JÄRFÄLLA BIBLIOTEK
Hösten 2017
Vuxenprogram

SEPTEMBER
Ombyggnad i Jakobsberg
Under hösten kommer Jakobsbergs bibliotek att byggas om.
Biblioteket får bl.a. en bättre entré och ny hiss.
Se aktuell information på jarfalla.se/bibliotek och affischer om
när biblioteket har öppet och stängt.

Lördagscirkel

Vi träffas under lättsamma former och samtalar om
gemensamma läsupplevelser.
När: Fyra lördagar i höst.
Start lördag 2/9 kl. 14.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Vuxna.
Anmälan till linnea.forslund@jarfalla.se eller
08-580 245 08.

Författarbesök: Majgull Axelsson

berättar om sin senaste bok ”Ditt liv och mitt”, om hur
Sverige gömde undan människor som inte ”passade in”
på anstalter där de vanvårdades. En släktroman.
Samarr. med ABF Norra Stockholms län.
När: Tisdag 12/9 kl. 18.30.
Var: Hyllan, Jakobsbergs bibliotek.
Övrigt: Gratisbiljetter kan hämtas på Jakobsbergs
bibliotek från och med lördag 2/9.
Majgull Axelsson.
Foto: Thron Ullberg.

Karolina Bjällerstedt Mickos.
Foto: Malin Lindell.

Författarbesök:
Karolina Bjällerstedt Mickos berättar

om sin deckare ”Dödens kommun”. Bibliotekarierna
Anne-Marie Evers och Linnéa Forslund berättar om
Barkarby och Herresta bibliotek. Kvällen inleds med
lästips, fika och litteraturquiz på biblioteket.
Arr. Barkarbybibliotekets vänner och Barkarby
bibliotek.
När: Onsdag 13/9 kl. 17.
Författarbesök kl. 18.30.
Var: Barkarby bibliotek och Mötesplatsen, Jaktplan 2,
Barkarby centrum.

SEPTEMBER/OKTOBER
Höstmarknad i Kallhäll

När: Lördag 23/9 kl. 11-15.
Var: Kallhälls centrum och Kallhälls bibliotek.

Vad blir det för väder?

Helen Tronstad, pensionerad TV-meteorolog, berättar
om sitt arbete på SVT och ger en inblick i väderprognosens historia. Helen gjorde sin första vädersändning våren 1998. Sedan dess har vi sett henne många
gånger i både Rapport och Aktuellt.
Arr. Viksjöbibliotekets vänner.
När: Måndag 18/9 kl. 19.
Var: Viksjö bibliotek.
Övrigt: Fri entré eller frivillig gåva.

Helen Tronstad.
Foto: Privat.

Dyslexi - hitta
ditt sätt att läsa

Med anledning av den
Europeiska dyslexiveckan
föreläser Anders Fridell
från Järfälla skoldatatek om
dyslexi och om olika sätt
att läsa.
När: Måndag 2/10 kl. 18.30.
Var: Barkarby bibliotek
och Mötesplatsen, Jaktplan
2, Barkarby centrum.
För vem: Vuxna och barn.

OKTOBER
Författarbesök: Vibeke Olsson

Vibeke Olsson.
Foto: Magnus Aronson.

berättar om sina böcker om ”sågverksepoken” och andra
historiska romaner. Kvällen inleds med lästips, fika och
litteraturquiz på biblioteket.
Arr. Barkarby bibliotek, Barkarbybibliotekets vänner
och Järfälla kultur.
När: Onsdag 4/10 kl. 17.
Författarbesök kl. 18.30.
Var: Barkarby bibliotek och Mötesplatsen, Jaktplan 2,
Barkarby centrum.

e-Medborgarvecka

Temavecka på biblioteken i Järfälla om digital delaktighet, t.ex. e-tjänster, internet, att söka information och
digitala vägar för att hantera vardagen.
Se jarfalla.se/bibliotek för program.
När: 9-15/10.
För vem: Vuxna.

