsås kommun och Kulturskolan. 

Nationaldagsfirande i  

Olssonska gården 

Vet du om att du kan ansöka om 

att få en svensk flagga eller fana 

från länsstyrelsen?  

Lämna in ansökan senast 1 mars!  

Blanketten hittar du om du följer 

qr-koden.  

Sportlov 

Tisdag 21/2  

Popcorn & boktips!  

Sara och Anna tipsar om nya böcker som är jättebra, ni 

får mumsa på popcorn medan ni lyssnar.  

Tid: kl 13 

Hjärngympapåse  

Det finns mycket du kan träna — löpning, passnings-

teknik, biceps eller varför inte hjärnan? Biblioteket 

hjälper dig med en kul påse du kan hämta ut samti-

digt som du lånar en bok du vill läsa.  

Tid: Hela veckan, eller tills lagret tar slut. 

23/2 LasseMajas deckarkväll 

Ett brott har begåtts på biblioteket! 

Kom och samla ledtrådar och hjälp 

bibliotekarierna att lösa fallet. 

Tid: kl 18 

Begränsat antal deltagare, anmäl dig 

till biblioteket. 

 

 



 

Så här jobbar vi  

— rabatter, säsongsplanteringar och ängsmarker 

Kom och lyssna på Gata park när de berättar om sitt 

arbete med att göra Torsås kommun trivsammare 

och mer välkomnande, hur de tar hand om vårt ge-

mensamma utomhusrum. Arbetet innebär att tänka 

på säsongsväxterna, hållbarhet och biologisk mång-

fald. 

22 mars 
Kl. 18.30 

Plats: Torsås 
bibliotek 

I samarbete med Drift– och serviceförvaltningen 



Vill du stå på scen, 

eller spela musik-

instrument i grupp. 

Här har du chansen: 

Revyarna 

Äntligen har vi möjlighet att spela revy igen! 

Vill du vara med och bidra till en lokalproducerad revy med hög 

skrattnivå och levande orkester? Det finns många sätt att hjälpa till 

— kanske har du alltid drömt om att stå på scen och riva ner sa-

longens skratt? Hör av dig till Ann Milesson, 0731-827795. 

 

Allspelskvällar 

Under våren planeras två allspelskvällar på Kulturskolan/Stage4you 

där vi möts, spelar och har roligt tillsammans. Kom med du som vill 

spela med andra, som kanske spelar i din ensamhet, du som inte 

vet om du vågar testa dina kunskaper - vi bistår med ledare i de 

olika instrumentgrupperna. Vi övar ett pass i varje instrumentgrupp 

sedan en fika innan alla spelar några låtar tillsammans! Krävs viss 

kunskap på ditt instrument motsvarande 3-4 ackord.   

Instrument: Bas, cittra, gitarr, piano, trummor. 

Plats: Kulturskolan/Stage4you Lunnagatan 8 Torsås. 

Mer information om hur du anmäler dig kommer under våren.  

Frågor till Ann Milesson, 0731-827795 

Arrangör: Claes-Göran Bjerdings Minnesfond i samverkan med 

Stage4you 

Emil fyller 60 år! 
Vi firar världens vildaste 60-åring med familjedag! 

Det blir pyssel, sång och musik, tipspromenad — 

men framför allt hyss! 

Lördag 11 mars 
På Torsås bibliotek, kl 10-13 

Allsång  

med  

Kulturskolan 

kl 11.30 



Copyright/fotograf: Caroline Andersson Renaud. Illustration: Filippa Widlund  

 

Interaktiv fordonsshow med Johan och Bojan! 
Möt Johan Anderblad, känd som programledare på Bolibompa, nu-

mera författare till bilderböckerna Bojan och brandbilen och Bojan 

och polisbilen. Han berättar om Bojan, som älskar alla fordon, och om 

allt som rör brandbilar och polisbilar.  

Söndag 26 mars, kl 14.00 

Centrumbion i Torsås 

16/3  

Kl 19.00 

Torsås bygdegård 

50 kr entré, går 

oavkortat till 

Bygdegården 

Det tutar och blinkar 
— med Johan Anderblad 

Biblioteket i samarbete med  

Hämta din 
gratisbiljett på 

biblioteket! 



 

Ulrika Eleonora Stålhammar  
— kvinna i manskläder i 1700-talets Kalmar   

Peter Danielsson berättar om Ulrika Eleonora Stålham-

mar, eller om man så vill: Vilhelm Edstedt, som efter att 

hens far dött klädde 

sig och levde som 

man. 

 

påsklov 

 

 

 

 

 

Onsdag 12 april  

Så ett frö, eller gå  

Naturtipsrunda! Pågår kl 10—14, 

på Torsås bibliotek. 

Torsdag 13 april 

En eftermiddag för superhjältar 

Få en massa superbegåvade boktips, 

och pyssla din egen mask eller något an-

nat superhjältigt.  

