ÅRBY BIBLIOTEKET

Årby bibliotek har verksamhet för alla åldrar.
Här står berättelsen i fokus. Biblioteket ligger
mitt i Årby centrum.
Kom gärna in till oss med förslag och hjälp till
att utforma verksamheten.
Årby bibliotek har böcker på svenska, arabiska,
engelska, finska, kurdiska och persiska. Det finns
även tidningar på svenska, arabiska och finska.
På biblioteket har du tillgång till mötesrum,
samhällsinformation, datorer och trådlöst
nätverk.

Öppet
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

13.00-18.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

PROGRAM

Årby bibliotek

Våren
2018

Årbygatan 3, 633 45 Eskilstuna
Telefon: 016-710 70 39
Vi finns på Facebook och Instagram!

bibliotek.eskilstuna.se

ÅRBY BIBLIOTEK

Eskilstuna stadsbibliotek

Torsdag 19 april 13.30-15.00

FEBRUARI

Vändejting för daglediga

Känner du dig ensam om dagarna? Som vuxen kan
det vara svårt att hitta nya vänner, så varför inte prova
på vår ”speed-dejting”! Ta chansen, kanske träffar du
en vän för livet? Vi tipsar även om böcker om vänskap.

Måndag 5 februari 16.30-17.30

Måndagsmingel:
Boktips och frågesport

Vi har frågesport och boktips på temat kärlek, inför
alla hjärtans dag.

Måndag 23 april

Världsboksdagen

Vi firar Världsboksdagen med
boktips, bokloppis med mera.

Vecka 8, 19-22 februari

Sportlov

Pyssel, tävlingar med mera för alla
sportlovslediga barn. Se separat program.

MAJ

Måndag 26 februari 16.30-17.30

Måndagsmingel:
Bolivianska föreningen

Måndag 14 maj 16.30-17.30

Bolivianska föreningen bjuder på musik och dansuppvisning.

MARS

Måndagsmingel:
Gröna fingrar

Vi välkomnar våren med trädgårdstema. Kom och få
tips och inspiration av Eskilstuna trädgårdsförening.
Alla barn får så egna blomfrön i kruka.

MARS
= DIALOGMÅNAD
Vad tycker du ska
hända på biblioteket?
Fyll i vår enkät på
biblioteket eller skicka
förslag till årby.bibliotek
@eskilstuna.se

Återkommande
aktiviteter
Onsdag 14 mars
10.00-11.00

Barnteater:
Veva, veva positiv

Med Abellis magiska teater.
För barn 2-5 år. Platser
förbokas på 016-710 70 39
från 19 februari.

Måndagar 13.00-15.00

Mötesplats för personer
med funktionsnedsättning

Här kan du spela spel, läsa, låna dator och fika.
eskilstuna.se/motesplats_funk
facebook.com/motesplatsfunk
Onsdagar 09.30-10.00

Måndag 26 mars 16.30-17.30

Måndagsmingel:
Från vax till vinyl –
historien om att spara ljud

Jan Johansson berättar i ord
och ton om grammofonsskivans
utveckling under drygt 100 år.

APRIL
Vecka 14, 3-5 april

Påsklov

Pyssel, tävlingar med mera för alla
påsklovslediga barn. Se separat program.

Sagostund ”Det var en gång…”

24 januari, 28 februari, 21 mars, 25 april & 16 maj
För barn från 4 år. Ingen föranmälan.
Torsdagar 14.00-15.30

”IT-akuten”

15 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj & 14 juni
Personalen hjälper till med frågor om IT, smartphones och surfplattor. Ingen föranmälan.

