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 Påsklov 18—24 april  

Häxor! Häxtipspromenad och häxboktips. Från 6 år. Tisdag 19/4, kl 14. För-

anmälan senast samma dag. 

Käpphästmästerskap! Ta med din käpphäst och hoppa. Bibblan bjuder på 

mellanmål och lite annat mys. Plats: Ekbacken. Onsdag 20/4, kl 14. Föran-

mälan senast 19/4. 

En egen odlarpåse! Gåva till dig som är 1—9 år, att hämta på Torsås biblio-

tek. Först till kvarn! 

Våryra på Olssonska gården med Tema experiment den 27 maj.  

Tider och detaljer avslöjas senare i vår.  

 
Det blir fler evenemang under våren, håll koll på vår Facebook-

sida Torsås bibliotek och på vår hemsida, bibliotek.torsas.se  

Om ingen annan plats angetts, hålls evenemanget på Torsås 

bibliotek. 

För de flesta evenemang gäller föranmälan eller biljett. Du skaffar, 

anmäler och bokar hos oss: kom in eller ring  

0486-333 70 eller mejla biblioteket@torsas.se 

 
Evenemangen genomförs med hänsyn till rådande restriktioner. Med re-

servation för ändringar. 

I samarbete med Torsås Folkets Hus, Torsås Teaterförening, Öppna för-

skolan & Olssonska gården. 

Nu är du en höna Ölands dramatiska teater efter Barbro 

Lindgrens bilderbok. En föreställning om frihet. Lördag 9/4, 

kl 11, Torsås bygdegård. Gratisbiljett hämtas på Torsås 

bibliotek. 

Barn  

& Unga,  
fortsättning 

Kompis med Alfons Åberg? Föreställning om att vara 

kompis, med Ayla. Lördag 23/4, kl 11 eller kl 14. På 

Centrumbion. Från 4 år och uppåt. Biljettpris 60 kr, för-

köp på Torsås bibliotek. 



Knattebio Söndagarna 13/2, 13/3 & 17/4  kl 10.30 på Cent-

rumbion. Från 2 år och uppåt. Chans att vinna bok på bil-

jett!  Program finns på Torsås bibliotek. Köp biljett på plats 

eller bio.se 

Sus och bus Bebisteater med sagofen Isadora. 0-11 månader. Fredag 18/2, kl 

10 på Öppna förskolan. Hämta gratisbiljett på Torsås bibliotek. OBS! Få platser.  

 
Sportlovet 21/2—25/2 

Bygg snyggare i Minecraft Var med på Hemkodats digitala work- 

shop och uppgradera dina byggförmågor. Måndag 21/2, kl 10—12. 

Från 10 år. Föranmälan senast 19/2. OBS! Få platser. 

Sinnen och maskiner Kan man göra ljud med en gurka och vad händer 

om jag kopplar min kompis näsa till en synt? Bitte och Albin Appelquist 

skapar ljud med ny teknik. Tisdag 22/2, kl 14 eller kl 15. 8—12 år. Föran-

mälan senast 21/2. 

Reflexjakt på Sahara Ta med ficklampa, lys dig fram till bokstäverna, 

tävla! Pågår hela veckan. Talong finns på Torsås bibliotek. 

Bokfika med Sara och Anna Vårens nyheter presenteras, det blir quiz 

och fika! Onsdag 23/2, kl 15. Föranmälan senast 22/2. 

Gåvopåsar med pärlplatta Påse med pärlor och platta finns på biblio-

teket — först till kvarn! Ta hem, pärla något roligt, lämna ditt bidrag till 

biblioteket så är du med och tävlar. 

Barn & Unga 

Lekdans med Ann-Helen Franksson. 25/3 För åldrarna 0 till 18 månader, 1/4 

för 18 månader och uppåt. Börjar kl 9.00 båda tillfällena. 

Efter lekdansen blir det fika och umgänge. Begränsat antal platser, föran-

mälan senast dagen innan.  

Födelsedagskalas för Alfons Åberg 50 år! Tårta, tipspromenad 

och överraskningar! Lördag 26/3, 11—13. Hämta din kalasinbju-

dan på Torsås bibliotek, begränsat antal platser. 

Lyrisk läsning Deltagare i Litterära salongen läser lyrik till Johan Blomqvists 

naturfotografier. Tisdag 1/3, kl 18.30. Föranmälan senast den 28/2. 

Vuxen & Senior 

Släktforskarhjälp KLGF finns till hands för att hjälpa dig vidare i din forskning. 

Tre onsdagar: 16/2, 16/3 & 27/4. Kl 17—19. Föranmälan senast samma dag.  

Cello! Med Rolf Olsson och Erik Andersson. Utlottning av speci-

algjord karikatyr, fika till försäljning. Plats: Olssonska gården, lör-

dag 14/5. Hämta gratisbiljett på Torsås bibliotek. 

 

Författarbesök med Mian Lodalen Författaren bakom bl a romanerna Lisa och 

Lillly samt Lesbiska ligan gästar oss. Tisdag 29/3, kl 18.30 på Centrumbion. 

Hämta gratisbiljett på Torsås bibliotek. 

Bokkafé för att fira världsbokdagen tipsar bibliotekspersonalen om vårens 

favoriter samt bjuder på fika. Tisdag 26/4, kl 18.30. Föranmälan senast 25/4. 

Bokloppis vi firar världsbokdagen med försäljning av gallrade böcker. Lör-

dag 23/4, kl 10—13. 

Litterär salong Ann-Mari Ohlsson & Carina Gyllerfelt håller boksamtal med 

olika tema. Plats: Olssonska gården. Onsdagar: 12/1, 9/2, 9/3 & 6/4. Kl 15—

17.  200 kr (bekostar fika).  

Torsås Filmstudio Vårprogrammet presenterar 6 filmer: 28/1, 10/2, 

24/2, 10/3, 24/3, 7/4. Centrumbion, kl 18.30. På Torsås bibliotek kan 

du hämta utförligt program, lösa medlemskap och anmäla dig till 

filmstudions nyhetsbrev.  

Nationaldagsfirande tillsammans med Kulturskolan på Olssonska gården. Ut-

delning av 2022 års kulturpris. 

Fotografiskt samtal. Svante Heed ställer ut på Konstväggen i mars och april, 

och i samband med det samtalar han med Rolf Magnusson. Måndag 7/3, kl 

18.30, föranmälan senast samma dag. 
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