Tisdagar 09.30

LAGERSBERGS BIBLIOTEK

Sagostund på engelska

6 februari, 6 mars, 24 april
Nyhet! Nu har vi även sagostund på engelska.
För barn från 4 år. Föranmälan för grupper.
Torsdagar 15.00

Bookworms

Torsdagar 15.00

Pyssel

1 februari, 1 mars, 3 maj, 7 juni
Första torsdagen i månaden pysslar vi.
Olika material och teman. Från 6 år.

Lagersbergs bibliotek
Här kan du låna böcker, ljudböcker, tidningar och
tidskrifter för barn och vuxna. På biblioteket finns
tillgång till dator med Internetuppkoppling, trådlöst nätverk för egen dator & samhällsinformation.

Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

14.00-19.00

PROGRAM

22 februari, 22 mars, 26 april och 31 maj
Bookworms är klubben för dig som tycker om att
läsa! Vi träffas en gång i månaden och läser, skriver
och pratar om böcker. För dig som är 9-13 år.

Våren
2018

14.00-17.00

Lagersbergsskolan
Fogdegatan 1, 016-710 23 25
lagersbergs.bibliotek@eskilstuna.se
Vi finns på Facebook!

LAGERSBERGS
BIBLIOTEK

bibliotek.eskilstuna.se

Eskilstuna stadsbibliotek

Måndag 26 mars 17.00-18.00

FEBRUARI

Bokprat för vuxna

Måndag 12 februari 16.00-19.00

Legimus – egen nedladdning av talböcker
Du som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna
talböcker. När du har registrerat dig kan du själv
ladda ner talböcker genom Legimus.

Bibliotekarien presenterar och tipsar om vuxenböcker. Efteråt fikar vi och diskuterar böckerna
som har presenterats.

APRIL

Personalen registrerar nya användare och visar hur
Legimus fungerar. Barn under 18 år är välkomna tillsammans med förälder eller annan vuxen. Drop-in.

Vecka 14, 2-5 april

Vecka 8, 19-22 februari

Välkommen till biblioteket även på lovet!
Sagostund, pyssel och tävling med mera.

Sportlov

Påsklov

Välkommen till biblioteket även på lovet.
Sagostund, pyssel och tävling.

Torsdag 5 april 15.00

Workshop: serieteckning

Lär er att teckna serier! Vi skapar
serier tillsammans med serietecknaren Mikael Hyvönen.

MARS
= DIALOGMÅNAD

MARS

Vad tycker du ska
hända på biblioteket?
Fyll i enkät på
biblioteket eller skicka
förslag till lagersberg.
bibliotek@eskilstuna.se

Torsdag 8 mars

Internationella
kvinnodagen

Bokutställning med böcker av
kvinnliga författare från hela världen.
Måndag 12 mars 16.00-17.00

Författarbesök:
Janina Kastevik

Tisdag 23 april

Världsbokdagen

Bokutställning med böcker från olika världsdelar
och kulturer.

MAJ
Torsdag 17 maj 09.30

Sagostund på arabiska

Mahitab från Stadsbiblioteket läser sagor på arabiska.
För barn från 4 år. Föranmälan för grupper.

Författaren Janina
Kastevik mest aktuella
bok är den ruskiga
spökberättelsen Barnen
på Svartbäckens
sanatorium. Tidigare
har hon även skrivit
Noel och den magiska
önskelistan. Janina
skriver böcker för
slukaråldern 9-12 år.

Måndag 28 maj 15.00

Bokpicknick

Fika och boktips inför sommarlovet. Personalen
tipsar om böcker och högläser smakprov. Ta gärna
med egna tips på bra sommarlovsläsning. Vi träffas
på skolgården utanför biblioteket.
För dig som är 9-12 år.

Tisdag 13 mars
09.00-09.30

Barnteater:
Veva veva positiv

Med Abellis magiska teater.
Den allra minsta publiken
2-5 år får här en egen
varieté i gammaldags stil.

Återkommande
aktiviteter
Tisdagar 09.30

Sagostund

23 januari-8 maj
För barn från 4 år.
Föranmälan för grupper.
Onsdagar 09.30

Sagostund på somaliska

21 februari, 21 mars, 25 april
En gång i månaden har vi sagostund på somaliska.
För barn från 4 år. Föranmälan för grupper.
Tisdag 20 mars 09.30

El Sistema

Barn från Fröslundavägens förskola framför
Sagan om vanten som danssaga.
För barn från 4 år, fritt inträde.

Torsdagar 09.30

Sagostund på arabiska

15 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj
En gång i månaden har vi sagostund på arabiska.
För barn från 4 år. Föranmälan för grupper.
Fortsättning nästa sida!

