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med utställning, filmer, boksamtal och 
författarbesök.

TEMA I APRIL: FLYKTEN ÖVER SUNDET

Utställning 
Välkommen till Sverige är en digital utställning, producerad av 
Malmö Museer, som handlar om människor på flykt. Finns att se 
i biblioteket under april månad.

Lördag 2 april kan du se utställningsfilmen Välkommen till 
Sverige (20 min). Filmen visas på biblioteket och den kommer 
att rulla under hela öppettiden (kl 10 - 14).

Tisdag 5 april kl 17 visas en dansk spelfilm från 2016 på 
Scala Biografen (1h 34 min). Gratis inträde men begränsat antal 
platser. Biljetter hämtas på Båstads bibliotek från tisdag 
22 mars.

Lördag 23 april kl 11 visar vi Conny Palmkvists dokumentär-
film Flykten över sundet. På biblioteket, fri entré, ingen 
föranmälan. 

FLYKTEN ÖVER SUNDET

I 



Plats: Konferensrummet, Båstads bibliotek
Tid: Onsdag 13 april 17.00-18.00

Vi träffas på biblioteket och pratar om 
Conny Palmkvists Sundets röda nejlikor. 
Har du inte läst den? Reservera den på biblioteket! 

Föranmälan: bastad.bibliotek@bastad.se 
eller ring 0431-770 88. Begränsat antal platser. 

Bokträff: Sundets röda nejlikorFÖR 
VUXNA

Författarbesök- Conny PalmkvistFÖR 
VUXNA

Helsingborgsförfattaren Conny 
Palmkvist kommer till Agardh-
salen, Båstads bibliotek för att 
samtala om sin bok Sundets röda 
nejlikor: Hur svensk polis och 
Helsingörs syklubb räddade 

danska flyktingar under andra världskriget.
Foto: Kristoffer Granath

I boken skildras hur skepparen Erling Kjaer, kallad den röda 
nejlikan på nätterna dödsföraktande kryssade över Öresund i liten 
motorbåt mellan minfält och tyska jagare. Med risk för sina egna liv 
ställde han och de andra nejlikorna upp för sina medmänniskor. De 
hjälpte nästan 1500 motståndsmän och flyktingar att korsa 
Öresund mot friheten i Sverige.

Plats: Agardhsalen, Båstads bibliotek
Tid: Måndag 25 april 18.00 
Gratis, ingen föranmälan
Välkomna!



Bokcirkel tema nordisk litteraturFÖR 
VUXNA

Bokcirkla med oss på Båstads bibliotek! Vi läser 
litteratur av nordiska författare. Det blir totalt tre 
träffar under våren. Vi ses kl. 17-18 följande datum: 
26 januari, 23 mars och 18 maj. 

Föranmälan. Antalet platser är begränsat! Föranmäl dig till 
bastad.bibliotek@bastad.se eller ring 0431-770 88. 
Du anmäler dig till varje träff du vill vara med på. Först till kvarn gäller! 

När det är fullt kan du välja om du vill skrivas upp på en reservlista. 
Kom ihåg att lämna återbud så snart som möjligt om du får förhinder.

Träffarna är kostnadsfria.

Plats: Konferensrummet, Båstads bibliotek
Tid: 26 januari, 23 mars, 18 maj kl. 17-18.

Till den första träffen, onsdag 26 januari, ska du ha läst Sally 
Salminens Katrina. 

Vid den andra träffen, onsdag 23 mars, diskuterar vi Asta Olivia 
Nordenhofs Pengar på fickan. 

Till den tredje och sista träffen, onsdag 18 maj, ska du ha läst Mia 
Kankimäkis Kvinnor jag tänker på om natten.



 BÅSTAD – bokfrukost
Få boktips och en enkel frukost! 
Torsdagen den 10:e mars kl. 9-10.30 på Båstads bibliotek. 
Frukosten serveras från 9:00 och boktipsandet börjar kl. 9:15.

Föranmälan från och med 14 februari på telefon 0431-770 88 eller 
via e-post till bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser. 
Kostnad: 30 kr. Välkomna!

 FÖRSLÖV – bokfika
Få boktips och fika! 
Fredagen den 11:e mars kl. 13.00-14.00 på Förslövs bibliotek. 

Föranmälan under öppettid till Förslövs bibliotek på telefon 0431-
772 41 från och med 14 februari. Du kan också anmäla dig via 
e-post till forslov.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser. 
Kostnad: 30 kr. Välkomna! 

Bibliotekspersonalen tipsar om läsvärda böcker. 
Välj det tillfälle som passar dig bäst! I Båstad blir det 
bokfrukost och på filialerna blir det istället bokfika.

 TOREKOV – bokfika 
Få boktips och fika! 
Torsdagen den 10:e mars kl. 14.00-15.00 på Torekovs bibliotek. 