Tid: kl 13, på Torsås bibliotek 

Rebusrunda på Ödet 

Traska runt på Ödet och klura ut vad för ord som bildas av 

de olika föremålen. Pågår fr o m skärtorsdagen. Hämta och 

lämna tävlingslapp på biblioteket! Vinnarna får fina priser! 

Peter Danielsson,  

hembygdskonsulent,  

Kalmar läns hembygdsför-

bund 

Onsdag 8 mars 

Kl. 18.30 

Plats: Torsås bibliotek 

OBS! Skaffa din biljett på 

biblioteket 

Lördag 15 april 

Lamine Cissokho håller konsert och workshop  

Lyssna och spela på djembe, afrikanska trummor, och kora.  

Kl 11.00 OBS! I Bygdegården. Arrangör: Torsås bygdegård/

Kulturbygdsturnén. 



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. 

Fredag den 14 april & fredag den 26 maj  

Tid: kl. 9.00 

Plats: Biblioteket i Torsås  

Två tillfällen! 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.  

 

Det finns planer på att starta it-café, 

där vi tillsammans i en mindre grupp 

hjälps åt och diskuterar.  

Är du intresserad av att vara med? 

Hör av dig till  

Lena Robertson på  

0486-333 74, eller 0486-333 70 



Är du över 65? Grattis, då kan du även låna en  

surfplatta för att prova hemma.  

Hej senior!  

Nyfiken men osäker på digitala tjänster? Är det nå-

gon funktion du inte riktigt fått kläm på? Kom till 

biblioteket om du vill ha hjälp med mobiltelefon, surf-

platta eller dator.  

På tisdagar och torsdagar har vi drop-in-tider 10.30—

12.30. Det går även bra att i förväg boka annan tid, 

ring då 0486-333 74 eller 0486-333 70. 

Torsås kommun, Kultur och fritid,  

med finansiering från  

Kulturrådet och Kulebostiftelsen. 

 

Bokkassar 
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.  

 

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.  

Ditt drömbibliotek 



 

I samarbete med Öppna förskolan 

Jag går  upp 

Tage vaknar före alla andra. Han går på 

upptäcktsfärd, men råkar tappa något 

viktigt ut genom fönstret. Nu ligger Tages 

viktiga sak i den taggiga rosenbusken. 

Hur ska Tage få tag på sin viktiga sak när 

alla andra sover? 

För barn  

1—2,5 år 

Med Sagofen 

Isadora! 

 
Fredag 28 april 

Kl 10 

Plats:  

Öppna förskolan 

Odling för nybörjaren och för beredskap 

— med Sigrid och Robert Blomberg 

Tycker du att det vore kul att odla grönsaker, men undrar var 

du ska börja? Sigrid och Robert Blomberg driver Fridhem Farm, 

där de har grönbetesägg och odlar grönsaker.  

De håller en inspirationsföresläsning för nybörjarodlaren, men 

ger också bra råd kring beredskap: Vilka fröer är bra att ha 

hemma? Vilka grönsaker går att lagra, och hur gör du det 

bäst?  

 

Lördag 4 mars 

Kl 11 

Plats: Torsås bibliotek 



 
Vilken musik är den roligaste att lyssna på? Vilken musik 

får en skrika så högt en vill till? Vilken musik uttrycker alla 

starka känslor samtidigt? Vilken musik får en att springa 

runt och dansa precis som en vill?  

Rock såklart! 

Tillsammans med ”Vi älskar ROCK!” får vi lära oss head-

banga, moshpita och sjunga med så högt vi kan. Ingen 

får sitta stilla!  

Vi älskar rock 

I samarbete med Bergkvara samhällsförening 

Torsdag 18 maj, kl 11 
Plats: Sjöfartsmuseet i 
Bergkvara 

 

Kaffebjudning 

24 februari 

31 mars 

28 april OBS! Bokrelease för Finn Bergstrands  

Innan spåren försvinner. 

26 maj 

 

Vi bjuder på kaffe, kaka och några snabba tips, fyra 

fredagar i vår: 

Alltid klockan 14.  

Välkomna alla! 

Plats: Torsås bibliotek 



 

Våryra 

Fredag 

19 maj 

Clownen Martino  
på Olssonska gården kl 14, av och med Martin Ibohm  

En svävande väska, en självspelande ukulele och en busig bal-

long. Allt kan hända när Clownen Martino spelar, sjunger och trol-

lar tillsammans med publiken. 

Torsås 
Filmstudio 

Medlemskap — se 5 filmer, 

betala 350:-  

Erbjudande! Värva en ny 

medlem, få halva medlem-

skapet! 

16/2 Skolan vid världens ände 

9/3 Moonage Daydream 

23/3 Boy from Heaven 

13/4 Decision to Leave 

27/4 En persikolund i Katalonien 

Kl 18.30 

Centrumbion 

Efter sista filmen bjuder  

Filmstudion på efterhäng  

med något gott! 

Och! Du har väl anmält dig till vårt  

nyhetsbrev? Om inte, mejla 

info@folketshustorsas.se 

Biblioteket finns på plats på Olssonska gården, kom och 

testa på experiment! Gör jättesåpbubblor, undersök 

mystiska lådan och leta guldklimpar på gården! Tid: kl 

11—14. 

