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Vårens tema på stadsbiblioteket är Deckare. Under våren kan du vara 
med i vår serie Deckarfrossa - en studie i brott. Möt kriminaljournalisten 
Tobias Barkman som berättar om verkligt polisarbete. Ta chansen att 
lyssnar på Joakim Thelander från högskolan som pratar om hur man inom 
krimonologin ser på brott och orsaker till brott. Läs och diskutera deckare 
tillsammans med andra och avsluta med den stora deckarhelgen i april och 
träffa debutanten Niklas Natt och Dag för ett samtal.  

Barn och unga bjuder i vår in till Familjelördagar, bokfika, sagostunder, 
bebisbokprat och mycket annat. Årets tema på Februarilovet är 
"Fantastiska fakta".

I mars på Åhus bibliotek får du träffa tre författare, två böcker på samma 
möte i Bokparalleller. Andra författare som du har möjlighet att träffa i vår 
är Sigrid Combüchen, Kerstin Wendt, Marie-Louise Steiner och Elisabeth 
Åsbrink. Passa på att gå på någon av Tollarps biblioteks spännande 
föreläsningar där du bland annat kan höra berättelsen om designern Katja 
of Swedens liv.

I år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Det firar vi med en 
filmcirkel genom att visa filmer från hans långa repertoar och diskutera 
dem tillsammans

På våra språkcaféer på stadsbiblioteket och Gamlegårdens bibliotek kan du 
öva din svenska eller hjälpa andra att prata svenska. 

Du kan delta i litteraturquiz, deckarquiz och filmquiz. Lyssna på tips om 
vårens nya böcker och inspireras själv till att starta en läsecirkel.

Välkommen till alla dina bibliotek!

Emma Lang Åberg
Bibliotekschef
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Foto: Kristianstadsbladet

Tisdag 6/2 kl. 18.00 
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf 
Hellström-rummet 
FILMCIRKEL  
2018 är ett jubileumsår för Ingmar Bergman som 
skulle ha fyllt 100 år. I vår visar vi två av hans film-
er på biblioteket. Efteråt fikar vi och diskuterar filmen. För anmälan och information 
kontakta Lars Månsson: lars.mansson@kristianstad.se 044-134563.   

 
Torsdag 15/2 kl. 18.00  
Kulturkvarteret, Bistroscenen 
FÖRFATTARBESÖK - SIGRID 
COMBÜCHEN  
Möt författaren Sigrid Combüchen som 
berättar om sin bok Sidonie & Nathalie.  
Boken är en berättelse om två kvinnor  
kring 30 år som i andra världskrigets 
slutskede börjar gå tillsammans, från  
Alsace till norska gränsen.  
I samarbete med Bibliotekets vänner 

 
Onsdag 28/2 kl. 14.00  
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet 
GRODPERSPEKTIV, FAKTA, FOLKTRO OCH FIGURER 

Med grodan som budbärare vill författaren Kerstin 
Wendt från Ekestad väcka ett intresse för miljön 
på vår planet – den biologiska mångfalden och de 
ekologiska systemen. Hon presenterar sin bok och 
kåserar om grodor.  
I samarbete med ChriPU

– KRISTIANSTAD – – KRISTIANSTAD –

27/1–14/2  •  Vernissage 27/1 kl. 13.00–15.00 
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket 
UTSTÄLLNING: ALDRIG MER! OM FOLKMORD OCH 70 ÅR 
SEDAN BEFRIELSEN 
Gäst 27/1 Johan Dietsch, historiker, Lunds Universitet. 
I samarbete med Kristianstads FN-förening 
 
 
Onsdag 31/1 kl.18.30 
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet 
DECKARFROSSA – EN STUDIE I BROTT 
VERKLIGHETENS WALLANDER –  
I KRISTIANSTAD 
Kriminaljournalisten Tobias Barkman berättar om sina 
deckarlika böcker, kriminalfallen som är på riktigt, polis-
arbetet och de problem som polisen idag möter i jakten 
på mördare. 
 

