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Ny föreläsningsserie: 
Lär dig mer om Sverige
PLATS: Stadsbiblioteket, Sagan
DAG: Tisdagar (14/1, 21/1 och 28/1)
TID: 18.00–19.00  

TANDVÅRD – 14 JANUARI
Vad är bra för tänderna? Hur kan man få tänder som 
håller länge? Hur fungerar folktandvården? Personal från 
folktandvården berättar, ger tips och svarar på frågor. 

FAMILJECENTRALEN – 21 JANUARI
Familjecentralerna har Mödravård, Barnhälsovård och 
Öppna förskolor. Vad händer där? Vad kan man få hjälp 
med? Personal från familjecentralen på Rosenlund berättar 
och svarar på frågor. 

SÄKER TRAFIK – 28 JANUARI 
Om vi lär oss mer kan vi undvika olyckor i trafiken. Vad är 
bra att tänka på? Personal från föreningen NTF berättar 
hur de arbetar med säkerhet i trafiken och vad de kan 
hjälpa till med.

I samarbete med Jönköpings Rödakorskrets.

Släktforskarlördag
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Lördag 18 januari
TID: 10.30–13.00  

Ingrid från Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening 
finns på plats för att svara på frågor och tipsa om släkt-
forskning. Drop in.
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Möt: Svante Axelsson  
och David Jonstad
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Tisdag 4 februari
TID: 18.00–19.00  

ETT ALLVARLIGT SAMTAL OM KLIMATET
Kan ny teknik rädda planeten från en annalkande klimat-
kollaps? Eller måste alla flytta ut på landet och odla sina 
egna grönsaker? Är det optimisten eller pessimisten – eller 
kanske realisten – som har lösningen på klimatkrisen? 
På scenen möts Svante Axelsson, nationell samordnare 
för Fossilfritt Sverige och fd generalsekreterare i Svenska 
Naturskyddsföreningen, och David Jonstad, författare och 
journalist. David mot Goliat, kunde man vitsa till det. Om 
det inte handlade om vår tids ödesfråga.

I samarbete med Föreningen Ordfront Jönköping.
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Möt: Dona Hariri
PLATS: Österängens bibliotek
DAG: Torsdag 6 februari 
TID: 18.00–19.15  

Dona Hariri är jurist, programledare och föreläsare. Hon är 
uppvuxen på Österängen och brinner för att tillgängliggöra 
juridik. Kom och lyssna till hennes berättelse om vägen till 
juridiken, hur man med enkla medel kan göra skillnad  
i samhället och om hennes författarskap.
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Anna Bennich är leg psykolog och leg psyko-
terapeut. I sin bok Att vinna över ensamheten 
lyfter hon fram den senaste forskningen och ger 
handfasta tips och strategier för hur vi kan öka 
och fördjupa relationerna i våra liv. Lyssna till 
Anna Bennich på Fokus scen.

Illustratören Maria Persson och historie-
skribenten Nils Hjort möttes på Instagram. 
Deras gemensamma intresse för kvinnohis-
toria ledde fram till den uppmärksammade 
boken Dramatiska Damer. På Lilla scenen 
berättar de om boken och deras nära 
samarbete på 100 mils avstånd.

Litteraturfestivalen

Smålands litteraturfestival firar femårs jubileum! 
Ett inspirerande festivalmyller med bokmässa, 
scensamtal och workshops från sju parallella 
scener. Något för alla åldrar.

SmåLit

Anna Bennich

Maria Persson och Nils Hjort

LÖRDAG 8 FEBRUARI KL 11.00–16.00 PÅ STADSBIBLIOTEKET, 
JÖNKÖPING LÄNS MUSEUM OCH ARKIVHUSET
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Athena Farrokhzad är poet, översättare och  
litteraturkritiker. Aktuell med diktsamlingen  
I rörelse och som redaktör för antologin Berör 
och förstör med dikter för unga. Möt Athena 
Farrokhzad i samtal med litteraturkritiker  
Björn Kohlström på Fokus scen.

Dan Buthler, Leffe Grimwalker och 
Christina Larsson har tillsammans 
sålt över 1 miljon deckare. På Lilla 
scenen resonerar de om skrivpro-
cess och researcharbete – ensam 
eller i par – och ger tips hur man 
skriver en bästsäljande deckare.

Per Gustavsson är en prisad och älskad bilder-
boksskapare med en omisskännlig humor i såväl 
text som bild. Nu aktuell med den August-
nominerade boken Sen kom vintern. Rita 
och hitta på berättelser med Per Gustavsson  
i en workshop och missa inte när han live -
tecknar vid Gröna mattan.

Athena Farrokhzad

Per Gustavsson

Dan Buthler, Leffe Grimwalker  
och Christina Larsson

Programfolder finns att hämta på ditt bibliotek. Läs mer: smalit.se
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Lovbio: Captain Marvel
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Onsdag 12 februari
TID: 14.00  

Lov = lovbio på Stadsbiblioteket! 
Filmen utspelar sig under 1990- 
talet och handlar om Carol Danvers 
som blir en av galaxens mäktigaste 
hjältar efter att jorden hamnar  
i mitten av en intergalaktisk kon-
flikt mellan två främmande världar. 
För dig som är 11 år och uppåt. 

