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Skanörs bibliotek
Titta bok! Sjunga sång (0–6 år). Onsdagar 
kl. 10.30-11. En rolig blandning av sånger 
och småbarnsböcker. Var med och lyssna 
och sjung och träffa djuren i den magis-
ka väskan! Onsdagarna: 14 sep, 12 okt,  
9 nov, 7 dec kl. 10:30. Fri entré, ingen 
föranmälan. 

Bokklubben Hokus Bokus! (10–12 år). 
Torsdagar kl. 15.30-16.30. Vill du snacka 
böcker, fika och pyssla? Välkommen till 
vår bokklubb! Anmälan gäller för alla 
tillfällen under hösten. 15 sep, 6 okt, 27 
okt, 17 nov.
 

Vellinge bibliotek:

Barn- och ungdomsprogram 

Återkommande arrangemang  

Höllvikens bibliotek
Sångstund (0–6 år). Måndagar kl. 10.30-11 
& 11-11.30. På måndagar sjunger vi så 
taket lyfter i Badhytten! Föräldrar med 
små barn är välkomna att vara med.  
(19 sep- 14 nov).
 

Vellinge bibliotek
Pyssla en magisk värld 1 okt-4 nov. Pyssla 
en magisk värld i biblioteket! Drakar, 
trollkarlar, enhörningar eller något från 
din favoritbok... Vad vill du ska finnas i 
den magiska världen? Världen finns på 
plats under hela oktober, och pysselskå-
pet är fyllt med magiskt skojiga saker. 
Välkommen när det passar dig! 3–14 år. 
Plats & Arr: Vellinge bibliotek.
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Magiska bokklubben “Ylvania” (9–10 år). 
Tisdagar kl. 15.30-16.30. Går du i trean, 
gillar spännande böcker om magiska 
världar, pyssel och fika? Då ska du vara 
med i bokklubben Ylvania! Vi läser en av 
de magiskt spännande fantasyberättelser-
na om Ylvania tillsammans, och träffas 
varje tisdag i oktober (4/10, 11/10, 18/10, 
25/10). På höstlovet har du sedan möjlig-
het att träffa författaren Ylva Hällen på 
biblioteket. Begränsat antal platser, för-
anmälan på biblioteketve@vellinge.se el 
040-42 50 60. För dig som går i årskurs 3. 

V. Ingelstad bibliotek
Måndagspyssel (6–16 år). Måndagar kl. 
13-17. Pysselvagnen rullas fram fullpack-
ad med pärlor, trådar, silkespapper och 
glitter. Du pysslar hur och vad du vill!  
(5 sep-19 dec ej v.44).

TV-spelstisdag (6–16 år). Tisdagar kl. 13-
19. Varje tisdag sätts din skicklighet på 
prov. I en galax långt, långt borta eller på 
racingbanan? Som grälsjuk gås eller fot-
bollsstjärna? Det bestämmer du!  
(6 sep-20 dec, ej v.44).

Vellinge kulturskola Artisten
Babyrytmik (0–2 år). Tisdagar kl. 9.30-10 
& 10.30-11. Välkommen att upptäcka 
musikens värld med ditt barn! Tillsam-
mans med rytmikpedagog Katja Nielsen 
får du och ditt barn en härlig stund. Ba-
byrytmik 1 kl. 9.30 för de barn som ännu 
inte går. Babyrytmik 2 kl. 10.30 för de 
barn som tagit sina första steg. Pris: 50 
kr ink fika för stora och små. Biljetter: 
kulturcentralen.nu Se senaste infon på 
vellinge.se/kulturskola (6 sep-31 jan, ej 
v.44, 51, 1). 

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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September
8 sep kl. 15-16 Spelhäng på bibblan!  
Vi dukar upp med brädspel och fika! Ta 
med en kompis eller kom ensam, här 
finns alltid någon att spela med! Ingen 
föranmälan och gratis. 7–12 år. Plats & 
arr: Skanörs bibliotek.

17 sep kl. 11-14 Familjelördag. Idag bju-
der vi på ansiktsmålning och pysselbuffé. 
Och som vanligt kan man förstås mysa i 
kuddarna med en god bok, klä ut sig och 
leka. Plats & arr: Höllvikens bibliotek

18 sep kl. 10.15, 11.15 & 12.15 Natur-
borgardag. Lär er att känna igen några av 
de vanligaste fåglarna, svamparna, blom-
morna, gräsen, buskarna, träden med flera 
(30 st.) i vår strandnära natur. Kvalificera 
dig för att få bära Naturborgarmärket 
som bevis på vad du kan om arter och 
biologisk mångfald. Guidad vandring 
med Nils-Arvid Andersson kvart över 
varje heltimme i 45 min. Plats: Falsterbo 
strandbad. Samling på parkeringen där 
Falsterbo naturum tidigare fanns. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening & 
Sparbanksstiftelsen Skåne.

23 sep kl. 10-11 Fredagssaga på Vellinge 
bibliotek. Öppna förskolan besöker bibli-
oteket – kom du med! Välkommen till en 
mysig förmiddag med sagostund, rim och 
ramsor och boktips för barn 0–6 år. 
Barn en kan också leka, rita och klä ut sig 
på vår fina barnavdelning. Plats: Vellinge 
bibliotek. Arr: Vellinge bibliotek & 
Familj ernas hus.

Oktober
1 okt kl. 11.30-12.30 Workshop: Testa 
trickfilm på Vellinge bibliotek. Lär dig 
trickfilma och fotografera mot green 
screen. Ålder: 9-12 år. För anmälan på 
biblioteketve@vellinge.se eller 040-42 
50 60. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

2 okt Familjedag & eko-marknad på 
Ängavallens gård – Natursnok. Aktivite-
ter för alla åldrar med djursafari, verksam-
hetsvandring, eko-marknad, tipsrunda, 
korvgrillning med mera på Ängavallens 
gård. Plats: Ängavallens gård, Norra  
Håslöv. Arr: Falsterbonäsets Naturvårds-
förening.