 
Onsdag 5/2 kl. 18.30 
Kulturkvarteret, Bistroscenen 
ELISABET ”BETA” GÚNNARSDOTTIR 
Sveriges bästa fotbollstränare Elísabet ”Beta” Gúnnarsdottir, sedan 2009 tränare för 
allsvenska Kristianstads DFF, i samtal med en av Kristianstadsbladets sportreportrar. 
Om sitt liv i fotbollens tjänst. Och om damfotbollens framtid. 

För mer information och biljetter: 
www.kulturkvarteret.se. 
I samarbete med Musik i Syd och 
Kristianstadsbladet

 

Foto: Emil Malmborg
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Foto:Kristianstdsbladet

– KRISTIANSTAD – – KRISTIANSTAD –

Onsdag 28/2 kl.18.30  
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet 
DECKARFROSSA – EN STUDIE I BROTT 
HUR KAN VI FÖRSTÅ OCH FÖRKLARA BROTT? 
Joakim Thelander är universitetslektor i kriminologi vid Högskolan Kristianstad. Han 
pratar om hur man inom kriminologin ser på brott och orsakerna till brott. Varför 
begår människor brott? Vem utsätts för brott? Och vad kan samhället göra för att 
åtgärda och förebygga brott?

 
Måndag 5/3 kl. 18.30 
Kulturkvarteret, Bistroscenen 
OLLE JÖNSSON  
Olle Jönsson, sångare och frontperson i Sveriges 
ledande dansband, Lasse Stefanz, möter en av  
Kristianstadsbladets reportrar. Om sitt liv och om 
dansbandskulturen. För mer information och biljetter: 
www.kulturkvarteret.se. 
I samarbete med Musik i Syd och Kristianstadsbladet 

Tisdag 6/3 kl. 18.00 
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf  
Hellström-rummet 
FILMCIRKEL  

2018 är ett jubileumsår för Ingmar 
Bergman som skulle ha fyllt 100 år. I 
vår visar vi två av hans filmer på bib-
lioteket. Efteråt fikar vi och diskuterar 
filmen. För anmälan och information 
kontakta Lars Månsson: 044-134563 
lars.mansson@kristianstad.se  

19/3–7/4  
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket 
UTSTÄLLNING: ETT FÖNSTER MOT EVIGHETEN 

Den danske författaren Martinus (1890-1981) har i sina verk 
beskrivit en samlad andligvetenskaplig världsbild, som inne-
håller en logiskt underbyggd helhetsförklaring av tillvaron.  
Martinusutställningen Ett fönster mot evigheten handlar om 
de stora livsfrågorna som i hans verk Tredje testamentet, Livets 
Bog får sin förklaring. Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vart är 
jag på väg? Utställningen visar 18 av hans symboler med förk-
larande texter. Det kommer också att finnas möjlighet att få 

guidade turer genom utställningen samt lyssna på ett föredrag om reinkarnation och 
karma under utställningsperioden. Tider om detta meddelas senare.  
 

 
Onsdag 21/3 kl.18.30 
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet 
DECKARFROSSA – EN STUDIE I BROTT 
TRE DECKARE I FOKUS 
Vi läser och pratar om tre aktuella svenska deckare. Alla som deltar får en bok. 
 

 
Lördag–söndag 7–8/4  
Kulturkvarteret, olika salar 
DECKARHELG  
Svenska Deckarakademin besöker Kristianstad under helgen 7–8 april och söndagen 
den 8 april 14.00–15.00 bjuder akademin på en hel 
timmes deckarsnack där man bland annat kommer 
att dela ut priser för 2017 års bästa deckare. Under 
helgen kommer det att äga rum flera spännande 
deckarprogram. Håll utkik efter mer information. 
Exakta tider och platser kommer längre fram i vår.  
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Lördag 14/4 kl. 11.30–13.30 
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet 
WORKSHOP - SJÄLVBIOGRAFISKT SKRIVANDE 
Tycker du om att skriva? Kom och var med i vårens workshop. Här får du prova på att 
skildra händelser som du själv eller andra upplevt. Kursledare är Marica Källner, för-
fattare och skrivpedagog. För anmälan och information kontakta Eva Fridlund:  
eva.fridlund@kristianstad.se. Begränsat antal platser.  