Läs mer i appen Ung JKPG eller 
på jonkoping.se/sportlov

Lovbio: Five feet apart
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Fredag 14 februari 
TID: 14.00  

Lov = lovbio på Stadsbiblioteket, idag med alla hjärtans dag- 
special! Sorgligt, romantiskt och alldeles, alldeles underbart. 
Filmen är baserad på boken med samma namn. För dig som 
är 11 år och uppåt. 

Läs mer i appen Ung JKPG eller på jonkoping.se/sportlov
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Estlandssvenskarna  
– fortsättningen
PLATS: Stadsbiblioteket, Lilla scenen
DAG: Torsdag 27 februari
TID: 18.00–19.00  

FÖRELÄSNING MED  
ELISABETH HEDFORS 
År 1206 fördes en öländsk by över 
havet till den estländska ön Ormsö. 
De bevarade språk och traditioner 
genom århundraden. Under andra 
världskriget flydde de flesta av dem 
till Sverige. Bland dem fanns Elisabeth Hedfors hela familj på 
fars sida. Vad innebar det att fly och lämna allt? Och hur blev 
livet för dem som blev kvar? Vi får lyssna till flyktingberättelser 
och röster från dem som idag lever och bor på Ormsö.

I samarbete med föreningen Norden Jönköping.

Lördagsnovellen: Premiär
PLATS: Stadsbiblioteket, Lilla scenen
DAG: Lördag 15 februari
TID: 12.00–13.00  

Lyssna till en novell, eller glimtar ur flera berättelser.  
Dagens gäst, Ingemar Svennebring, väljer ut och läser  
högt. Lördagsnovellen pågår nio lördagar under våren.  
För datum och högläsare, se sidan 42.

I samarbete med Bibliotekets vänner.
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VI FIRAR INTERNATIONELLA MODERSMÅLSDAGEN
Håll utkik på biblioteket.jonkoping.se för mer info 
om vad som händer på ditt bibliotek under veckan.8

V ECK A
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Flashback Friday: Phenomena 
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Fredag 28 februari
TID: 18.00  

Åtta månader efter att en okänd mördare skurit huvudet av 
en turist, anländer unga Jennifer Corvino till Schweiz för att 
inackorderas på privatskola. Jennifer råkar bevittna ett nytt 
mord och flyr vilse i skogen, där hon hamnar hos en ento-
molog som upptäcker att hon besitter en märklig förmåga 
att kommunicera med insekter. Kanske kan Jennifers unika 
egenskaper hjälpa till att lösa mordgåtan. Vi möter Oscars-
vinnaren Jennifer Connelly i en av hennes första roller, i en 
insektsdrypande övernaturlig thriller. 

Engelska/Italienska | Svensk text | 116 min | Från 15 år

Mer information: facebook.com/jonkopingsfilmstudio

Stick-event
PLATS: Huskvarna bibliotek, Rumlaborgssalen
DAG: Lördag 29 februari
TID: 10.00–17.00  

Vi träffas för att sticka, virka och umgås en hel dag! Marie 
från Virkostickmaja kommer att sälja garn och tillbehör. Varm 
dryck finns att köpa, vill du ha något att äta får du ta med dig.

För mer information, kontakta: 
catharina.samuelsson@jonkoping.se / 036-10 66 42
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Småfolkets Söndag: Britta Persson
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Söndag 1 mars
TID: 15.00–16.00

FOLK – DIKT OCH TONER OM PERSONER 
Systrarna Lisen Adbåge och Emma Adbåges omtyckta bok 
Folk – Dikt och toner om personer är också ett fantastiskt 
album av Britta Persson som nu blir en magisk konsert full 
av språkglädje, allvar, knasigheter och med låtar om att 
vara en människa. Hur är det att vara en tyst person? Vad 
händer när man dör? Är det som en flytt? Hur vet man vad 
man gör? Blir allting plötsligt nytt? På scenen har Britta 
med sig Sara Wilson, Petter Winnberg och Nils Törnqvist 
från bandet Amason. För 0–100 år. 

Biljett 50 kr/person. Förköp via jonkoping.se/kffbiljetter 

Läs hela terminens program på www.jonkoping.se/barnkultur
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Jag lämnar ekorrhjulet  
– ett liv utan lönearbete
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Onsdag 4 mars
TID: 18.00–19.00  

När Åsa Axelsson går in i väggen 
har hon inget val, hon måste tänka 
om. Slut på slänga och slösa. En 
fråga väcks, varför sliter vi ut oss, 
borde vi inte försöka leva annor-
lunda? Åsa berättar hur livet blivit 
både roligare och rikare.
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Filmstudion special:  
Sickan Carlsson – Sveriges största 
filmstjärna genom tiderna
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Torsdag 5 mars
TID: 18.00

Författaren och filmhistorikern Mikaela Kindblom 
introducerar kvällen. Mikaela skrev om Sickan 
Carlsson för första gången i en stencilerad tidning 
hon gav ut som 10-åring. I hennes kommande bok 
om Hasse Ekmans filmer ägnar Kindblom ett helt 
kapitel åt Fröken Chic. 