Jeja Sundström – den charmiga
vissångerskan

Jeja Sundström.
Foto: Charles Hammarsten.

Jeja Sundström har haft en lång karriär som trubadur
och har medverkat i många radio- och TV-program.
Under kvällen bjuder hon på sång, musik och några
anekdoter.
Arr. Viksjöbibliotekets vänner.
När: Onsdag 11/10 kl. 19.
Var: Viksjö bibliotek.
Övrigt: Fri entré eller frivillig gåva.

jarfalla.se/bibliotek

På vår hemsida kan du kolla kalendern för att se vad som händer, lyssna
på e-ljudböcker, använda databaser,
söka e-böcker i olika kategorier, se
topplistor över mest lånade böcker,
boka dator, lyssna på podcast, se våra
instagrambilder, läsa om författare
och mycket mer! Välkommen in!

OKTOBER
Flera språk i familjen – hur gör vi?

Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik, berättar om hur
man som förälder kan stimulera språkutvecklingen hos
barn som lever i en flerspråkig familj.
Efter föreläsningen säljs böcker till specialpris (endast
kontant betalning). Samarr. med BVC Flottiljen.
När: Lördag 21/10 kl. 13-15.
Var: Herresta bibliotek.
Övrigt: Gratisbiljetter kan hämtas på Herresta bibliotek
från lördag 7/10.

Gunilla Ladberg.

Foto: Malin Lindell.

Författarbesök:
Karolina Bjällerstedt Mickos kommer bland annat att berätta om sin nya

deckare ”Dödens kommun” som utspelar sig i Järfälla. Karolina är infödd järfällabo och
har tidigare skrivit ungdomsböcker. Hennes senaste bok heter ”Hemlighetsfågeln” och
det är Karolinas första fantasyberättelse för barn.
Arr. Viksjöbibliotekets vänner.
När: Onsdag 25/10 kl. 19.
Var: Viksjö bibliotek.
Övrigt: Fri entré eller frivillig gåva.

NOVEMBER/DECEMBER
Författarbesök: Dick Harrison och
Irène Seth

Dick Harrison.
Foto: Karolina Rosenqvist.

Få platser har betytt lika mycket för Sveriges historia
som Almare Stäket. Hör historikern Dick Harrison och
nuvarande ägaren Irène Seth berätta historien om en
plats, en borg och en gård.
Samarr. med ABF Norra Stockholms län.
När: Tisdag 7/11 kl. 18.30.
Var: Lokal meddelas senare.
Övrigt: Gratisbiljetter hämtas från lördag 28/10.

”Bakom kulisserna” med
Leif Mörkfors, släktforskare och TV-profil.

Leif berättar om släktforskning och om sin medverkan
i TV-programmen om släktforskning.
Arr. Viksjöbibliotekets vänner.
När: Onsdag 15/11 kl. 19.
Var: Viksjö bibliotek.
Övrigt: Fri entré eller frivillig gåva.

Flamenco med bultande hjärta

Sofia Castro.
Foto: Danish Saroee.

Flamencodansaren Sofia Castro dansar för oss. Kvällen
inleds med lästips, fika och litteraturquiz på biblioteket.
Arr. Barkarby bibliotek och Barkarbybibliotekets
vänner.
När: Onsdag 8/11 kl. 17.
Flamenco kl. 18.30.
Var: Barkarby bibliotek och Mötesplatsen, Jaktplan 2,
Barkarby centrum.

Boktips inför jul

Viksjötomtarna delar ut de bästa boktipsen till stora och små
och bjuder på glögg, saft och pepparkakor.
När: Lördag 2/12, 9/12 och 16/12 kl. 11-15.
Var: Viksjö bibliotek.

Julmarknad i Kallhäll

När: Lördag 2/12 kl. 11-15.
Var: Kallhälls centrum och Kallhälls bibliotek.