8 okt kl. 11.15-11.55 & 13-13.40 Jazza med 
Mimi Teris. Kom och sjung med sång-
erskan Mimi Terris som jazzar loss och 
låter dig leka med rösten och röra på krop-
pen. Med rösten kan du sjunga precis vad 
du vill, sången behöver inte ens ha några 
ord. Vad händer när Mimi plötsligt upp-
täcker att hon fastnat i en sång? Kan alla i 
publiken hjälpa henne ut? 1–5 år. Biljetter 
40 kr, www.kulturcentralen.nu Plats: Höll-
vikens bibliotek (Badhytten) Videholms 
allé 1A 236 31 Höllviken. Arr: Kultur-
enheten och Biblioteket Vellinge kommun.

Jazza med Mimi Teris.
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9 okt kl. 11-15 Arriedagen. FNF kommer 
att delta med en mikroaktivitet för barn. 
Plats: Arriesjön strövområde. Arr: 
Falsterbo näsets Naturvårdsförening.

13 okt kl. 15-16 Spelhäng på bibblan! Vi 
dukar upp med brädspel och fika! Ta med 
en kompis eller kom ensam, här finns 
alltid någon att spela med! 7–12 år. Ingen 
föranmälan och gratis. Plats & Arr: 
Skanörs bibliotek.

15 okt kl. 11.15-11.55 Jazza med Mimi 
Teris. Kom och sjung med sångerskan 
Mimi Terris som jazzar loss och låter dig 
leka med rösten och röra på kroppen. 
Med rösten kan du sjunga precis vad du 
vill, sången behöver inte ens ha några ord. 
Vad händer när Mimi plötsligt upptäcker 
att hon fastnat i en sång? Kan alla i publi-
ken hjälpa henne ut? 1–5 år. Biljetter 40 
kr, www.kulturcentralen.nu Plats: Skanörs 
bibliotek, Bäckatorget 4, Vellinge. Arr: 
Kulturenheten och Biblioteket Vellinge 
kommun.

18 okt kl. 17-18 Bokhyllehäng och pyssel 
på Vellinge bibliotek: Ylvania och andra 
magiska berättelser. Gillar du magi och 
fantasy? Inför Ylva Hällens besök senare i 
höst tipsar och pratar vi idag om fantasy-
serien Ylvania och andra magiska berät-
telser, och pysslar en mysig Ylvania-lykta. 
Självklart får du också gärna tipsa om en 
magisk bok du gillar! Från 8 år. Plats & 
arr: Vellinge bibliotek

21 okt kl. 10-11 Fredagssaga på Vellinge 
bibliotek. Öppna förskolan besöker bibli-
oteket – kom du med! Välkommen till en 
mysig förmiddag med sagostund, rim och 
ramsor och boktips för barn 0–6 år. Bar-
nen kan också leka, rita och klä ut sig på 
vår fina barnavdelning. Plats: Vellinge 
bibliotek. Arr: Vellinge bibliotek & 
Familj ernas hus.

29 okt kl. 11-14 Magisk lördag med troll-
karlsshow på Vellinge bibliotek. Vi in-
leder bibliotekets magiska höstlovsvecka 
med en magisk familjelördag! Kl. 11.30 är 
det trollkarlsshow med Magiske Måns! 
Många skratt, tokiga upptåg, över-
raskningar och oförklarliga trollerikonster 
utlovas! Mellan kl. 11-14 bjuder vi även på 
pyssel, ansiktsmålning, tipsrunda och 
annat magiskt. Kom gärna utklädd! För 
alla åldrar. Föreställningen passar bäst för 
barn 2-10 år. Plats & Arr: Vellinge biblio-
tek.

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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Höstlov

Höllvikens bibliotek
31 okt-4 nov kl. 11-18 Tipsrunda. Hela 
höstlovet hänger vår tipsrunda med kluri-
ga frågor uppe på barnavdelningen. 
Chans att vinna fina bokpriser! Från 6 år.

1 nov kl. 14-15 Trollerishow. Kom och se 
”Rosini och Esmeraldas magiska show”! 
En humorfylld och engagerande berättel-
se framförd av Peter Rosengren, profes-
sionell trollkonstnär. Gratis, men måste 
förhandsbokas på biblioteketho@ 
vellinge.se eller 040-42 54 85. Begränsat 
antal platser. Från 6 år. Plats: Hörsalen på 
Postgården, bakom biblioteket.

2 nov kl. 14-16 Halloweenpyssel. Idag tar 
vi fram vår pysselvagn, så kom och låt 
kreativiteten flöda! För barn från 6 år.

3 nov kl. 15-15.30 Kuslig högläsning. Väl-
kommen in i vår mysbelysta Badhytt för 
en stunds kuslig högläsning. Efteråt pyss-
lar vi en fin ansiktsmask. Lämplig ålder: 
5–8 år. Föranmäl er på biblioteketho@
vellinge.se

4 nov kl. 15-21 Dökul i Höllviken! Idag 
minns vi alla nära och kära som inte läng-
re finns med oss genom att samlas på 
Höllvikens bibliotek, Stora Hammars kyr-
ka och i Kyrkans hus för att ha några fina 
timmar tillsammans. Vi börjar på Höllvi-
kens bibliotek med att läsa sagor och an-
dra texter kring sorg och förlust samt sam-
tala kring detta. Vi pysslar även en 
minneslykta. Sen avgår paraden till Stora 
Hammars kyrka där dagen fortsätter med 
symboljakt, andakt och pumpasoppa. Vi 
avslutar med att titta på film och äta pop-
corn i Kyrkans hus. Kom gärna utklädd 

och ta gärna med en bild på den/de du 
saknar. Det kostar förstås inget att komma 
och ha Dökul med oss. Plats & Arr: Höll-
vikens bibliotek & Höllvikens församling.

Skanörs bibliotek
31 okt-4 nov kl. 11-18 Höstlovspyssel. 
Massor av roligt pyssel för alla lovlediga 
barn! För barn från 7 år, yngre barn en-
dast i vuxet sällskap. Obs! På fredagen 
stänger biblioteket kl. 15.

2 nov kl. 15-16 Läskiga boktips. Kom och 
fika och få tips om läskiga böcker. Om du 
vill får du också gärna ta med någon bok 
du gillar. 9–15 år. Ingen föranmälan och 
gratis.

3 nov kl. 14-15 Rosini och Esmeraldas 
magiska show! Ta chansen att se den sto-
re trollkonstnären Rosini! En humorfylld, 
fin och engagerande saga för barn och 
vuxna med teman som ensamhet, hopp 
och att övervinna svårigheter. För barn i 
skolåldern och familjer. Gratis, men be-
gränsat antal platser. Föranmälan till bib-
lioteketsk@vellinge.se eller 040-42 55 90.