 
Onsdag 18/4 kl. 19.00 
Kulturkvarteret, Bistroscenen 
VÅRENS NYA BÖCKER 
Presenteras av bibliotekets personal. Vinn en bok! Alla som kommer deltar i  
utlottningen. I samarbete med Studiefrämjandet.

Söndag 22/4 kl. 14.00 
Kulturkvarteret, Lilla salen 
FÖRFATTARBESÖK - ELISABETH 
ÅSBRINK 
Elisabet Åsbrink är journalist och författare.  
Hon berättar om sitt författarskap som bland 
annat omfattar den Augustvinnande Och i  
Wienerwald stod träden kvar.  
I samarbete med Gustaf Hellström-sällskapet

 
Fredag–lördag 18–19/5  
KULTURNATT 
Mer info kommer längre fram i vår.

 

– KRISTIANSTAD – – KRISTIANSTAD –

Söndag 8/4 kl.12.30 
Kulturkvarteret, Bistroscenen 
DECKARFROSSA – EN STUDIE I BROTT 
PRISTAGAREN NIKLAS NATT OCH DAG 
Här får du chansen att träffa och fika tillsammans med deckarförfattaren Niklas Natt 
och Dag som belönats med Svenska Deckarakademins debutantpris 2017. Niklas 
berättar om sin senaste bok 1793, skrivprocessen, research med mera.

 
Måndag 9/4 kl. 18.30 
Kulturkvarteret, Bistroscenen 
SALAH SALEH 
Hur länge är man nyanländ? 
Salah Saleh, integrationshand- 
läggare för ensamkommande, möter en av 
Kb Mosaiks medarbetare i ett samtal om  
integration och invandringens betydelse, 
både för det nya och gamla landet. 
För mer information och biljetter:  
www.kulturkvarteret.se 
I samarbete med Musik i Syd och  
Kristianstadsbladet 

 
Onsdag 11/4 kl. 18.00  
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf  
Hellström-rummet 
LÄSNING, BOKEN OCH BOKHANDELN 
Läsandet och bokhandeln har gått igenom stora föränd-
ringar under de senaste 20 åren. Hur ser framtiden ut för 
boken? Daniel Soutine är sedan snart 22 år bokhandlare 
i Kristianstad och ägare till en av landets sista renodlade 
boklådor.  
I samarbete med Bibliotekets vänner

Foto: Kristianstadsbladet
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Lördagar kl. 11–15 
30/1, 24/2, 24/3, 28/4 
FAMILJELÖRDAGARNA FORTSÄTTER… 
Hitta på något roligt tillsammans! Fyra lördagar i vår öppnar Kulturkvarteret upp med 
aktiviteter för stora och små med start 30 januari. Det blir brunch, magiska sagor, 
prova på, pyssel och mycket mer. Vi har olika tema varje gång. Välkomna! 

MAGI I BOKSKOGEN  
Lördagar kl. 11.15 
Upplev magin i sagorummet Bokskogen! Vi berättar ljud- och ljussagor för barn från 3 
år. Sagorna ingår i Kulturkvarterets Familjelördagar. Anmälan 044-136710.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/1 – Bockarna Bruse 
24/2 – Schlagersagor 
24/3 – Lika och olika  
28/4 – Djur-iskt

– KRISTIANSTAD BARN & UNGA – – KRISTIANSTAD BARN & UNGA –

BEBIS      BOK 
Tisdagar kl. 10.30  
30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3 
Bokprat för bebisar (6–9 månader) och en medföljande vuxen. Anmälan till  
bibliotekets reception 044-136710. Max 10 bebisar per tillfälle.  