NOVEMBER/DECEMBER
Se det nya Järfälla växa fram!

Kom och se kommunen i 3D! Kommunens kart- och GIS-avdelning kommer till biblioteket och visar en digital tredimensionell modell över kommunen (GIS betyder geografiska informationssystem). Vi får se planerad bebyggelse i förhållande till befintlig.
När: Kom och gå när du vill kl. 17-19.
Var: Barkarby bibliotek måndag 13/11, Kallhälls bibliotek onsdag 15/11 samt Herresta
bibliotek torsdag 30/11.

Dessutom i Herresta: Byggfika och tävling. Ta en bild på ditt pepparkakshus

inspirerat av Barkarbystaden. Dela och tagga #bakabygget. Vinnare koras under kvällen.

Finland 100 år
I år har Finland varit en självständig stat i 100 år.
Järfälla bibliotek och finska föreningen Varttuneet arrangerar
en temavecka kring självständighetsdagen den 6 december.
Se jarfalla.se/bibliotek och affischer för program. Samarr. med
Järfälla kultur.
När: 4-10/12.
Var: Alla bibliotek i Järfälla.

SPRÅKCAFÉ
Jakobsberg: Bibliotekets språkcafé
När: Varannan tisdag kl. 14.30-15.30. 5/9, 19/9, 3/10,
17/10, 31/10, 14/11, 28/11 och 12/12.
Var: Lokal i Jakobsberg meddelas senare.
Med personal från biblioteket.

Jakobsberg: Röda Korsets språkcafé
När: Varje tisdag kl. 17-18.30 med start 15/8.
Var: Lokal i Jakobsberg meddelas senare.
Med frivilliga från Röda Korset.

Kallhäll: Bibliotekets språkcafé

När: Varannan onsdag kl. 14.30-15.30. 30/8, 13/9,
27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 6/12.
Var: Kallhälls bibliotek med personal från biblioteket.

Vill du träffa andra föräldrar med små barn (0-2 år) och göra roliga saker tillsammans? Svenska med baby är en mötesplats för föräldralediga från hela Järfälla
– och med ursprung i olika delar av världen! Vi pratar om livet med små barn,
tränar svenska, sjunger och leker tillsammans med barnen. Det är gratis och du
behöver inte anmäla dig i förväg. I samarbete med Svenska med baby.
När: Tisdagar 26/9 - 21/11 kl. 13-14.30.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Föräldrar med barn 0-2 år.

Informationsträffar för nyanlända
Bibliotek och föreningsliv visar sina verksamheter för dig
som är nyanländ i Järfälla. Järfälla kommun informerar om
arbetet med integration och mottagande samt olika aktiviteter.
För mer information se jarfalla.se/integration
När: Måndagarna 21/8, 18/9 och 23/10 kl. 18:30.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Nyanlända i Järfälla och volontärer som vill
engagera sig i integrationsarbete.

ÖVRIGT
Anhörigvecka v. 40, 2-8/10

Järfälla hemstöd arrangerar en anhörigvecka tillsammans
med Järfälla Anhörigförening, Röda Korsets Järfällakrets
och Järfälla Demensförening. Plats och fullständigt
program kommer i lokaltidningen Mitt i Järfälla
och på jarfalla.se under hösten.

Bokcirkel? Vi har böckerna!

Är du med i en bokcirkel? Välkommen att träffas
på biblioteket under ordinarie öppettider eller under
meröppet i Kallhäll. Biblioteket erbjuder bokcirkelböcker, drygt 20 titlar, där varje titel finns i tio
exemplar. Du får låna böckerna i sex veckor.

Bok och bio i Kallhäll

När Folkets Hus visar eftermiddagsfilm är personal från
biblioteket på plats i foajén efter visningen och tipsar om
böcker på samma tema som filmen.
När: Se www.folketshuskallhall.se
Var: Kallhälls Folkets Hus.

