
Höstprogram 2020  
– biblioteken Mörbylånga kommun

MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Håll i, håll ut och följ rådande rekommendationer. 
På grund av covid -19 så kan det ske ändringar i 
detta program.



Varmt välkomna till höstens aktiviteter på biblioteken i Mörbylånga kommun! 
Vi har infört förbokning på alla våra evenemang för att vi ska kunna hålla 
Folkhälsomyndighetens avstånd till varandra. Du bokar din plats på vår 
webbsida, bibliotek.morbylanga.se/.  
OBS: barnevenemang bokas per telefon eller epost. 

Vi kommer inte att erbjuda förtäring till några evenemang men däremot se till att 
det finns handsprit. Om du känner dig krasslig skall du givetvis stanna hemma. 
I följande program kan du ta del av allt från mysiga sagostunder och kreativa 
workshops till intressanta författarbesök och föreläsningar. Vi hoppas kunna 
erbjuda något för alla!

Med reservation för eventuella förändringar.

SEPTEMBER

Babyhäng/träff med Öppna förskolan

Kom med din bebis så läser vi, ramsar 
och undersöker enkla pekböcker 
tillsammans. Äldre syskon får gärna 
följa med. I samverkan med Öppna 
förskolan Safiren.
OBS: Föranmälan. Max 1 vuxen per 
sällskap.

Datum och tid:  
Fredag 18/9 kl.09.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Maxantal: 8

Sagostund

Kom och lyssna på en mysig berättelse 
och pyssla med oss på biblioteket.
För barn från 3 år. Småsyskon får gärna 
följa med.
OBS: Föranmälan. Max 1 vuxen per 
sällskap.

Datum och tid: Lördag 26/9 kl.10.00
Plats: Mörbylånga bibliotek
Maxantal: 8 
 

Slöjdcafé - yllebroderi 

Skapa ditt eget broderi med nål, tråd 
och olika stygn på ylle! Ta med dig sax 
och nålar. 
Materialkostnad: 40 kr (kontant/swish) 
Ledare: Ann Rydh, Hagby. Anmälan 
senast 21/9 till 0485-471 59
OBS: Föranmälan. i samverkan med 
Kalmar läns Hemslöjd.

Datum och tid: 
Måndag 28/9 kl 17.30-20.00 
Plats: Mörbylånga bibliotek
Maxantal: 8

Slöjdcafé - flerfärgsstickning med lyfta 
maskor 

Ett enkelt och roligt sätt att sticka 
med två färger. Ta med dig ullgarn och 
stickor som passar ihop, t ex filtgarn 
och stickor 2,5 eller 3. (Stickor och garn 
kan lånas på plats, då får man räkna 
med en materialkostnad på 20kr, som 
betalas kontant/swish). 
Ledare: Carina Ekberg, Kalmar. 
Anmälan senast 22/9 till 0485-473 29
OBS: Föranmälan. i samverkan med 
Kalmar läns Hemslöjd

Datum och tid:  
Tisdag 29/9 kl 17.30-20.00
Plats: Degerhamns bibliotek
Maxantal: 6



Stickcafé

Välkommen till stickcafé! Vi stickar och 
virkar, byter recept och mönster och 
hjälps åt med problemlösningar. 
Deltagaravgift 50 kr, kaffe ingår. Lotteri 
ingår i kaffebiljetten.
OBS: Föranmälan till Gertrud 072-
5617815 eller Doris 070-5137716

Datum och tid:  
Onsdag 30/9 
kl.14.00-16.00
Plats: Färjestadens 
bibliotek

Konstutställning – 
Anton Nilsson  

Datum: 1 september– 29 september
Plats: Färjestadens bibliotek

OKTOBER

Slöjdcafé - täljning

Lär dig tälja med kniv. Du får lära dig 
grunderna i hur man hanterar en kniv 
och skapar små föremål. Medtag egen 
kniv om du har. Barn under 12 år är 
välkomna i sällskap av en vuxen. 
Ledare: Anton Nilsson, slöjdare och 
lärare. Anmälan senast 29/9 till  
0485-471 69
OBS: Föranmälan. i samverkan med 
Kalmar läns Hemslöjd.