4 nov kl. 13-14 Träffa getmannen. För 
dig som vågar... Den mystiske Getman-
nen lever i de 
stora skogar-
na i norr och 
ser ut som en 
blandning av 
människa och 
get. Idag läser 
vi berättelsen 
om honom. 
Och vem vet, 
kanske dyker 
han upp på 
riktigt...
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Trollerishow på 
Höllvikens bibliotek och 

Skanörs bibliotek
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Vellinge bibliotek
Välkommen till ett magiskt höstlov på 
Vellinge bibliotek! Vi lyfter fram magiska 
berättelser och bjuder på magiskt spän-
nande och roliga upplevelser! Kom gärna 
utklädd!
 
31 okt kl. 13.30-15 Magiska målarbilder. 
Färglägg en drake och få den att flyga och 
spruta eld! Går det? Ja, med våra magiska 
målarbilder och AR-teknik. Välkommen 
att prova på! Ta gärna med mobil eller 
surfplatta. Drop-in. Upp till 12 år.

31 okt-4 nov Tipsrunda. Gå vår tipsrunda 
på magiskt tema och var med i utlottning-
en av en magiskt bra bok! Drop-in under 
hela öppettiderna. 6–14 år.

31 okt-4 nov Magiskt pyssel. Skapa din 
egen trollstav eller ett halsband med en 
flaska motgift som du alltid kan bära med 
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dig - för säkerhets skull... Drop-in under 
hela öppettiderna. 6–14 år.

31 okt – 4 nov: Prova vår osynlighets-
mantel I vårt green screen-rum kan du 
prova på att se dig själv i en annan värld 
och att försvinna in i en osynlighetsman-
tel. Drop-in under hela öppettiderna.

1 nov kl. 13-15 Trolleriskola med Magi-
ske Måns. Lär dig trolla med Magiske 
Måns! Du får lära dig roliga trick som du 
kan visa för familj och vänner. Kl. 13-14 
för dig 7–8 år, samt kl. 14-15 för dig 9–12 
år. Föranmälan till biblioteketve@vel-
linge.se eller 040-42 50 60.  

2 nov kl. 10-11.30 Magiska målarbilder. 
Färglägg en drake och få den att flyga och 
spruta eld! Går det? Ja, med våra magiska 
målarbilder och AR-teknik. Välkommen 
att prova på! Ta gärna med mobil eller 
surfplatta. Drop-in. Upp till 12 år.
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3 nov kl. 14 Författarbesök Ylva Hällen. 
Biblioteket får besök av författaren Ylva 
Hällen! Ylva har skrivit de magiskt spän-
nande böckerna om Ylvania - fantasy-
världen med mystiska varelser, väl bevara-
de hemligheter och fyra olika barn som 
måste besegra ondskan. Hon är också 
känd från Barnkanalen och står bakom 
årets radiojulkalender. För dig 7 år och 
uppåt. Föranmälan till biblioteketve@
vellinge.se eller 040-42 50 60. 
 

V. Ingelstads bibliotek
31 okt-4 nov Skräckens vecka. Skräck-
fyllda brädspel, TV-spel och pyssel varje 
dag hela veckan på bibblan. Rysligt väl-
komna. DROP-IN. 6–16 år. 
 
31 okt-6 nov Skräckmästaren i V. Ingel-
stad. Med höstmörkret kommer skräcken 
till byn. Ladda ned appen TurfHunt, gå 

den ruskiga promenaden genom byn, 
svara på frågorna och gör de blodisande 
utmaningarna. Tävla om äran som byns 
skräckmästare och vinn 1 KG godis! FÖR 
BARN & VUXNA Ladda ner appen via 
GooglePlay eller Appstore och sök efter 
”Skräckmästaren i V. Ingelstad”.

98

Besök i Vellinge av Ylva Hällen. Fotograf: Peter Hagström
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November
12 nov kl. 11.15-11.45 & 13.15-13.45  
Familjelördag. Idag blir det en tänkvärd 
musikföreställning: Kompis. Alvin ska 
flytta. Han hoppas det finns kompisar på 
det nya stället som vill som han vill, för 
Alvin vill bara spela trombon. Men bar-
nen vill helt andra saker. Ingen vill det 
Alvin vill. Hur ska han då få kompisar? 
Kompis är en musikföreställning om att 
leka tillsammans, om att bjuda till och 
vara en bra kompis. Biljetter 40 kr säljs på 
www.kulturcentralen.nu. Plats: Höllvi-
kens bibliotek. Arr: Kulturenheten & 
Höllvikens bibliotek.

12 nov kl. 15-16 & 18–19 ”Togetherness” 
- kulturskolans festkonsert. 2012 blev 
musikskolan en kulturskola och flyttade 
in i nya lokaler. 10-årsjubileumet firas med 
en festlig föreställning i samarbete med 
kulturskolans ”Artist in Residence”, Jonas 
Nydesjö. Under konserten blir det urupp-
förande av musik som Jonas Nydesjö har 
komponerat till Vellinge kulturskola. 
Stycket heter ”Togetherness” och det är 
även temat för hela föreställningen. Med 
musik, sång, dans och bild bjuder kultur-
skolans elever och lärare in till ett festligt 
firande. Biljetter: 100 kr vuxen, 50 kr barn 
säls på www.kulturcentralen.nu Plats: 
Vellinge konserthus. Arr. Vellinge kultur-
skola Artisten.

26 nov kl. 11.15-12.20 SKROT konsert 
och prova-på-workshop. SKROT är en 
musikgrupp som spelar, uppfinner, byg-
ger och experimenterar med musik, tek-
nik. 3–12 år. Här bjuds det först på 30 
minuter konsert där det spelas på egen-
byggda skrotinstrument och sedan är det 
workshop där deltagarna får prova instru-
menten. Biljetter: 40 kr, www.kultur-

centralen.nu Plats: Vellinge bibliotek.  
Arr: Kultu enheten och Biblioteket Vel-
linge kommun.