BARNBOKSCIRKEL  
Fredagar kl. 10.30 9/2–23/2 
Barnbokscirkel för föräldrar med annat modersmål än svenska. Tillsammans läser  
och diskuterar vi den svenska barnboksskatten som i snart 250 år varit en del av,  
och format, det svenska samhället. Drop-in.  

 
Vecka 8: 
FANTASTISKA FAKTA –  
FEBRUARILOV PÅ BIBLIOTEKEN 
Med bland annat författarna Sarah Sheppard  
och Pia Hagmar.
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Måndagar 22/1–27/5 kl.10.30–11.30 
SPRÅKCAFÉ GAMLEGÅRDENS 
BIBLIOTEK OCH MÖTESPLATS 
NÄSBY 
Vill du öva din svenska eller hjälpa någon att 
tala bättre svenska? Vi fikar och diskuterar kring 
olika teman eller bara pratar. Önskar du mer 
information kontakta biblioteket 044-136774.  
I samarbete med Mötesplats Näsby 

 
Torsdag 12/4 kl.18.30 
VÅRENS NYA BÖCKER 
Bibliotekets personal presenterar böcker. Vinn en bok! Alla som kommer deltar i  
utlottningen. 
I samarbete med Studiefrämjandet  
 

För barn

Onsdagar 31/1, 28/2, 28/3, 25/4 och 30/5 kl. 14.30 
BOKFIKA 
Har du läst en bra bok? Vi träffas och tipsar varandra.  
Biblioteket bjuder på fika. Ålder: 9–13 år. 

 
Fredagar 26/1, 9/2, 9/3, 23/3, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6 kl. 9.30 
SAGOSTUND 
Följ med oss in på sagostund i Bokstugans magiska värld. Här är allt möjligt!  
Ålder: 3–5 år.

– GAMLEGÅRDEN –
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– DESSUTOM I KRISTIANSTAD –

Måndagar: 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3 16/4, 
14/5, 28/5 kl. 14.00–15.00  
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket,  
Gustaf Hellström-rummet 
TEKNIK-DROP-IN 
Vad är en app? Hur funkar Facebook? Hur 
laddar jag ned en e-bok till mobil och  
surfplatta? Välkommen i vår – fråga oss om teknik, internet och e-böcker!

 
Tisdagar 23/1–24/4 kl.15.00–16.00 
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket, Gustaf Hellström-rummet 
SPRÅKCAFÉ 
Vill du öva din svenska eller hjälpa andra att prata bättre svenska? Vi fikar och  
diskuterar tillsammans. Mer information: Kontakta biblioteket 044-136710.

TALA OM BÖCKER 
Vi hjälper er igång med er läsecirkel och sedan styr gruppen själv inriktning när det 
gäller bokval och var och när ni ska träffas.

Cirklarna genomförs i samarbete mellan Stadsbiblioteket och Studiefrämjandet.  
För mer information kontakta mari.graneskog@studieframjandet.se 044-100151  
   eller katarina.hallengren@kristianstad.se 044-136713.
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– TOLLARP –– TOLLARP – 

OBS! Platsen för samtliga föreläsningar och aktiviteter är Mötesplatsen på  
Särlagården i Tollarp, Särlagatan 21. Tollarpsbygdens nya föreläsningsförening är  
arrangör.

Måndag 8/1 kl. 19.00 
HÅLLBARHET SOM SNUTTEFILT - THERESE UDDENFELDT 
Det pågår en grön omställning av samhället. Allt ska bli förnybart, fossilfritt och 
hållbart. Frågan ligger ändå och gnager: blir det verkligen mer hållbart? Vi kanske 
bara byter ett problem mot ett annat? Tänk om den gröna omställningen bara är en 
illusion? En snuttefilt, som låter oss tro att vi kan fortsätta med vår ohållbara livsstil. 
Kontakt: Gunnel Olsson 044-310331. 