Datum och tid:  
Tisdag 6/10 kl 17.30-20.00
Plats: Färjestadens bibliotek 
Maxantal: 8

 

 
Språkcafé
 
Språkcafé ger Mörbylånga kommuns 
medborgare möjlighet att träffa 
nyanlända från hela världen. Dessa 
spännande möten ger de nyanlända 
en chans att samtala på lätt svenska. 
Välkomna!

OBS: Föranmälan.

Datum och tid:  
Onsdag 7/10 kl.14.30-16.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Maxantal: 6

Datum och tid:  
Tisdag 13/10 kl.14.30-16.00
Plats: Mörbylånga bibliotek

Maxantal: 8

Datum och tid:  
Måndag 19/10 kl.16.30-18.00
Plats: Degerhamns bibliotek
Maxantal: 6

Babyhäng/träff med Öppna förskolan

Kom med din bebis så läser vi, ramsar 
och undersöker enkla pekböcker 
tillsammans. Äldre syskon får gärna 
följa med. I samverkan med Öppna 
förskolan Safiren.
OBS: Föranmälan. Max 1 vuxen per 
sällskap.
 
Datum och tid:  
Fredag 9/10 kl.09.00
Plats: Färjestadens bibliotek 
Maxantal: 8



Superhjälteutställning

Utställning utifrån succéserien 
Handbok för superhjältar. Hur 
historien om Lisa började, hur en 
skurk blir till och andra spännande 
publicerade och 
opublicerade delar 
av böckerna.
 
Datum: v 42-45
Plats: Färjestadens 
bibliotek

Stickcafé

Deltagaravgift 50 kr, kaffe ingår. Lotteri 
ingår i kaffebiljetten.
OBS: Föranmälan till Gertrud  
072-5617815 eller Doris 070-5137716

Datum och tid:  
Onsdag 14/10 kl.14.00-16.00
Onsdag 28/10 kl.14.00-16.00
Plats: Färjestadens bibliotek

Sagostund

Kom och lyssna på en mysig berättelse 
och pyssla med oss på biblioteket.
För barn från 3 år. Småsyskon får gärna 
följa med.
OBS: Föranmälan. Max 1 vuxen per 
sällskap.

Datum och tid: Lördag 17/10 kl.10.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Maxantal: 8



LÄSLOV

Lyssnar ni så läser vi

Ta en paus, sjunk ner i soffan och 
lyssna på en berättelse!
För läslovslediga barn från 6 år.
OBS: Föranmälan. Max 1 vuxen per 
sällskap.

Datum och tid:  
Måndag 26/10 kl.10.00
Plats: Färjestadens bibliotek

Datum och tid: Tisdag 27/10 kl.10.00
Plats: Mörbylånga bibliotek

Datum och tid: Torsdag 
29/10 kl.10.00
Plats: Degerhamns 
bibliotek
Maxantal: 8

Författarbesök Emmalill 
Frank

Vad vet du om fladdermöss? 
Emmalill Frank besöker biblioteket 
för att berätta alla roliga fakta om 
fladdermöss och andra spännande 
djur. 
Från 6 år. 
OBS: Föranmälan.

Datum och tid: Tisdag 27/10 kl.13.00 
Plats: Färjestadens bibliotek
Maxantal: 8

Framtidslabb på biblioteket

Kom och bygg din drömlekplats! 
Kulturskolan bjuder in till framtidslabb 
där vi bygger modeller i alla möjliga 
och omöjliga material. 
För barn i alla åldrar. 
OBS: Föranmälan. 8 deltagare per 
timme. Max 1 vuxen per sällskap.