27 nov kl. 12-17 Adventsfirande på Höll-
vikens bibliotek. Välkomna in på varmt 
och skönt häng! Vi öppnar upp Tomte-
verkstan där ni kan göra en personlig 
julklapp och hyllorna är fulla med härlig 
adventsläsning. Plats & Arr: Höllvikens 
bibliotek.

29 nov-23 dec Julpyssel på Vellinge 
biblio tek. Julpyssla på biblioteket, varje 
dag fram till jul! Kom när det passar dig! 
Drop-in. 3–14 år. Plats & Arr: Vellinge 
bibliotek. 

December
2 dec kl. 10-11 Fredagssaga på Vellinge 
bibliotek. Öppna förskolan besöker 
biblio teket – kom du med! Välkommen 
till en mysig förmiddag med sagostund, 
rim och ramsor och boktips för barn 0–6 
år. Barnen kan också leka, rita och klä ut 
sig på vår fina barnavdelning. Plats: Vel-
linge bibliotek. Arr: Vellinge bibliotek och 
Familjernas hus. 

11 dec kl. 13-13.30 & 15-15.30 Advents-
mys! Ho, ho, la, la! Kom och lyssna på 
mysiga julsagor och sjung julsånger! Vi 
bjuder på pepparkakor. Drop-in. Plats & 
Arr: Skanörs bibliotek.

12 dec kl. 18-19 Jul- och Luciakonsert. 
Vellinge kulturskola Artisten inbjuder till 
en stämningsfull konsert i Hököpinge 
kyrka, Det blir Luciatåg med kultursko-
lans skönsjungande körer samt gnistrande 
julmusik framförd av stråkorkester och 
instrumentalelever. Plats: Hököpinge kyr-
ka. Arr: Vellinge kulturskola Artisten

Digitala biblioteket
- med världen i din ficka

Helt kostnadsfritt! 
Skaffa ett lånekort 

för att börja. 

Välkommen 
till biblioteket!

Scanna QR-koden
för att få tillgång
till hela innehållet

Biblioteken i Vellinge kommun



1110

Digitala biblioteket
- med världen i din ficka

Helt kostnadsfritt! 
Skaffa ett lånekort 

för att börja. 

Välkommen 
till biblioteket!

Scanna QR-koden
för att få tillgång
till hela innehållet

Biblioteken i Vellinge kommun



1312

Vuxenprogram 

Återkommande arrangemang  

Skanörs bibliotek
IT- hjälp på Skanörs bibliotek. Måndagar 
kl. 10-12. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper till med generel-
la digitala frågor och guidning i biblio-
tekets digitala utbud såsom e-böcker och 
e-ljudböcker. OBS vi kan inte hjälpa till 
med bankärenden eller andra känsliga 
ärenden. 30 min/person och begränsat 
antal platser. Föranmälan till bibliote-
ketsk@vellinge.se el 040-42 55 90. 19 sep, 
10 okt, 7 nov, 5 dec.

Läsgrupp på Skanörs bibliotek. Torsda-
gar kl. 14-15.15. Välkommen att delta i 
vår läsgrupp på Skanörs bibliotek. Vi ut-
forskar gemensamt kortare texter för att 
nå en djupare förståelse för berättelsen. 
En läsledare läser högt och vi stannar upp 
och pratar om vad vi upplever under själ-
va läsningen och närmar oss texten med 
våra olika erfarenheter. Inga förberedelser 
krävs, alla är välkomna att slå sig ner, 
lyssna och samtala. Du kan anmäla dig till 
ett eller flera tillfällen. Fika ingår. Föran-
mälan, begränsat antal platser. Anmäl till 
biblioteketsk@vellinge.se el. 040-42 55 
90. Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Skanörs 
och Vellinge bibliotek.
 

Vellinge bibliotek
Språkcafé på Vellinge bibliotek. Ons-
dagar kl. 13-14 Lär känna nya människor 
och träna på att tala svenska. Under träf-
farna fikar vi och samtalar om vardagliga 
situationer. T o m 14/12, ej 2/11. Plats: 
Vellinge bibliotek. Arr: Vellinge lärcenter. 

Klimatkrisen – engagera dig tillsammans 
med andra! Torsdagar kl. 16-17.15. Vill 
du bli lyssnad på och ha en plats där dina 
klimatkänslor tas på allvar? Där du får 
utforska hur känslorna kan omvandlas till 
en kraft, och hur du tillsammans med 
andra, kan göra skillnad? Gå med i Vel-
linge biblioteks klimatkänslogrupp! Vi ses 
fem gånger och under träffarna läser vi 
texter, gör övningar och diskuterar. Inga 
förkunskaper krävs. Ålder: 16–25. 29 sep, 
6 okt, 13 okt, 20 okt, 27 okt Plats: Vel-
linge bibliotek. Arr: Skanörs bibliotek, 
Vellinge bibliotek & Terra-Pi i samarbete 
med Klimatpsykologerna.
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September
1 sep kl. 16-18 Juristjour. Kostnadsfri 
juridisk rådgivning för privatpersoner 
och företag av jur.kand. Camilla J. Lind-
berg. Max 15 min/person. Kölappar de-
las ut från kl. 15.30. Begränsat antal plat-
ser. Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

2-4 sep kl. 10-18 Rösta fram din fågel-
favorit! Vellinge Fotoklubbs special-
grupp inom fågelfotografering ställer ut 
fågelbilder och arrangerar en tävling där 
alla besökare kan rösta fram ’Bästa bild’ 
och vinna fina priser. Plats: Falsterbo 
Birdshow vid Falsterbo Camping Resort. 
Arr: Vellinge fotoklubb.

Rösta fram din fågelfavorit. Foto Mats Stafström.

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.

Falsterbo Fågelstation, ”Titta på fåglar!” 
Lördagar & söndagar kl. 8-12. Fågelskåd-
ning i lagom tempo vid Falsterbo fyr till-
sammans med P-G Bentz. Kom när det 
passar. Gratis. Ingen förhandsanmälan. 
Klädsel efter väderlek. Ta gärna med ki-
kare. 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 sep, 1, 2, 8, 
9, 15, 16, 22, 23 okt. Arrangör: Falsterbo 
Fågelstation och Vellinge kommun.
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2-4 sep Falsterbo Bird show. Tipsrunda, 
pyssel och fråga experterna i vårt tält. 
Samt en guidad naturvandring i området 
lördagen den 3/9. Exakt tid finns på vår 
falsterbonaset.se Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening, Måkläppsförening-
en & Katastrofhjälp Fåglar och Vilt. 
 