IT-hjälp

Behöver du hjälp att använda din dator, surfplatta eller mobiltelefon?
Boka tid på något av biblioteken för individuell hjälp av bibliotekspersonalen.
Vi kan hjälpa dig med bl.a. e-böcker, e-post, sociala medier och appar.

Novelläsning med kaffe i Kallhäll och Viksjö
Personalen läser en novell och bjuder på kaffe.
När: Lördagarna 2/9, 23/9, 14/10, 25/11 och 16/12 kl. 14.
Var: Viksjö bibliotek.
Datum och tid för Kallhälls bibliotek meddelas senare.

Meröppet

Meröppet på Kallhälls bibliotek innebär att du som har fyllt
18 år kan få tillgång till biblioteket även när personalen inte
är där, dvs morgon och kväll.
Välkommen in på Kallhälls bibliotek för mer information!

ÖVRIGT
Fråga kommunalråden

Järfälla har fyra kommunalråd som turas om
att besöka biblioteken. Kom och fråga om
vad som är på gång i kommunen och lämna
dina synpunkter.

Måndag 28/8
Tisdag 5/9
Torsdag 14/9
Tisdag 3/10
Onsdag 11/10
Onsdag 1/11
Tisdag 7/11
Onsdag 15/11
Tisdag 5/12
Torsdag 14/12

Herresta kl. 15-16
Jakobsberg kl. 15-16
Barkarby kl. 15-16
Kallhäll kl. 15-16		
Viksjö kl. 17-18		
Jakobsberg kl. 17-18
Viksjö kl. 15-16		
Barkarby kl. 17-18
Kallhäll kl. 15-16		
Herresta kl. 17-18

Eva Ullberg (S)
Aphram Melki (C)
Claes Thunblad (S)
Claes Thunblad (S)
Mikael Jämtsved (MP)
Mikael Jämtsved (MP)
Aphram Melki (C)
Eva Ullberg (S)
Mikael Jämtsved (MP)
Aphram Melki (C)

Bolindermuseet

Se samlingarna från det som en gång var Järfällas största industri.
Öppet onsdagar kl. 13-19 och lördagar kl. 11-15.
Ingång genom Kallhälls bibliotek.
Kontakt: Kåre Andersson: 070 257 86 44.

Kontakta oss:

Följ oss i sociala medier:

Järfälla bibliotek
Väpnarstråket
177 30 Järfälla
Tel. 08-580 291 59

facebook.com/BibliotekeniJarfalla
twitter.com/Jarfallabibl
instagram.com/herrbibliotekarie
instagram.com/herresta_bibliotek
instagram.com/viksjo_bibliotek
YouTube – Sök på
”bibliotekenijärfälla” (skrivs ihop)

jarfalla.se/bibliotek
jakobsberg.bibliotek@jarfalla.se

LÄXHJÄLP
Vill du ha hjälp med läxorna?
Kom till Jakobsbergs bibliotek måndagar och onsdagar
klockan 16-18. Järfällaelever som går på mellan- och högstadiet samt på gymnasiet får hjälp med läxorna.
I samarbete med Röda Korset.

VIKSJÖ
Kul på bibblan!

Går du på mellanstadiet? Är du sugen på att
göra något kul på bibblan efter skolan?
Håll utkik, vi planerar roliga aktiviteter
under hösten! Mer info kommer!

Bockarna Bruse

Dramalek och dockteater med Teater Tummeliten.
Gratisbiljetter kan hämtas på Viksjö bibliotek från
lördag 23/9. I samarbete med ABF Norra Stockholms län.
När: Lördag 30/9 kl. 13.
Var: Viksjö bibliotek.
För vem: Barn 3-6 år.

Scenkonstfestival

Foto: Lars Clason.

på biblioteket, Träffen och Viksjöteatern. Barnteater på flera scener. Paushäng på
biblioteket mellan föreställningarna. Vi bjuder på frukt. Scenprogram och gratisbiljetter
till föreställningarna finns att hämta på Viksjö bibliotek från 30/9.
I samarbete med Järfälla Kultur.
När: Lördag 14/10.
Var: Viksjö bibliotek.