Impressario Buster Carell (Hasse Ekman) hamnat i ekono-
miska svårigheter efter att hans mest framgångsrika artist 
emigrerat. En kväll deltar lärarinnan Isabella Linder (Sickan 
Carlsson) i tv-programmet 10 000-kronorsfrågan Kvitt eller 
dubbelt i ämnet varieté. Hon gör stor succé och Buster får 
en idé, han ska göra henne till sin nya stora artist. 

Stadsbiblioteket delar ut 20 fribiljetter. Hämtas fr.o.m. 28/2  
i stadsbibliotekets infodisk. Max 2/person. Ordinarie pris: 
100 kr eller terminskort till Filmstudion.

Sverige | 1959 | 92 min | barntillåten

Mer information: facebook.com/jonkopingsfilmstudio
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Laga – Lappa – Skapa
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Onsdag 11 mars
TID: 16.00–19.00  

Kom och bli inspirerad och lär dig laga dina kläder. Karin 
Dreier, som jobbar som textilkonservator, visar olika tekniker 
och ger tips. Med enkla stygn och kreativa lagningar kan 
du förlänga livslängden på dina plagg. Ta gärna med dig ett 
plagg att prova på. Tråd och lagningslappar finns på plats.

Småfolkets Söndag: Sus och Bus
PLATS: Stadsbiblioteket
DAG: Söndag 8 mars
TID: 13.00–13.35, 14.00–14.35 och 15.00–15.35

Bebisteater om ett fönster som öppnas. Vad händer utanför? 
Ett regn, en vind, fåglar och löv som virvlar runt. Den handlar 
också om en dörr som öppnas och stängs och en lampa som 
släcks och tänds. Och lite bus. 

Med Sagofen Isadora. För bebisar 0–11 månader i sällskap 
av en nära vuxen. 20 minuter föreställning följt av 15 
minuters mingel. 

Biljett 50 kr/person. Förköp via jonkoping.se/kffbiljetter 
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Möt: Per J Andersson 
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Tisdag 10 mars
TID: 18.00–19.00  

TA TÅGET GENOM HISTORIEN, 
SAMTIDEN OCH IN I FRAMTIDEN
Per J Andersson tar oss med genom 
tågets historia, från de tidiga bullriga 
järnvägarna till dagens klimatsmarta  
alternativ. Han visar bilder från 
spektakulära resor på räls och ger 
konkreta tips på tågresor i Europa 
och världen. Per J Andersson är 
grundare av resetidningen Vagabond och författare. 
Den nya boken Ta tåget är en hoppfull uppmaning  
att inte sluta resa – bara göra det hållbart.

I samarbete med föreningen Ordfront Jönköping.
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Konstklubben/Filmstudion: 
Jeanne Dielman, 23, quai du 
commerce, 1080 Bruxelles
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Onsdag 11 mars
TID: 18.00  

Änkan och hemmafrun Jeanne utför sina vardagssysslor en-
ligt en väl avvägd rutin; frukost serveras, middag inhandlas, 
potatis skalas, en skyddande handduk vecklas ut över sängen 
där betalande män mottas för att dryga ut hushållskassan. 
Framåt eftermiddagen kommer sonen hem till färdig middag 
och läxläsning, en stunds umgänge vid radion innan lampan 
släcks och allt kan börja om igen. Men mitt i slentrianen 
inträffar något oväntat och Jeannes trygga rutin kollapsar. 

Franska, svensk text | 202 min | Från 15 år

Mer information: facebook.com/jonkopingsfilmstudio
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Barnteater: Nasse hittar en kritask
Välkommen till en humoristisk föreställning som lyfter 
frågan: Vad är konst? Tillsammans med publiken försöker 
Nasse lösa gåtan vad en kritask är för något och vad man 
kan använda den till. Ålder 2–6 år samt familj. 

Begränsat antal platser. Gratisbiljetter till föreställningarna 
hämtas på Tabergs och Ödestugu bibliotek fr.o.m. 24/2. På 
Tenhults bibliotek fr.o.m. 25/2.

TENHULTS BIBLIOTEK
Torsdag 12 mars 09.30–10.00

TABERGS MISSIONSKYRKA (BREDVID BIBLIOTEKET)
Torsdag 12 mars 13.00–13.30

ÖDESTUGU BIBLIOTEK
Fredag 13 mars 10.00–10.30
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Världspoesidagen: Unga poeter läser
PLATS: Stadsbiblioteket, Lilla scenen
DAG: Fredag 20 mars
TID: 12.00–13.00  

Världspoesidagen uppmärksammas den 21 mars varje  
år för att inspirera till att läsa och skriva poesi. På stads-
biblioteket firar vi i två dagar! Lyssna när unga poeter  
läser sina dikter. Dikterna är på flera av världens språk  
och i svensk översättning.

I samarbete med Jönköpings folkhögskola.