3 sep kl. 9-12 Loppis. Första lördagen i 
månaden. Plats: Ängavägen Vellinge mitt 
emot vårdcentralen. Arr: Lions Club 
Vellinge.

3 sep kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske-
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club 
Reng Höllviken.

4 sep kl. 18.30-21 Valdebatt i miljön och 
naturens tecken med Vellinge kommuns 
politiker. Traditionsenlig valdebatt med 
Vellinge kommuns politiker med fokus 
på miljö och naturfrågor. Debatten sänds 
även digitalt. Läs mer på falsterbonaset.
se. För medverkan på plats krävs för-
anmälan på vår hemsida. Begränsat antal 
platser. Plats: Biohuset i Höllviken. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

6 sep kl. 19-20.30 Dante, lustens poet. 
Föredrag om den italienska litteraturen 
under 12- och 1300-talet, om det italien-
ska språket och om Dante Alighieri. För-
anmäl dig till 040-42 54 85 el. bibliote-
ketho@vellinge.se Om intresse finns 

startas sedan en studiecirkel med 9 till-
fällen om Dantes Divina Commedia. 
Mer info finns på bibliotek.vellinge.se 
Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

11 sep kl. 10-13 Näsets historiska land-
skap från cykelsadeln. Följ med oss på en 
cykeltur i Skanör-Falsterbo där vi lär oss 
mer om hur vårt landskap bildades, hur 
ekosystemet hänger ihop och vilka syn-
ergier som krävs för detta. Medtag egen 
fika och givetvis cykel. Plats. Samling vid 
Rådhuset i Skanör. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

12 sep kl. 14-16 Film på Skanörs biblio-
tek. Filmvisning och efterföljande dis-
kussion med Svante Ors. Begränsat antal 
platser, föranmälan på 040-42 55 90 el 
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samti-
digt medlem i bibliotekets filmklubb. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

17 sep kl. 8-14 Näset runt – 31 km. 
Vandring i raskt tempo med guide och 
med kortare pauser för energipåfyllnad. 
Medtag egen proviant. God kondition 
krävs för hela rundan. Plats: Kanalkios-
ken, Falsterbokanalen. Arr: Falsterbonä-
sets Naturvårdsförening.

17 sep kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, 
Skegrie vägen 75, Höllviken. Arr: Lions 
Club Reng Höllviken.

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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17 sep kl. 11-12 Förlorade illusioner, en 
öronläkares självbiografi. Åke Reimer, 
öronläkare i Skanör, berättar med ut-
gångspunkt från sin självbiografi. Plats: 
Skanörs bibliotek. Arr: Bibliotekets Vän-
ner Skanör Falsterbo. 

17 sep kl. 11-14 Försäljning av utgallrade 
böcker, film och tv-spel startar. Försälj-
ningen håller på t o m 7 okt. Plats & Arr: 
Vellinge bibliotek.

18 sep kl. 10-13 Bakluckeloppis Top-
pengallerian. Anmäl dig på Biotorget 
Toppengallerian. Aktuella tider och da-
gar för anmälan kommuniceras på hem-
sida, instagram, fb och i galleriantid-
ningen. Avgift 100 kr/bil, begränsat 
antal platser. Plats: På parkeringen fram-
för Delitorgets entré längs med Kungs-
torpsvägen. Arr: Toppengallerian. 

20 sep kl. 13-15 IT-hjälp. Är du ovan vid 
att använda Internet och behöver hjälp 
med digitala frågor? Vill du lyssna på 
eller läsa en bok i din telefon men är 
osäker på hur du ska göra? Få individuell 
hjälp med dina digitala frågor på Biblio-
teket. Vi kan inte hjälpa till med bankä-
renden eller andra känsliga ärenden. 30 
minuter per person och begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteketvi@
vellinge.se el 040-42 59 20. Plats & Arr 
V. Ingelstads bibliotek.

24 sep kl. 12-13 Ekologiska Anna. Anna 
är en trädgårdsmästare som bedriver 
trädgårdsskötsel på ett ekologiskt sätt, 
utan kemiska bekämpningsmedel eller 
konstgödning. Det främjar den biologis-
ka mångfalden, ger friskare växter och 
en bättre miljö för både djur och 
människor. Pris: 50 kr. Plats: Hörsalen 

Gamla Biblioteksbyggnaden. Arr: Biblio-
tekets Vänner i Höllviken.

24 sep kl. 12-13 Klimatet ett högrisk-
projekt. Lars Werner, meteorolog med 
den aktuella boken Klimatsmart berättar 
och visar bilder om den framtid som vi 
går till mötes. Biljetter: Vellinge bibliotek 
Norrevångsg. 7, 040-42 50 60 och vid 
entrén. Pris: 100 kr inkl kaffe, kaka och 
boklotteri.. Plats: Vellinge biblio tek, 
Bokcaféet. Arr: Bokstödet Vellinge bibli-
oteks vänner.

27 sep kl. 10-11 It-hjälp Skanörs biblio-
tek. Biblioteket visar hur du lånar, läser 
och lyssnar på en e-bok. Inga förkunska-
per krävs! Medtag gärna den enhet du 
önskar läsa eller lyssna på böckerna i.
Begränsat antal platser. Föranmälan till 
biblioteketsk@vellinge.se el. 040-42 55 
90. Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

29 sep kl. 14-15.30 Boksamtal med  
Afternoon tea. Ta del av andras boktips 
och dela med dig av dina egna över en 
värmande kopp te. Föranmälan till 040-
42 54 85 el biblioteketho@vellinge.se 
Begränsat antal platser. Plats & Arr: 
Höllvikens bibliotek.

Oktober
1 okt kl. 9-12 Loppis. Första lördagen i mån-
aden. Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.

1 okt kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske-
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club 
Reng Höllviken.
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3 okt kl. 10-11 IT- hjälp på Skanörs bibli-
otek. Idag får vi besök av Swedbank som 
berättar om internetbanken, bank-ID 
och Swish. Du har chans att ställa alla 
frågor du funderar på när det gäller digi-
tala bankärenden. Du behöver inte vara 
kund i Swedbank utan informationen är 
generell.  Vi bjuder på fika. Begränsat 
antal platser. Föranmälan till bibliote-
ketsk@vellinge.se eller 040-42 55 90. 
Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Skanörs 
bibliotek & Swedbank.