Datum och tid:  
Torsdag 29/10 kl. 10-11, 11-12, 12-13 
Plats: Färjestadens bibliotek

Maxantal: 8 st per timme

Författarbesök Pav Johnsson
 
Pav Johnsson - biologen, 
folkbildaren och Årets 
ölänning 2019 - visar bilder 

och berättar om Ölands natur, 
med ett särskilt fokus på organismer 
du har chansen att stöta på under 
senhöst och vinter.
OBS: Föranmälan.

Datum och tid: Tisdag 27/10 kl. 18.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Maxantal: 10

Konstutställning – Catharina Jern

Datum och tid: 1 oktober– 31oktober
Plats: Färjestadens bibliotek



NOVEMBER

Språkcafé

Språkcafé ger Mörbylånga kommuns 
medborgare möjlighet att träffa 
nyanlända från 
hela världen. 
Dessa spännande 
möten ger de 
nyanlända en 
chans att samtala 
på lätt svenska. 
Välkomna!
OBS: Föranmälan.

Datum och tid:  
Onsdag 4/11 kl.14.30-16.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Maxantal: 6

Datum och tid:  
Tisdag 10/11 kl.14.30-16.00
Plats: Mörbylånga bibliotek
Maxantal: 8

Datum och tid:  
Tisdag 16/11 kl.16.30-18.00
Plats: Degerhamns bibliotek
Maxantal: 6

Sagostund

Kom och lyssna på en mysig berättelse 
och pyssla med oss på biblioteket.
För barn från 3 år. Småsyskon får gärna 
följa med.
OBS: Föranmälan. Max 1 vuxen per 
sällskap.

Datum och tid: Lördag 7/11 kl.10.00
Plats: Mörbylånga bibliotek
Maxantal: 8

Stickcafé

Deltagaravgift 50 kr, kaffe ingår. Lotteri 
ingår i kaffebiljetten.
OBS: Föranmälan till Gertrud  
072-5617815 eller Doris 070-5137716
Datum och tid:  

Onsdag 11/11 kl.14.00-16.00
Plats: Färjestadens bibliotek

Babyhäng/träff med Öppna 
förskolan

Kom med din bebis så läser vi, 
ramsar och undersöker enkla 
pekböcker tillsammans. Äldre 

syskon får gärna följa med. I 
samverkan med Öppna förskolan 
Safiren.
OBS: Föranmälan. Max 1 vuxen per 
sällskap.
 
Datum och tid:  
Fredag 13/11 kl.09.00
Plats: Färjestadens bibliotek 
Maxantal: 8

Besök vår webbplats: 

bibliotek.morbylanga.se



Vi finns i sociala medier

Stickcafé

Deltagaravgift 50 kr, kaffe ingår. Lotteri 
ingår i kaffebiljetten.
OBS: Föranmälan till Gertrud 072-
5617815 eller Doris 070-5137716

Datum och tid:  
Onsdag 9/12 kl.14.00-16.00
Plats: Färjestadens bibliotek

Konstutställning - Ekenmålarna

Datum: 15 december – 29 januari 
Plats: Färjestadens bibliotek

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

IT-hjälp 

Vår IT-hjälp är inställd under hösten 
pga covid-19. 

DECEMBER

Språkcafé

Språkcafé ger Mörbylånga kommuns 
medborgare möjlighet att träffa 
nyanlända från hela världen. Dessa 
spännande möten ger de nyanlända 
en chans att samtala på lätt svenska. 
Välkomna!
OBS: Föranmälan.

Datum och tid:  
Onsdag 2/12 kl.14.30-16.00
Plats: Färjestadens bibliotek
Maxantal: 6

Datum och tid:  
Tisdag 8/12 kl.14.30-16.00
Plats: Mörbylånga bibliote
Maxantal: 8

Datum och tid:  
Måndag 14/12 kl.16.30-18.00
Plats: Degerhamns bibliotek
Maxantal: 6



Foton tagna av:  
1. Pav Johansson 
2. MLI Foto