Världspoesidagen: Lokala poeter läser
PLATS: Stadsbiblioteket, Lilla Scenen
DAG: Lördag 21 mars
TID: 13.00–14.00  

Världspoesidagen uppmärksammas den 21 mars varje år 
för att inspirera till att läsa och skriva poesi. På stads-
biblioteket firar vi i två dagar! Var med när Poesiklubben 
Jkpg presenterar lokala poeter som läser sina dikter.

I samarbete med Poesiklubben Jkpg.
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Människans evolution och  
tänkandets utveckling
PLATS: Stadsbiblioteket, Lilla scenen
DAG: Torsdag 26 mars
TID: 18.00–19.00  

DET KULTURELLA DJURET MED 
PATRIK LINDENFORS
För miljoner år sedan tillverkade 
våra förfäder de första stenverktygen. 
Sedan hände märkligt lite på två 
och en halv miljoner år. Det är först 
de senaste tusentals åren som den 
teknologiska utvecklingen tagit ett 
rejält språng. Vi har skapat städer, 
skrivit symfonier, byggt månraketer 
och internet samtidigt som höjdpunkten på den kulturella 
utvecklingen i övriga djurriket fortfarande är att använda 
två stenar för att knäcka nötter. Vad var det som hände?

Patrik Lindenfors är forskare i biologisk och kulturell 
evolution vid Institutet för framtidsstudier och författare, 
aktuell med boken Det kulturella djuret.

I samarbete med Humanisterna Jönköping.
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Flamencoesi – poetisk  
dansföreställning
PLATS: Stadsbiblioteket, Lilla scenen
DAG: Lördag 28 mars
TID: 12.00–12.40  

Flamencodans till poesi av Manuel García Lorca varvat 
med traditionella flamencotexter. Recitation av Eva Möller 
och dans av Pia ”del Norte” Pohjakallio.

Prova på: flamenco
PLATS: Stadsbiblioteket, caféet
DAG: Lördag 28 mars
TID: 13.00–14.00 (drop in)  

Jönköpings flamencoförening La llamada finns  
på plats för att visa grunderna i flamenco.

Mer information: bibliotek.jonkoping.se
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PLING, TUUT, TA-RIA TAKATA
PLATS: Stadsbiblioteket, barnavdelningen
DAG: Lördag 28 mars
TID: 14.00–14.40  

EN INTERAKTIV MUSIKFÖRESTÄLLNING 
FÖR HELA FAMILJEN
Följ med på musikens vingar genom såväl skrattframkallande 
som allvarliga stunder fyllda av närvaro, mänsklig värme och 
kontakt. Publiken får höra nykomponerad musik av gitarr-
legenden Eva Möller tillsammans med rocksaxofonisten  
Kai Sundquist och flamencodrottningen Pia ”del Norte” 
Pohjakallio. Begränsat antal platser, först till kvarn.
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Möt: Frida Moisto
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Onsdag 1 april
TID: 18.00–19.00  

Kom och lyssna på Frida Moisto. Sjuksköterskan från  
Jönköping som mellan arbetspassen skriver deckare.  
Hennes böcker utspelar sig i Jönköping med de fiktiva  
kriminalkommissarierna Lisa Engström och Sten  
Johansson i centrum.
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Filmstudion special: 
Matteusevangeliet
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Torsdag 2 april
TID: 18.00

Filmen Matteusevangeliet introduceras 
med ett föredrag av Leif Carlsson, som är 
författare, universitetslektor och teologie 
doktor i religionshistoria. Leif Carlsson 
berättar om bilder och gestaltningar av 
Jesus och visar hur bilderna fortsätter att 
förändras över tid beroende på kontext.

Matteusevangeliet är en av världens mest kända berättelser, 
som genom Pasolinis neorealistiska regi kommer till liv särdeles 
hjärtligt och jordnära. Filmen nominerades till inte mindre än  
tre Oscars och kallades ”den bästa filmen om Jesu liv” av  
Vatikanens dagliga tidning L’Osservatore Romano. 

Biljetter: 100 kr eller terminskort till Filmstudion. 

Italienska, svensk text | 137 min | Från 15 år

Mer information: facebook.com/jonkopingsfilmstudio
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Familjesöndag
PLATS: Österängens bibliotek
DAG: Söndag 5 april
TID: 12.00–15.00 (föreställning 12.30)  

Välkommen på en festlig stund fylld med aktiviteter för 
barn. Vi bjuder på barnteater, kreativ workshop, ansikts-
målning och fika. Teaterföreställningen Mamma Mu och 
Kråkan är en humoristisk föreställning om vänskap och 
nyfikenhet och är baserad på boken av Jujja Wieslander 
med samma namn. Ålder 3–6 år.

Lovbio: Brooklyn
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Onsdag 8 april 
TID: 14.00  

Lov= lovbio på Stadsbiblioteket! 
Unga Eilis Lacey emigrerar till 
USA från Irland 1952. En film om 
kärlek och hemlängtan. Baserad 
på boken med samma namn. För 
dig som är 11 år och uppåt. 