Familjelördag: Spöken och gastar

En dag med rysligheter. Låna spökböcker. Pyssla.
Vinn en superläskig bok i vår tipstävling.
När: Lördag 28/10 kl. 11-15.
Kl. 13: Vi berättar spökisar för de minsta. Från 4 år.
Kl. 14: Vi berättar spökhistorier för modiga barn. Från 7 år.
Var: Viksjö bibliotek.

Boktips inför julledigheten

Viksjötomtarna delar ut de bästa boktipsen och bjuder
på saft, glögg och pepparkakor.
När: Lördag 2, 9 och 16/12 kl. 11-15.
Var: Viksjö bibliotek.
För vem: Alla lässugna vuxna och barn.

VIKSJÖ

Familjelördag: Kalas med Alfons Åberg
Alfons Åberg fyller 45 år! Kom och läs Alfonsböcker
på många olika språk. Spela Alfonsspel i vår iPadhörna. Pyssla. Vi bjuder på Alfons syltkakor och saft.
När: Lördag 18/11 kl. 11-15.
Kl. 13: Sagostund. Aja Baja Alfons Åberg.
För vem: Barn från 3 år.

Skaparlördagar

Släpp loss fantasin på biblioteket! Kom och klipp,
klistra, måla och greja hos oss.
När: Varje lördag kl. 11-15 (utom 4/11).
Var: Viksjö bibliotek.
För vem: Alla pysselsugna.

© Copyright
Alfons Åbergs Kulturhus.
Illustration:
Gunilla Bergström.

HERRESTA
Familjelördag:
Petter och hans fyra getter

Dramalek och dockteater med Teater Tummeliten.
Gratisbiljetter kan hämtas på Herresta bibliotek
från lördag 9/9. Djurpyssel hela dagen.
I samarbete med ABF Norra Stockholms Län.
När: Lördag 16/9 kl. 13.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Barn 3-6 år.

Foto: Lars Clason.

Agneta Malmén Danielsson från
Teater Tummeliten.
Foto: Lars Clason.

Föreläsning: Flera språk i familjen – hur gör vi?

Gunilla Ladberg, fil. dr. i pedagogik, berättar om hur man som förälder kan stimulera
språkutvecklingen hos barn som lever i en flerspråkig familj. Gunilla har skrivit flera
böcker om språkinlärning och flerspråkighet. Gratisbiljetter kan hämtas på Herresta
bibliotek från lördag 7/10. Efter föreläsningen säljs böcker till specialpris (endast
kontant betalning). I samarbete med BVC Flottiljen.
När: Lördag 21/10 kl. 13-15.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Föräldrar i flerspråkiga familjer.

HERRESTA
Vill du träffa andra föräldrar med små barn (0-2 år) och göra roliga saker tillsammans? Svenska med baby är en mötesplats för föräldralediga från hela Järfälla
– och med ursprung i olika delar av världen! Vi pratar om livet med små barn,
tränar svenska, sjunger och leker tillsammans med barnen. Det är gratis och du
behöver inte anmäla dig i förväg. I samarbete med Svenska med baby.
När: Tisdagar 26/9-21/11 kl. 13-14.30.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Föräldrar med barn 0-2 år.

Familjelördag
Tema: Pirater med KomTek
Kom och konstruera din egen papegoja,
pirathatt eller ögonlapp. Gratisbiljetter
kan hämtas på Herresta bibliotek från
måndag 6/11.
I samarbete med KomTek.
När: Lördag 18/11 kl. 12, 13 och 14.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Barn från 5 år tillsammans
med vuxen.

Julpyssel

Kom och julpyssla hos oss hela dagen!
När: Lördag 9/12 kl. 11-15.
Var: Herresta bibliotek.
För vem: Alla åldrar.