Föranmälan under öppettid till Torekovs bibliotek på telefon 
0431-772 45 från och med 14 februari. Du kan också anmäla dig 
via e-post till torekov.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser. 
Kostnad: 30 kr. Välkomna!

Bokfrukost och bokfikaFÖR 
VUXNA



Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet.
Tid: Första boksamtalet blir fredag 18 februari kl. 10 - 11.30 och 
det andra fredag 8 april, samma tid.

Kostnad: Gratis. Fika till självkostnadspris.

Anmäl dig till det ena eller båda samtalen.

Föranmälan: Båstads bibliotek, telefon: 0431-770 88. Det går även 
att maila anmälan till: bastad.bibliotek@bastad.se. 
OBS! Begränsat antal platser. 

Lyssna på andras boktips och 
berätta om en bok som du har läst. 

BoksamtalFÖR 
VUXNA

Plats: Konferensrummet, biblioteket
Tid: Tisdagar kl. 13 – 15 

SpråkcaféFÖR 
VUXNA

Med start tisdag 25 januari 2022

Välkomna!



FÖR 
BARN

Anna Nilsson illustrerar de spännande böckerna om 
kattspionerna på Rosengård, som Anja Gatu skriver. 
Första delen Man lever bara nio gånger nominerades till 
Crimetime award Årets barndeckare 2021.

Plats: Båstads bibliotek
Tid: Tisdag 22 februari kl. 10-12 

Plats: Förslövs bibliotek
Tid: Onsdag 23 februari kl. 10-12

Från 9 år

Föranmälan på 0431-770 88 eller på Båstads bibliotek
Begränsat antal deltagare

Teckna kattspioner med Anna Nilsson

Missa inte chansen att lära dig att rita Samira 
Karlsson, Pälsa, kråkan Håkan och de andra 
djuren på Rosengård!

Vad vet du om böckernas katter?

Testa dina kunskaper! Du har chans att vinna första delen i 
bokserien Man lever bara nio gånger av Anja Gatu och 
Anna Nilsson.

Quiz finns att hämta på Båstads, Förslövs och Torekovs bibliotek under 
öppettid vecka 8, 21 februari - 26 februari. OBS! Tänk på att biblioteken 
har olika öppttider!

FÖR 
BARN



Tage vaknar före alla andra. Han går på 
upptäcktsfärd i det sovande huset.

FÖR 
BARN Pysselbord

Du kan hämta en egen vinterpysselpåse på Förslövs eller 
Torekovs bibliotek under öppettid vecka 8 -men skynda dig om 
du vill vara säker på att få en påse! 

Vinterpyssla på egen hand på Båstads bibliotek 
måndag 21 februari - lördag 26 februari

FÖR 
BARN Pysselpåsar

FÖR 
BARN Sagofén Isadora - Jag går upp

En visuell föreställning med dockor och få ord för de små med  
Sagofén Isadora. 

Plats: Förslövs bibliotek
Tid: Onsdag 9 mars kl 10 - 10.25

För vuxna och barn upp till 18 månader

Begränsat antal biljetter delas ut på Öppna förskolan 
i Förslöv och Båstad från vecka 5 (31 januari - 5 februari)  



Lillebror Kanin bor i den underbara delen av 
skogen. När han går vilse hamnar han i den del av 
skogen där monstret bor….

En föreställning fylld med lek, skratt och musik om att bli vän 
med sin rädsla. Baserad på Jonna Björnstjernas bok med samma 
namn.

Plats: Sagorummet, Båstads bibliotek
Tid: Lördag 9 april kl 11 – 11.35

För vuxna och barn 3-6 år

Föranmälan på 0431-770 88 eller på Båstads bibliotek, 
begränsat antal platser. 

FÖR 
BARN

Sagan om den underbara 
familjen Kanin och monstret 
i skogen



Digital dropin återkommer under våren. 

Tango Libro återkommer under våren. 

 Bild: Christopher Clark

Vi firar Jordens dag den 22 april. 

HÅLL UTKIK PÅ BIBLIOTEKET OCH 
WEBBEN EFTER FLER EVENEMANG!



Evenemang och Coronaviruset

Vi ber dig att som deltagare följa de rekommendationer som råder. 
Delta bara i evenemang om du känner dig fullt frisk. Om du har 
anmält dig till ett evenemang men behöver stanna hemma på grund 
av sjukdom, sjukdomssymtom eller annan orsak uppskattar vi om 
du hör av dig och anmäler förhinder.

VÄLKOMNA
TILL

BIBLIOTEKET!

Följ Båstads bibliotek i sociala medier!
      biblioteken i båstads kommun           



Båstads bibliotek 2022. Clara Juhlin

Med reservation för ändringar och feltryck.