Måndag 5/2 kl.19.00 
HJORTDJUREN, BLICKFÅNG I VÅRA SKOGAR -  
GÖRAN JOHANNESSON  
Vi ska följa rådjur, älg, dovvilt och kronvilt under en säsong ute i markerna. Hur klarar 
djuren den hårda vintern? Sen följer vi hjortarna från hornfällning under våren och 
fram tills de nya hornen är klara. Kalvar och kid som föds under sommaren lever ett 
bekymmerfritt liv ända fram till vintern dådet blir ont om mat. Under hösten är sk-
ogarna en arena med brölande hjortar som under brunsttiden kämpar om hindarnas 
gunst. Kontakt: Gunnel Olsson 044-310331.

 

Måndag 5/3 kl.19.00 
LIVET OM OCH MED EN MAMMA SOM 
VAR VÄRLDSKÄNDIS - 
CHRISTOFER GEIGER 
Christofer berättar om livet om och med sin mamma – 
KATJA of SWEDEN. Karin Ingegerd, som hon egentligen 
hette, är nog mest känd för sin design av kläder. Förutom 
kläder och skor designade och formgav hon porslin mm. 
Tidigt åkte hon till USA och studerade på en designskola. 
Katja, som på äldre dagar bodde i Tollarp, blev 95 år. 
Christofer driver sedan 1973 kollektivet ”Moder Jord” där man odlar ekologiskt. 
Kontakt: Ewa Karlsson 044-311360.

Onsdag 21/3 kl. 18.30 
ÅRSMÖTE 
Tollarpsbygdens Nya Föreläsningsförening håller årsmöte.  
Kontakt: Gun Lindahl 044-310924.

Måndag 9/4 kl. 19.00  
VÅRENS NYA BÖCKER 
Bibliotekarier berättar om intressanta böcker. Träffen är ett samarbete mellan 
Tollarpsbygdens Nya Föreläsningsförening och traktens bibliotek. De presenterar 
10–12 böcker med olika teman, allt från deckare och thriller till relationsdrama med 
mera. Kontakt: Tollarps bibliotek, Annika Nilsson 0733-134559. 

Måndag 7/5 kl. 19.00  
VICKET VÄDER! VILKET VÄDER? - MATS ANDERSSON 
Mats Andersson har jobbat som meteorolog sedan 1988. Han fångades tidigt av 
klimatdiskussionerna och har sedan kommit att följa turerna kring detta intressanta 
ämne. Föredraget handlar dels om våra korta prognoser som ni hör på radion, dels 
om tänkbara scenarier fram till 2050 eller till och med 2100. Dessutom berättar han 
lite hemligheter från sin tid på SVT. Kontakt: Gunnel Olsson 044-310331.



TOLLARPS BIBLIOTEK
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Måndag 19/3 kl. 19.00 
DEGEBERGA BIBLIOTEK 
FÖRFATTARBESÖK  
MARIE-LOUISE STEINER 
Romanen Obemärkt skriven av Marie-Louise Steiner skil-
drar ett Sverige inte långt borta, då barn kunde födas som 
”oäkta” och tvångsadopteras bort eller placeras på barn-
hem. Historien tar sin början på 1940-talet under andra 
världskriget.

Vera kommer till Stockholm för att arbeta som hembiträde. Hon blir förälskad, blir 
med barn och mannen försvinner. Skammen som ensam mor är tung och hon ser 
bara en utväg. Resten av livet kommer Vera att leva med hemligheten om sitt barn.
Än idag finns det kvinnor i Sverige som bär på hemligheter om förlorade barn och än 
idag finns många vuxna som en gång klassades som ”oäkta”.  

Måndag 16/4 kl. 18.00 
EVERÖDS BIBLIOTEK 

VÅRENS NYA BÖCKER 
Bibliotekets personal presenterar böcker. Vinn en bok!  
Alla som kommer deltar i utlottningen.  
I samarbete med Studiefrämjandet 

FÄRLÖVS BIBLIOTEK 

För barn 
Det blir program för de mindre barnen under våren.  
Kontakta biblioteket för mer information 044-134556.