KALLHÄLL
Småttinggrupp

Vi sjunger, läser och gör rim och ramsor
tillsammans.
När: Torsdagar 31/8, 28/9, 26/10 och 16/11
kl. 10-11.
Var: Kallhälls bibliotek.
För vem: Barn 6-12 månader.
Föranmälan till marie.soderberg3@jarfalla.se eller
08-580 296 13.

Minibio

Medlemskap i bibliotekets filmklubb behövs och
ordnas på plats.
När: Lördagar kl. 11.15.
2/9 Spöket Laban
23/9 Bu och Bä får besök
14/10 Tänk om
25/11 Astons stenar
16/12 Prick och Fläck snöar in
Var: Kallhälls bibliotek.
För vem: Barn från 2 år.

Pärlor, pärlor, pärlor!

Gör dina egna pärlplattor med hjälp av färdiga
mönster eller skapa fritt ur din egen fantasi.
Drop in pärlpyssel hela dagen.
När: Tisdag 31/10 kl. 12-16.
Var: Kallhälls bibliotek.
För vem: Barn i alla åldrar.

KALLHÄLL

Foto: Lars Clason.

Guldlock och de tre björnarna

Dramalek och dockteater med Teater Tummeliten. Gratisbiljetter hämtas på Kallhälls
bibliotek från lördag 2/12. I samarbete med ABF Norra Stockholms Län.
När: Lördag 9/12 kl. 14.
Var: Kallhälls bibliotek.
För vem: Barn 3-6 år

Skaparlördagar

Släpp loss fantasin på biblioteket!
Kom och klipp, klistra, måla och
greja hos oss.
När: Varje lördag kl. 11-15
(utom 4/11).
Var: Kallhälls bibliotek.
För vem: Alla pysselsugna.

JAKOBSBERG/KOMTEK
Ombyggnad i Jakobsberg
Under hösten kommer Jakobsbergs bibliotek att byggas om.
Biblioteket får bl.a. en bättre entré och ny hiss.
Se aktuell information på jarfalla.se/bibliotek och affischer om
när biblioteket har öppet och stängt.

KomTek + bibliotek = sant!

Skapa något som du får ta med dig hem! Biljetter hämtas på respektive bibliotek från
lördag 28/10. Endast för privatpersoner.
Kl. 12-16
Måndag 30 oktober
Tisdag 31 oktober
Onsdag 1 november
Torsdag 2 november
Fredag 3 november

Kallhäll
Barkarby
Viksjö
Herresta
Ej fastställt. Se hemsidan jarfalla.se/bibliotek för info.

Foto: Alexander Mahmoud.

BARKARBY
Familjelördag:
Teaterföreställningen Låddan

Zirkus Loko-motiv spelar teaterföreställningen
Låddan. Gratisbiljetter kan hämtas på Barkarby
bibliotek från lördag den 21/10. I samarbete
med Järfälla Kultur och Barkarbybibliotekets
vänner. Roligt pyssel hela dagen. Biblioteket
bjuder på fika.
När: Lördag 28/10 kl. 15.30.
Var: Föreställningen spelas på Mötesplatsen
bredvid biblioteket.
För vem: Barn 3-10 år.

Familjelördag: Sagan om vanten			
Dramalek och dockteater med Teater Tummeliten.
Gratisbiljetter kan hämtas på Barkarby bibliotek
från lördag 18/11. I samarbete med ABF
Norra Stockholms Län. Roligt pyssel hela
dagen. Biblioteket bjuder på frukt.
När: Lördag 25/11 kl. 13.
Var: Barkarby bibliotek.
För vem: Barn från 3 år.

Foto: Lars Clason.

Julmys

Julpyssel på biblioteket.
Biblioteket bjuder på frukt
och pepparkakor.
När: Lördag 16/12 kl. 11-14.30.
Var: Barkarby bibliotek.
För vem: Barn från 3 år.
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