4 okt kl. 14-15 Bokprat! Bibliotekarierna 
på Skanörs bibliotek tipsar om läsvärda 
böcker. Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

4 okt kl. 13-15 IT-hjälp. Är du ovan vid 
att använda Internet och behöver hjälp 
med digitala frågor? Vill du lyssna på 
eller läsa en bok i din telefon men är 
osäker på hur du ska göra? Få individuell 
hjälp med dina digitala frågor på Biblio-
teket. Vi kan inte hjälpa till med bank-
ärenden eller andra känsliga ärenden. 30 
minuter per person och begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteketvi@
vellinge.se eller 040-42 59 20. Plats & 
Arr: V. Ingelstads bibliotek.

4 okt kl. 16-18 Juristjour. Kostnadsfri 
juridisk rådgivning för privatpersoner 
och företag av jur.kand. Camilla J. Lind-
berg. Max 15 min/person. Kölappar de-
las ut från kl. 15.30. Begränsat antal plat-
ser. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

5 okt kl. 14-16 Film på Skanörs bibliotek. 
Filmvisning och efterföljande diskussion 
med Svante Ors. Begränsat antal platser, 
föranmälan på tfn 42 55 90 eller  
biblioteketsk @vellinge.se. Du blir samti-
digt medlem i bibliotekets filmklubb. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

6 okt kl. 15-16 It för seniorer: Bankens 
digitala tjänster. Tina Lensinger från 
SEB i Vellinge berättar om hur man an-
vänder bankens digitala tjänster på ett 
säkert sätt. Begränsat antal platser.  
Föranmälan på 040-42 50 60 el  
biblioteketve@vellinge.se  
Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

6 okt kl. 19-20 Nilsson förlag besöker 
Höllvikens bibliotek. Nilsson förlag är ett 
oberoende förlag med inriktning på över-
satt skönlitteratur från främst andra språk 
än engelska. De berättar om sin utgivning 
och sin verksamhet. Föranmäl dig till 
040-42 54 85 el. biblioteketho@vellinge.
se Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

7 okt kl. 10-12 Fredags-IT 1. Nu är det 
åter dags för våra större träffar där vi 
fikar och diskuterar allmänna svårigheter 
med IT – mobilen, datorn eller surfplat-
tan. Inga förkunskaper behövs! Träffens 
tema är “att läsa eller lyssna digitalt”. 
OBS! Evenemanget är gratis men vi har 
begränsat antal platser så föranmäl dig 
till biblioteket på 040-42 54 85. Fika 
utlovas. Välkommen! Plats & Arr: Höll-
vikens bibliotek.

8 okt kl. 11-12 Hur blir det roligt på tea-
tern? Dramaturgen Henrietta Hultén 
bjuder på en inblick i teaterns värld. 
Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Bibliotekets 
Vänner Skanör Falsterbo.

8 okt kl. 12-13 Charlotte Erlansson-Al-
bertsson. Jag är seniorprofessor vid 
Lunds universitet tidigare professor i 
medicinsk och fysiologisk kemi och har 
arbetat med forskning kring matens be-
tydelse för hälsan. Mitt föredrag handlar 
om vilken mat vi bör äta för att bäst sti-
mulera immunsystemet på ett hälsosamt 
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sätt utan att det överreagerar. Pris 50 kr. 
Plats: Hörsalen i Höllvikens Gamla Bib-
lioteksbyggnaden. Arr: Bibliotekets Vän-
ner i Höllviken.

9 okt kl. 10-13 Naturvård i Flommen. 
Städdag runt Södra Ålasjön med Mikael 
Kristersson. Mycket skräp har drivit 
iland innanför Slusan. Vi gör en praktisk 
naturvårdande insats. Stövlar och arbets-
handskar rekommenderas, ta gärna med 
sopsäck. Vi bjuder på grillad korv för 
alla som hjälpt till. Plats: Norr om 
Hamnvägen, parkeringen mot Norra 
Hovbacken. Arr: Falsterbonäsets Natur-
vårdsförening.

10 okt kl. 10-12 IT- hjälp på Skanörs bib-
liotek. Få individuell hjälp med dina digi-
tala frågor. Vi hjälper till med generella 
digitala frågor och guidning i bibliote-
kets digitala utbud såsom e-böcker och 
e-ljudböcker. OBS vi kan inte hjälpa till 
med bankärenden eller andra känsliga 
ärenden. 30 min/person och begränsat 
antal platser. Föranmälan till bibliote-
ketsk@vellinge.se el. 040-42 55 90. Plats 
& Arr: Skanörs bibliotek.

11 okt kl. 14-15 Daisy och ljudböcker. 
Lästips av bibliotekarier för dig som gil-
lar ljudböcker. Vi bjuder på kaffe och 
kaka. Plats: Vävstugan Bäckagården. Arr: 
Skanörs bibliotek.

13 okt kl. 19-20 Ingmar Skogar. Regn-
skogen – jordens lunga. Ingmar Skogars 
bildspel, ”en” intensiv upplevelse, unik 
biologisk mångfald. Pris: 50 kr. Plats: 
Hörsalen i Höllvikens gamla biblioteks-
byggnad. Arr: Bibliotekets Vänner i 
Höllviken.

13 okt kl. 14.30-15.30 DAISYbokprat. 
Välkommen till en träff där kommunens 
bibliotekarier tipsar om nya talböcker. 
Plats: Postgården. Arr: Biblioteken i  
Vellinge.

15 okt kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, 
Skegrie vägen 75, Höllviken. Arr: Lions 
Club Reng Höllviken.

16 okt kl. 11-14 Svampexkursion – 
Naturs nok. Vandring med mykolog Sig-
vard Svensson i norra Ljunghusen. Vi lär 
oss allt om områdets svampar. Ta med 
korg, kniv och fikakorg. Plats: Samling 
vid P-platsen direkt öster om gamla sta-
tionshuset. Arr: Falsterbonäsets Natur-
vårdsförening och Friluftsfrämjandet.