Läs mer i appen Ung JKPG  
eller på jonkoping.se/pasklov
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Ulrica Flach och Martin Boman Östh som Mamma Mu och Kråkan
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Utställning: Elin Wägner
PLATS: Stadsbiblioteket, entrén
DAG: 1 april–23 april  

Elin Wägner-sällskapets utställning om journalisten och 
författaren Elin Wägner kommer till Jönköping. Hennes 
liv och gärning som feminist, radikalpacifist, miljöväckar-
klocka och civilisationskritiker under början av 1900-talet 
fascinerar och inspirerar. 

I samarbete med Elin Wägner-sällskapet.

Porträtt av Isaac Grünewald (1889-1946), Bonniers Porträttsamling
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Möt: Ulrika Knutson 
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Tisdag 7 april
TID: 18.00–19.00  

DEN BESVÄRLIGA ELIN WÄGNER
Elin Wägner var långt före sin tid och det är först nu som 
tiden hunnit ifatt henne. Som en av Sveriges viktigaste för-
fattare under 1900-talet är hon framförallt ihågkommen för 
klassiska romaner som Norrtullsligan och Pennskaftet. Men 
inte minst utmanade hon sin samtid och ansågs besvärlig. 
Kampen för rösträtten, freden och miljön gick före allt annat. 
Och Elin krävde både lika rättigheter, och stora skyldigheter 
av kvinnorna, just för att de var kvinnor. 

Journalisten och författaren Ulrika Knutson föreläser utifrån 
sin nysläppta bok Den besvärliga Elin Wägner. 
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Öppen bokcirkel: 
Norrtullsligan
PLATS: Stadsbiblioteket, caféet
DAG: Fredag 17 april 
TID: 17.00–17.50  

Vi läser Elin Wägners klassiska roman Norrtullsligan och 
ses för att prata om den. Fika finns att köpa i caféet för  
den som vill. 

Anmälan via e-post eller telefon:  
karin.kristoffersson@jonkoping.se / 036-10 55 90

Jönköping Filmfestival: Norrtullsligan
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Fredag 17 april
TID: 18.00  

STUMFILM MED LIVEMUSIK!
Baserad på Elin Wägners roman. De fyra lågavlönade kontoris-
terna Elisabeth (Pegg), Magnhild (Baby), Emmy och Eva delar 
två hyrda rum på Norrtullsgatan i Vasastan, Stockholm. De 
lever som pojkarna i Peter Pan, fast fyra trappor över gården. 
Om kvällarna ligger de i knät på varandra och röker. Filmen 
ackompanjeras på piano av Edward von Past, en av Sveriges få 
yrkesverksamma stumfilmspianister. 

Läs mer på: jonkopingfilmfestival.se
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Möt:  
Mariette Lindstein 
PLATS: Bankeryds bibliotek
DAG: Lördag 18 april
TID: 11.00–12.30  

Mariette Lindstein var under 25 år medlem och verksam 
inom scientologirörelsen i Los Angeles. 2004 flydde hon och 
idag är hon författare på heltid och har skrivit trilogin om 
sekten ViaTerra. Kom och hör henne berätta om sitt liv. 

Spellördag
PLATS: Stadsbiblioteket 
DAG: Lördagen 18 april
TID: 11.00–15.00  

Brädspel, rollspel, figurspel! Kom och prova på, vana spel-
guider finns på plats för att tipsa och förklara. Även gamla 
spelrävar kan hitta något härligt på vår maffiga brädspels-
buffé! Passar alla åldrar. 

I samarbete med Studiefrämjandet, GoB syd och Bibbcon.
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Språken i Norden 
med Eva Göransson 
PLATS: Stadsbiblioteket, Lilla scenen
DAG: Torsdag 23 april
TID: 18.00–19.00  

För ungefär tusen år sedan hade vi ett gemensamt språk  
i Norden. Idag omfattar den nordiska språkfamiljen fem 
olika varianter. Men antalet språk i Norden är så många 
fler. I Sverige har vi idag fem erkända minoritetsspråk med 
lång tradition i vårt område. Och från slutet av 1900-talet 
har många stora och små språk vandrat in i landet tillsam-
mans med människor från världens oroshärdar. 

Välkommen till en kväll kring den språkliga mångfald som 
finns i Sverige och Norden idag. Journalisten och språk-
vetaren Eva Göransson berättar. 

I samarbete med föreningen Norden Jönköping.

Småfolkets Söndag: 
Ticken Tocken Takk 
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Söndag 26 april
TID: 13.00–13.40 och 15.00–15.40

Ticken tocken takk… ticken tut, vem tittar 
ut? Är det Rustan råtta som ville snö skotta 
eller det arga biet Siv? Nej, nu är det dags 
för myran Märta med sin gröna ärta å 
Ticken Tocken Tupp… där dyker en mull-
vad upp. Lekfull, fantasieggande och med 
tecken som stöd/TAKK. TAKK – tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation. Med Big Wind. För 3–6 år.

