ALBERGA NÄRBIBLIOTEK

Här kan du låna böcker, ljudböcker och
tidskrifter för barn och vuxna.
På biblioteket finns en hylla där du kan byta
egna böcker, tidningar och filmer. Kanske
hittar du något där att ta med som lån eller
behålla.
Alberga närbibliotek finns på Facebook.
Föreningen Bullar & böcker är vår samarbetspartner i Alberga. Föreningen arrangerar
program och utställningar som är märkta
med * och driver kafé måndagar 17.30-19.00
i samlingssalen.
Öppet
Måndag 16.00-19.00

PROGRAM

Alberga närbibliotek

Våren
2018

Hammargårdsvägen 1
Telefon: 016-710 32 16, 070-167 24 01
VÄLKOMMEN!

ALBERGA
NÄRBIBLIOTEK
bibliotek.eskilstuna.se

Eskilstuna stadsbibliotek

JANUARI
Måndag 22 januari 18.00 *

Hembygdsforskning från
en lantmätares perspektiv

Anna-Karin Bladh berättar om hur man kan släktforska med hjälp av Lantmäteriets arkiv och
mycket annat.

FEBRUARI
Måndag 26 februari 18.00 *

Nära fåglar

Fotograf Roine Magnusson berättar om sitt Augustprisnominerade bokprojekt Nära fåglar och tar oss
med en sväng till barndomen.

MARS
Måndag 19 mars *

Baktävling: Påskgodis

Roine Magnusson

Hur ser ditt påskgodis ut? Vilka favoriter gör du?
Visa oss och var med i vår tävling!
Inlämning 16.30-17.00. Vinnare utses 18.00.
Kontakta Rita Born på 016-622 82 om du har frågor.

APRIL
Måndag 16 april 18.00

Operation Smile

Mikaela Jonasson, narkosläkare på Mälarsjukhuset
i Eskilstuna, berättar om sitt engagemang inom
Operation Smile där hon arbetar som volontär runt
om i världen med att operera barn med gomspalt. I
och med operationen får barnen en mycket större
möjlighet till ett bättre liv.

Återkommande
aktiviteter
Stickcafé *

Måndag 17.00-19.00 jämna veckor
Vi träffas för att handarbeta och umgås.
För alla åldrar.

Bokcirkel *

Måndag 17.30-19.00
Följande datum: 22 januari, 26 februari, 26 mars,
23 april och 21 maj
En gång i månaden träffas vi och pratar om en
bok vi har läst. Ingen föranmälan, alla är välkomna.

* Program och utställningar anordnade
av föreningen Bullar & böcker

Operation Smile