16 okt kl. 15. Dejlig Musik. Mikael Neu-
mann & Sveinung Hølmebakk. 1 tim. 20 
min. vacker musik och rolig underhåll-
ning med mäster-tenoren fra Norge och 
dansk/svensken från Ljunghusen.  
Biljetter: www. Kulturcentralen.nu el. 
040-10 30 20. 295 kr. Plats: Vellinge 
Konserthus.

Konsert Mikael Neumann & Sveinung Hølmebakk.
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18 okt kl. 18-19 Författarbesök: Maria 
Maunsbach. Vi får besök av Maria 
Maunsbach som berättar om sitt förfat-
tarskap och sin senaste bok: Lucky Lada 
och jag. Rakt från den skånska myllan, 
en varm och tragikomisk skröna som 
andas Fritiof Nilsson Piraten. Lucky 
Lada och jag är en roman om kärlek: att 
älska sina vänner, sin mamma, platsen 
där man vuxit upp, och till slut kanske 
även den man varit. Föranmälan på: 
040-42 59 20 el. biblioteketvi@vellinge.se 
Plats & Arr: V. Ingelstads bibliotek.

19 okt kl. 19-20 Författarbesök: Christof-
fer Carlsson. Christoffer Carlsson är 
kriminolog och prisbelönt deckarförfat-
tare till bland annat serien om Leo Jun-

ker och Hallandssviten. Föranmäl dig till 
040-42 54 85 el. biblioteketho@vellinge.
se. Begränsat antal platser. Plats & Arr: 
Höllvikens bibliotek.

20 okt kl. 18-19 Bokcirkel om Patrik 
Svenssons Den lodande människan.  
Inför Patrik Svenssons besök diskuterar 
vi tillsammans hans nya bok. Begränsat 
antal platser. Om du anmäler dig till 
cirkeln kan du låna ett ex av boken från 
1 sep. Anmälan på 040-42 50 60. Plats & 
Arr: Vellinge bibliotek.

22 okt kl. 12-13 Falsterbonäset under 
krig och beredskap. Lars Melin berättar 
och visar bilder om livet på Näset under 
världskrigen, och bygger på hans nyligen 

Författarbesök: Christoffer Carlsson. Fotograf: Emelie Asplund



1918

utkomna bok. Intressant och högaktu-
ellt! Entré 100 kr inkl. kaka, kaffe och 
boklotteri. Plats: Bokcaféet, Vellinge 
bibliotek. Arr: Bokstödet Vellinge biblio-
teks vänner.

22 okt kl. 12-14 Fågelsträck med rov-
fågelspaning. Fågelvandring med Henrik 
Waldenström på Skanörs Ljung. Kläder 
efter väder, kikare (gärna även tubkikare) 
och fika för en rast. Plats: Samling på 
parkeringen utanför Falsterbo Camping 
Resort. Arr: Falsterbonäsets Naturvårds-
förening.

22 okt kl. 11-12 Guldsmeder i Skanör. 
Ida Liedholm och Magnus Liedholm, 
välkända guldsmeder på Mellangatan i 

Skanör, berättar om sitt arbete. Plats: 
Skanörs bibliotek. Arr: Bibliotekets Vän-
ner Skanör Falsterbo.

25 okt kl. 18-19 Författarcafé med Pat-
rik Svensson. 2019 slog journalisten Pat-
rik Svensson igenom med sin bok Åle-
vangeliet där han både skildrar ålens 
gåtfulla historia och sin egen uppväxt 
och relationen till pappan. I den nya 
boken Den lodande människan spinner han 
vidare på sitt intresse för havet och 
människans relation till det genom tider-
na. Hör honom berätta på Vellinge bibli-
otek! Biljetter finns att boka/hämta på 
Vellinge bibliotek från 1 sep, 040-42 50 
60. Begränsat antal platser. Fika finns till 
försäljning. Från kl. 17 finns även möj-

Författarcafé med Patrik Svensson. Foto Emil Malmborg
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lighet att upptäcka havet genom 
VR-glasögon! Plats & arr: Vellinge bibli-
otek.
 
25 okt kl. 19-20 Lars Bennrup, fastighets-
mäklare. Vad skall man tänka på när 
man köper eller säljer sin bostad. 
Plats: Hörsalen i Höllvikens gamla bibli-
oteksbyggnad. Pris: 50 kr. Arr: Bibliote-
kets Vänner i Höllviken.

27 okt kl. 14-15.30 Läsvärt! Boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. 
Mysfika och boklotteri utlovas. För-
anmäl dig till 040-42 54 85 el. biblio-
teketho@vellinge.se Plats & Arr: Höllvi-
kens bibliotek.

29 okt kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske-
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club 
Reng Höllviken.

November
2 nov kl. 19-20 Gamla Vellinge. Kaj Pers-
son tar oss med på en resa från väster till 
öster i Månstorps kommun – från Södra 
Åkarp till V Ingelstad – gamla bilder och 
historia från orterna. Fri entré. Föranmä-
lan krävs. Plats & Arr: V. Ingelstads bib-
liotek.

5 nov kl. 9-12 Loppis. Första lördagen i mån-
aden. Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.

7 nov kl. 10-12 IT- hjälp på Skanörs bibli-
otek. Få individuell hjälp med dina digi-
tala frågor. Vi hjälper till med generella 
digitala frågor och guidning i bibliote-

kets digitala utbud såsom e-böcker och 
e-ljudböcker. OBS vi kan inte hjälpa till 
med bankärenden eller andra känsliga 
ärenden. 30 min/person och begränsat 
antal platser. Föranmälan till 
biblioteketsk@vellinge.se el. 040-42 55 
90. Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

8 nov kl. 14-16 Film på Skanörs biblio-
tek. Filmvisning och efterföljande dis-
kussion med Svante Ors. Begränsat antal 
platser, föranmälan på 040-42 55 90 el. 
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samti-
digt medlem i bibliotekets filmklubb. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

8 nov kl. 15-17 Volontärträff. Vill du veta 
mer om hur man som volontär kan hjäl-
pa andra, t.ex. genom att då och då läm-
na böcker till en låntagare som själv inte 
kan besöka biblioteket? Välkommen till 
vår inspirationsträff där du kan träffa 
andra, få tips och höra mer om hur vi 
kan jobba. Kaffe utlovas. Föranmälan på 
040-42 54 85 el. biblioteketho@vellinge.
se Plats: Höllvikens bibliotek. Bibliote-
ken i Vellinge.