Biljett 50 kr/person. Förköp via jonkoping.se/kffbiletter
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Möt: Martin Schibbye 
Jakten på Dawit
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Tisdag 5 maj
TID: 18.00–19.00   

I över 17 år har den eritreansk-svenske journalisten Dawit 
Isaak suttit fängslad i ett av världens mest slutna länder. 
Martin Schibbye, som själv satt fängslad i 438 dagar  
i grannlandet Etiopien, bestämde sig för att ta sig in i det 
hemlighetsfulla Eritrea i jakt på en tydligare bild av männ-
iskan Dawit Isaak men också av de krafter som styr hans 
öde. Fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea löser upp en 
decennielång konflikt, men vad innebär förändringarna för 
yttrandefriheten i regionen? Och vad händer nu med Dawit 
Isaak? Journalisten Martin Schibbye föreläser utifrån sin 
bok Jakten på Dawit.

I samarbete med föreningen Ordfront Jönköping.
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Utställning: Samlarens värld
PLATS: Stadsbiblioteket, entrén
DAG: 6 maj–28 maj  

Hattnålar, hårarbeten och smycken 
tillverkade av människohår. Slipsnå-
lar, Algots puzzel och Signe Persson 
Melins keramik. Samlare i Örtugen 
Samlarförening väljer ut och visar 
upp klenoder ur sina samlingar.

I samarbete med Örtugen  
Wätterbygden Sweden.

Konstklubben/Filmstudion: 
Frida Kahlo – Viva la vida 
PLATS: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus
DAG: Onsdag 13 maj
TID: 18.00  

Viva La Vida är en ny dokumentär som 
belyser två sidor av den världsberömda  
mexikanska konstnärinnan Frida 
Kahlo – som revolutionär, feministisk 
pionjär och som människa, plågad av 
en sargad kropp och ett turbulent  
kärleksförhållande. En resa djupt in  
i Mexicos hjärta, som blandar inter-
vjuer, historiska dokument, fängslande 
rekonstruktioner och Frida Kahlos 
egna målningar, bevarade på några av 
de mest fantastiska museerna i Mexiko.

Mer information:  
facebook.com/jonkopingsfilmstudio
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Hunger Games prequel Celebration
PLATS: Stadsbiblioteket, Magenta
DAG: Tisdag 19 maj
TID: 17.00–19.00   

Tycker du om Hunger Games 
och vill fira att den nya boken 
släpps? Kom då till vår fest! 
Det finns quiz om filmerna 
och böckerna, pyssel på 
Hunger Games-tema, över-
raskningar och fika.

Hunger Games prequel 
Celebration görs av unga 
arrangörer med stöd av 
Idé jkpg och Jönköpings 
stadsbibliotek.
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IT-hjälpen
Vill du ha hjälp att hantera din surfplatta, dator eller  
mobil? IT-pedagogen Mons Annér finns på plats.  
Drop-in och kostnadsfritt.

För mer information, kontakta: mons.anner@jonkoping.se

STADSBIBLIOTEKET, LÄRVERKSTAN
Onsdagar 10.00–12.00 

HUSKVARNA BIBLIOTEK
Torsdagar 11.00–13.00  
(9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 5/3, 2/4, 23/4, 7/5 och 28/5)

Digitala hjälpen för nybörjare
PLATS: Österängens bibliotek 
DAG: Måndagar, med start 13/1 
TID: 14.00–16.00  

Vill du ha hjälp med att komma igång med att använda 
dator, telefon eller surfplatta? Vi kan bland annat hjälpa 
dig med att använda bibliotekets e-tjänster, att mejla, söka 
information och att använda appar eller sociala medier.

Anmälan via e-post eller telefon till Österängens bibliotek:  
osterangensbibliotek@jonkoping.se / 036-10 50 66
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iPad grundkurs
PLATS: Stadsbiblioteket, Lärverkstan
DAG: Torsdagar (16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 16/4 och 14/5)
TID: 10.00–12.00  

En grundkurs för dig som har en iPad. Vi lär oss att:

• Ladda hem appar

• Maila och skicka bilagor

• Ta en bild och dela den

• Hantera Wi-Fi, Apple-ID och backup via iCloud

• Låna och läsa e-böcker

Anmälan via e-post: mons.anner@jonkoping.se 
Begränsat antal platser. 

Bokcirkel på en torsdag
PLATS: Stadsbiblioteket, Caféet
DAG: Torsdagar, en gång i månaden
TID: 18.00–19.00  

Vi läser aktuella och nya böcker och pratar om dem. 
Ofta kopplat till stadsbibliotekets författarbesök.

För mer information, kontakta: rebecca.liden@jonkoping.se

Bokcirkel på förmiddagen
PLATS: Stadsbiblioteket
DAG: Torsdagar, en gång i månaden
TID: 10.00–11.00  

Vi läser romaner och noveller – ibland klassiker – som 
passar bra att prata om.

För mer information, kontakta:  
karin.kristoffersson@jonkoping.se
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Lättläst bokcirkel
Läs och prata svenska! För dig som redan läst en del  
på svenska. Vi läser böcker motsvarande lättlästnivå  
XL och lätta romaner. Kostnadsfritt.