SAGOSTUNDER FÖR BARN 3–5 ÅR 
Välkommen in att lyssna på sagor kl. 9.30 följande dagar:
Tisdag 6 februari - Invigning av nya sagorummet! 
Onsdag 7 mars  
Tisdag 10 april

Tisdag 13/2 kl. 14.00 
LITTERATURQUIZ 
Kom och testa dina litterära kunskaper om alltifrån det du 
kanske läste som barn till nyskriven litteratur i olika genrer. 
Trevlig samvaro, fika och fina priser utlovas!
Föranmälan senast måndagen den 5 februari till Vä bib-
liotek 044-13 45 66 eller va.biblioteket@kristianstad.se

Torsdag 22/3 kl.18.30 
FILMQUIZ 
Kom och testa dina kunskaper om alltifrån klassiska film-
repliker, ledmotiv och skådespelare i bibliotekets kluriga 
quiz. Trevlig samvaro, fika och fina priser utlovas!
Föranmälan senast onsdagen den 14 mars till Vä bibliotek 
044-134566 eller va.biblioteket@kristianstad.se

– VÄ –– DEGEBERGA – EVERÖD – FÄRLÖV –
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Tisdagarna 13/2 och 13/3 kl. 19.15 
BOKPARALLELLER – 3 FÖRFATTARE, 2 BÖCKER, 1 MÖTE
Vissa författarskap och böcker talar till varandra. Ur den senaste bokutgivningen har 
vi valt Kjell Johanssons bok Familjen och Anna Jörgensdotters Solidärer som har spän-
nande beröringspunkter: klass, kön och människans livsvillkor genom historien. 

Vårens stora boksamtal arrangerar vi tisdagen den 13 mars kl. 19.15 då de båda för-
fattarna diskuterar sina verk med Anneli Jordahl som moderator. 

Vill du komma förberedd? Tisdagen den 13 februari kl. 19.15 har vi bok-kick off med 
introduktion av författarskapen och romanerna, som du sen kan låna hem. Du som vill 
ha en bok att läsa, anmäl dig till Åhus bibliotek senast den 6 februari: ahus.bibliote-
ket@kristianstad.se, 044-134606.

Måndag 23/4 kl. 19.15 
VÄRLDSBRA BÖCKER PÅ VÄRLDSBOKDAGEN!
Bibliotekets personal presenterar nya och gamla favoritböcker för dig att läsa under 
våren. Kanske får du med dig ett guldkorn du inte visste fanns!
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Anneli JordahlKjell JohanssonAnna Jörgensdotter

Program för barn

Måndagar kl.15.00–16.00 
ALLADINHÖRNAN  
Februari 5, 12, 19, 26 
Mars    5, 12, 19, 26 
April  9, 16, 23, 30 
Maj  7, 14, 21, 28

 
För barn 6 till 9 år: 
Här kan barnen träffa Shaaban Abou Zur 
för att lära sig att läsa, skriva och berätta 
på arabiska. Barnen ska också få chans  
att träna på att skriva sina egna sagor och 
berätta om dem i grupp. Berättandet och 
diskussioner i gruppen sker på arabiska och 
svenska så att barnen kan utvecklas i båda 
språken. 

– ÖSTERÄNG –– ÅHUS –

ِحكایات لألطفال
بُِرْكن عالء الدین

بمكتبة أوستیرینج 
حیث یُمكن لألطفال اللقاء مع شعبان أبوذر لتعلُم القراءة والكتابة 

طفال المشاركین فرصة تألیف أللوِحكایة القصص بالعربیة. كما ستتاح 
قصصھم الخاصة وحكایتھا لبعضھم. روایةُ القصص والنقاُش یجري 
دائماَ باللغتین العربیة والسویدیة لتنمیة قدرات األطفال في كلتیھما. 

الموعد من الساعة الثالثة إلى الرابعة مساء اإلثنین 
اسبوعیاً 



Biblioteket hittar du också på Facebook, Instagram och Twitter
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Martinusutställningen Ett fönster mot evigheten 19/3–7/4 handlar om de stora  
livsfrågorna: Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? 