Fri entré! 



 Läs 4 böcker, få 1 som present! 

Så fort sommarlovet satt igång, hämta ditt häfte på biblio-

teket, läs fyra böcker, fyll i häftet, rita en bild, lämna in häftet 

igen (på biblioteket), välj en bok ur den smarriga Sommar-

bok-hyllan, behåll den för alltid.  

Sommarlov betyder Sommarboken 
— världens bästa tävling där alla är vinnare! 



 

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  

… till Dig som har svårt att hämta den själv 

Boken kommer  

0486-333 70 eller  
biblioteket@torsas.se 

 

Vuxen– och 
seniorprogram 



Är du ny på släktforskarområdet, eller har kört fast? Våra ex-

perter är på plats på Torsås bibliotek för att hjälpa: 

15 februari 

15 mars 

19 april 

Klockan 17—19 

Har du köpt ett äldre hus och är nyfiken på 

dess historia? Ta en titt i bibliotekets lokal-

samling — där finns en hel del information 

om traktens byggnation.  

 

Släktforskning 

Vill du fördjupa dig i ett tema inom släktforskningen? Var 

med på en av våra pratkvällar! 

28/2 DNA 

25/4 Tema meddelas senare 

Kl 18.30 

I samarbete med Kalmar läns genealogiska förening  

 

Vill du läsa och prata om böcker i grupp 
tillsammans med en bibliotekarie?   

 
Anmäl dig i så fall till bibliotekets nya läsecirkel som startar till 

våren.  

Du som deltagare är välkommen att lämna förslag på både 

böcker och tidpunkt — träffarna kommer att anpassas så 

att så många som möjligt har chans att vara med.  

Biblioteket bjuder självklart på fika.  

Nyfiken? Mejla till 
sara.arestedt@torsas.se 
eller prata med någon 

på Torsås bibliotek 

 



Spisa lunchmacka och boktips på samma gång när 

bibblan bjuder in till bokbaguette! Två tillfällen:  

14 februari: kärleksromaner 

28 mars: romaner 

Tid: 12.15 

Kostnad 40 kr 

Anmäl dig till  

biblioteket senast 13 

februari respektive 27 

mars.  

Bokbaguette 



Konstväggen 

Konstväggen är ett sam-

arbete med Kulturmaga-

sinet, där etablerade 

konstnärer ställer ut två 

månader i taget på Tor-

sås bibliotek. En möjlig-

het för konstnärerna att 

få sprida sin konst och 

oss att bekanta oss med 

nya konstnärskap och 

olika konstnärliga tekni-

ker. 

Under januari och februari 

ställer Jan Hindersson ut 

sina fotografier. Kommande 

utställningar: Sonja Jansson 

(måleri) och Susanna Ny-

gren (mixed media). Susanna Nygren 

Specialutställning! 

Boda-Kurre 
Kurt Heniksson, glasblåsaren från Boda som blev 

rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. I vår visas 

hans akrobatrekvisita tillsammans med bilder på 

Torsås bibliotek 

 

20/3 

till 

30/4 



 

KULTUR FÖR SENIORER 
 

 

Program vår 2023 

”Luffarens liv och leverne” – Reine Karlsson och Tommy Elm-

gren berättar och sjunger en och annan luffarvisa.  

Tid och plats: Mariahemmets matsal kl. 10.00, eller Olssonska 

gården kl. 14.00. Önskar du gå klockan 14, gäller anmälan till 

Torsås bibliotek, tel. 0486-333 70, senast 6 februari. På Olssonska 

finns möjlighet att köpa fika. 

Bio: Kärleksbevis Thomas och Maria ska skiljas och möts för att 

sälja det gemensamma sommarhuset. Det som var tänkt att 

bli ett civiliserat avslut på ett långt äktenskap blir till en omska-

kande helg som ställer allt i deras liv på ända. En psykologisk 

thriller med Rolf Lassgård, och i regi av Richard Hobert. 

Tid och plats: Centrumbion i Torsås kl. 14.00, pris: 80 kr.  

Utflykt till Stadshussalen i Nybro och visning av Gunnar Thean-

ders freskomålning i Thelandersalen, för visningen står Nils-Erik 

”Pigge” Gustafsson. Lunch på Stora hotellet till självkostnads-

pris. Avgång med bil från kyrkans parkering kl. 10.00. Anmälan 

senast 12 april till Torsås bibliotek, tel. 0486-333 70. 

Varför sticks bin? – Besök på Kärleksvägen 14 

Besök och visning av Birgit Olssons och Ingvar Hallins bikupor. 

Du kommer att få veta mycket om både bin och om biodling.  

Tid och plats: Samling vid Ekvallens parkering kl. 10.00. Medtag 

egen fikakorg. 

8 februari 

15 mars 

19 april 

31 maj 

 Samarrangemang  

mellan  

ABF, Attention, RFH, PRO, RPG, SPF,  

Torsås Folkets hus förening 