STADSBIBLIOTEKET
Onsdagar 18.00–19.00 (15/1, 12/2 och 11/3) 
Anmälan via e-post: ylva.albertsson@jonkoping.se

HUSKVARNA BIBLIOTEK
Onsdagar 18.00–19.00 (8/4, 6/5 och 3/6) 
Anmälan via e-post: marie.odman@jonkoping.se

Språkcafé
Vi träffas för att prata svenska, fika och få nya vänner. 
Språkcaféet är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs. 
Även du som har svenska som modersmål är välkommen.

I samarbete med studieförbunden ABF och NBV.

HUSKVARNA BIBLIOTEK
Måndagar 17.30–18.45 (start 20/1)

STADSBIBLIOTEKET, CAFÉET
Onsdagar 17.30–19.00 (start 8/1 och slut 13/5)

ÖSTERÄNGENS BIBLIOTEK OCH KONSTHALL
Torsdagar 17.00–19.00 (start 16/1)

ÖXNEHAGA BIBLIOTEK
Torsdagar och fredagar 13.00–15.00 
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Samhällsvägledning
Känner du att det är svårt att hitta rätt i det svenska  
samhället? Välkommen in till oss så hjälper vi dig! Vi 
matchar dina frågor med rätt myndighet och kommunala 
kontakter. Det finns möjlighet att få hjälp på arabiska, 
somaliska och engelska. Kostnadsfritt.

Läs mer på bibliotek.jonkoping.se 

STADSBIBLIOTEKET
Måndagar och onsdagar 10.00–19.00

HUSKVARNA BIBLIOTEK
Måndagar 15.00–19.00

TENHULTS BIBLIOTEK
Torsdagar 14.00–17.00

ÖSTERÄNGENS BIBLIOTEK
Torsdagar 15.00–19.00

RÅSLÄTTS BIBLIOTEK
Fredagar 09.00–15.00

ÖXNEHAGA BIBLIOTEK
Fredagar 12.00–16.00
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På väg till arbete  
– Yrkessvenska för kvinnor
PLATS: Österängens bibliotek
DAG: Lördagar (11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2)
TID: 13.00–15.15  

Vill du få inspiration och hjälp med att komma in i arbets-
livet? Då är du välkommen på våra träffar där vi bland 
annat tränar yrkessvenska samt ger dig verktyg i hur du  
på ett effektivt sätt kan söka jobb.

I samarbete med studieförbundet ABF.

Internationella skaparbibblan
PLATS: Öxnehaga bibliotek
DAG: Onsdagar
TID: 10.00–12.00  

Vi pysslar, syr, skapar med papper och har framför allt 
roligt tillsammans. Riktar sig till dig som är vuxen.

I samarbete med Medborgarskolan.

Handarbetscafé
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Torsdagar (23/1, 20/2, 19/3, 16/4 och 14/5)
TID: 10.00–12.00  

Vi vänder oss till daglediga kvinnor i alla åldrar! Vi pratar, 
tar en kopp kaffe, tipsar varandra om garner, hjälps åt om 
man kört fast i ett mönster eller har svårt att läsa en svensk 
stickbeskrivning. Ingen anmälan.
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Shared Reading
PLATS: Stadsbiblioteket
DAG: Fredagar
TID: 10.00–11.30  

Vi läser noveller, texter och dikter högt tillsammans och 
samtalar. Träffarna ger en paus i vardagen med plats för 
reflektion. Vana som ovana läsare är välkomna. Utbildad 
läsledare leder gruppen. 

För mer information, kontakta:  
annamalin.kax@sv.se / 0720-70 50 45

I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.

Korsordsträff
PLATS: Stadsbiblioteket, Lärverkstan
DAG: Måndagar (27/1, 24/2, 30/3, 27/4 och 25/5)
TID: 11.00–12.00  

Tillsammans löser vi korsord! Material finns på plats.  
Ingen föranmälan behövs. Vårens korsordsträffar hålls 
sista måndagen varje månad.

Magentas bokklubb
Går du på högstadiet eller gymnasiet och gillar att läsa 
böcker? Gillar du att fika och prata om böckerna du läst? 
Kom med i Magentas bokklubb! Vi träffas ungefär en gång 
i månaden på stadsbiblioteket. Kostnadsfritt.

För mer information, kontakta: maria.friedner@jonkoping.se 
eller skicka ett meddelande till vårt Instagramkonto  
@mostermagentaandfriends
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Magentas Skrivkafé
PLATS: Stadsbiblioteket, Verkstan
DAG: Måndagar (3/2, 2/3, 30/3 och 11/5)
TID: 16.30–18.30  

Är du en skrivare som går på högstadiet eller gymnasiet? 
Kom till oss och skriv! Skriv vad du vill hur du vill, skriv-
coach finns på plats om du har frågor. Ta med egen dator 
eller block och penna. Vi bjuder på fika! 

Läxhjälp
PLATS: Stadsbiblioteket, Lärverkstan
DAG: Onsdagar (start 22/1 och slut 3/6)
TID: 15.30–18.00  

Behöver du hjälp med skoluppgifter eller vill träna din 
svenska? Volontärer från Jönköpings Rödakorskrets finns 
på plats för att hjälpa dig. Vänder sig främst till dig som 
går på högstadiet, gymnasiet eller SFI.

För mer information, kontakta:  
ylva.albertsson@jonkoping.se

I samarbete med Jönköpings Rödakorskrets.

TjejCafé
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Måndagar (20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 16/3, 30/3, 27/4, 11/5)
TID: 15.30–17.00  

För dig som identifierar dig som tjej och går på högstadiet. 
Tillsammans med Filippa, fritidsledare på fritidsgården 
Smeden, och Martina ungdomsbibliotekarie träffas vi  
måndagar jämna veckor och pratar om allt från Girl  
Power till HBTQ, fikar och skapar.
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Upptech i Fabriken
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Torsdagar (6/2, 20/2, 5/3, 19/3 och 2/4)
TID: 15.30–16.30  

Prova på skapande, elektronik och andra makers space- 
aktiviteter! För dig som är 10-15 år. Ingen anmälan.

I samarbete med Upptech.

Bokklubben
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Tisdagar (28/1, 18/2, 10/3, 31/3, 21/4 och 12/5)
TID: 15.30–16.30  

För dig som går på mellanstadiet och gillar att läsa och 
prata om böcker.

Anmälan via e-post: huskvarnabibliotek@jonkoping.se

Sagoväskan
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Onsdagar (15/1, 12/2, 11/3, 15/4 och 13/5)
TID: 09.00–09.45 och 10.00–10.45  

Det finns många roliga, spännande och bra böcker i Catharinas 
sagoväska. Kom till vår barnavdelning så öppnar vi väskan och 
ser vad vi hittar. För barn 3–5 år. 

Anmäl förskolegrupper via e-post:  
catharina.samuelsson@jonkoping.se
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Sagostund på lätt svenska
PLATS: Huskvarna bibliotek
DAG: Onsdagar (29/1, 26/2, 25/3, 29/4 och 27/5)
TID: 10.00–10.45  

Vi träffas i bibliotekens bilderboksavdelning. Sagorna är 
anpassade för barn 3–5 år som inte har svenska som första-
språk. Både förskolor och allmänhet är välkomna.

Anmäl förskolegrupper via e-post:  
catharina.samuelsson@jonkoping.se

Bokbussen
Med de mobila biblioteken har du aldrig långt till läsning 
och upplevelser! I Bokbussen finns fakta och skönlitteratur 
för alla åldrar och i den tillgänglighetsanpassade Bokbilen 
hittar du utvalda böcker, tidskrifter och CD-skivor som 
passar för den äldre generationen. 

Aktuella turlistor hittar du på bibliotek.jonkoping.se 

 

MÖT VÅRA KONSUMENTRÅDGIVARE PÅ BUSSEN 
Under några av vårens turer har du som bokbuss besökare 
chans att få rådgivning och ställa frågor om allt kring äm-
net konsumenträtt. Håll utkik på bibliotekets hemsida för 
närmare information om aktuella datum och hållplatser. 



15 feb Ingemar Svennebring

22 feb Christel Eklöv

29 feb Victor Rojas

7 mar Ulla Frid

14 mar Helge Granquist

21 mar Eva Mogren

4 apr Gunnar Gotte

18 apr Leif T Larsson

25 apr Johanna Linder

13/2

20/2

27/2

5/3

12/3

19/3

26/3

2/4

16/4

23/4

Inte den du tror

Jakten

Monos

Fröken Chic

Funeral parade of roses

Porträtt av en kvinna i brand

Tokyo story

Matteusevangeliet

Eggs

Yao

Stadsbiblioteket, Lilla scenen kl 12.00–13.00

FILMSTUDION våren 2020
Torsdagar 18.00  Biograf Fokus, Stadsbiblioteket

TERMINSKORT

Ordinarie: 350 kr
Pensionär/student/ungdom 
(t.o.m. 26 år): 200 kr

Biljett till enstaka film: 80 kr

Terminskort ger medlemskap samt 
inträde till samtliga filmer. Kortet 
kan köpas i förväg på Jönköpings 
stadsbibliotek.

Kan köpas på Jönköpings 
stadsbibliotek en timme innan 
filmstart. Vid första besöket 
tillkommer 20 kr för medlemskort.



Låna lokal för ditt 
arrangemang

Måndagar 18.00–19.00 kan du låna en lokal på 
Stadsbiblioteket. Öppet för alla – ingen kostnad.

Lokalen Sagan har 40 sittplatser. Teknik kan 
ordnas (en mikrofon med högtalare, en dator 
och projektor). Du som arrangerar ansvarar  
för egen marknadsföring.

VÄLKOMMEN!

Vill du hålla en workshop, göra ett boksläpp, 
debattera eller berätta om något? Boka Sagan!  
Ni skapar innehållet, vi bidrar med lokalen. 

Läs mer och gör intresseanmälan: 
bibliotek.jonkoping.se 



bibliotek.jonkoping.se

App: Ung Jkpg Bokerier Biblioteken i Jönköping
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