9 nov kl. 18-19.30 Lämpliga respektive 
olämpliga läkemedel till äldre. Föreläs-
ning med apotekare Cecilia Lenander. 
Plats: Hörsalen Skanörs bibliotek. Arr: 
Vellinge Demensförening.

12 nov kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske-
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club 
Reng Höllviken.

12 nov kl. 12-13 Nya återblickar och fler 
bilder från gamla Hvellinge. Kaj Persson, 
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entusiast från gruppen Gamla Hvellinge 
visar fina och intressanta foton från en 
snart svunnen tid. Nostalgi? Ja! Entrén 
100 kr är inkl kaka, kaffe och boklotteri. 
Plats: Bokcaféet, Vellinge bibliotek. Arr: 
Bokstödet Vellinge biblioteks vänner.

15 nov kl. 13-15 IT-hjälp. Är du ovan vid 
att använda Internet och behöver hjälp 
med digitala frågor? Vill du lyssna på 
eller läsa en bok i din telefon men är 
osäker på hur du ska göra? Få individuell 
hjälp med dina digitala frågor på Biblio-
teket. Vi kan inte hjälpa till med bankä-
renden eller andra känsliga ärenden. 30 
minuter per person och begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteketvi@
vellinge.se eller 040-42 59 20. Plats & 
Arr: V. Ingelstads bibliotek.

15 nov kl. 19-20 Författarbesök: Helena 
Thorfinn. Helena Thorfinn, författare 
och journalist, berättar utifrån sin bok I 

munkens skugga om sina erfarenheter 
från Myanmar. Föranmälan till 040-42 
54 85 eller biblioteketho@vellinge.se 
Begränsat antal platser. Plats & Arr: 
Höllvikens bibliotek.

16 nov kl. 19-21 Lodjur i norra Skåne 
och några ugglor i mossen. Felix Heint-
zenberg – naturfotograf, biolog, förfat-
tare och föreläsare – berättar om och 
visar bilder från sina inspirerande natur-
fotoprojekt som resulterat i två WWF:s 
Pandaböcker samt nominering till Au-
gustpriset. Plats: Vellinge bibliotek. Arr: 
Vellinge fotoklubb, Falsterbonäsets Na-
turvårdsförening och Vellinge bibliotek.

18 nov kl. 10-12 Fredags-IT 2. Nu är det 
åter dags för våra större träffar där vi 
fikar och diskuterar allmänna svårighe-
ter med IT – mobilen, datorn eller surf-
plattan. Inga förkunskaper behövs! Träf-
fens tema annonseras på bibliotekets 

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.

Lodjur.  Foto: Felix Heintzenberg
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hemsida. OBS! Evenemanget är gratis 
men vi har begränsat antal platser så 
föranmäl dig till biblioteket på 040-42 
54 85. Fika ut lovas. Plats & Arr: Höllvi-
kens bibliotek.

20 nov kl. 9-13 Höstvandring på Måkläp-
pen. Tidig chans för besök på Måkläp-
pens naturreservat. Jan-Åke Hillarp leder 
vandringen. Varm och tålig klädsel (inkl. 
höga stövlar vid högt vattenstånd), kika-
re och varmt i termosen rekommenderas. 
Plats: Samling vid Flommens Golf-
klubbs parkering. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

23 nov kl. 19-21 När Måkläppen var en ö. 
Mikael Kristersson berättar ung-
domsminnen och visar sin första TV-
film ”Måkläppen” från 1973. Plats: Hör-
salen Skanörs Bibliotek. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

22 nov kl. 19-20 Benny Rosenqvist. Seans 
och frågestund. Plats: Hörsalen i Höllvi-
kens gamla biblioteksbyggnad. Arr: Bib-
liotekets Vänner i Höllviken.

24 nov kl. 15-16 It för seniorer: Digitala 
biblioteket – med världen i din ficka. 
Lyssna på en bok, se en film eller läs en 
tidskrift! Vi presenterar bibliotekens di-
gitala tjänster och svarar på frågor. Plats 
& Arr: Vellinge bibliotek.

24 nov kl. 14-15.30 Läsvärt! Boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. 
Mysfika och boklotteri utlovas. Föran-
mäl dig till 040-42 54 85 el. bibliote-
ketho@vellinge.se Plats & Arr: Höllvi-
kens bibliotek.

26 nov kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 

böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården,  
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions 
Club Reng Höllviken.

26 nov kl. 11-12 Vänligen bygg inga berg! 
Poeten, och snabbköpskassörskan (!), 
Lina Arvidsson berättar om sitt förfat-
tarskap. Plats: Skanörs bibliotek Arr: 
Bibliotekets Vänner Skanör Falsterbo & 
Skanörs bibliotek.

26 nov kl. 12-13 Föreningen Femnet. 
Kvinnor på Söderslätt, dåtid och nutid. 
Entré 50 kr, medlemmar gratis. Plats: 
Salongen Höllvikens Bibliotek. Arr: Bib-
liotekets Vänner i Höllviken.

27 nov kl. 12-17 Adventsfirande på bibb-
lan. Biblioteket håller söndagsöppet i 
samband med julmarknaden. Vi utlovar 
musik av Kulturskolans elever och fråge-
sport, samt möjlighet att fynda julklap-
par bland vår utförsäljning av gallrade 
böcker! Plats & Arr: Höllvikens biblio-
tek.

27 nov kl. 13-17 Lions Julmarknad. Un-
derhållning, dans kring granen, tomten 
delar ut julgodis till barnen, lotterier, 
fiskdamm, chokladhjul, försäljning av 
julpynt mm samt korv- och glöggförsälj-
ning. Plats: Bibliotekstorget, Höllviken. 
Arr: Lions Club Reng Höllviken. 

30 nov kl. 14-15 Bokprat! Bibliotekarier-
na på Skanörs bibliotek berättar om läs-
värda böcker. Plats & Arr: Skanörs bibli-
otek.

December
1 dec kl. 14-16 Film på Skanörs bibliotek. 
Filmvisning och efterföljande diskussion 
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med Svante Ors. Begränsat antal platser, 
föranmälan på 040-42 55 90 eller biblio-
teketsk@vellinge.se Du blir samtidigt 
medlem i bibliotekets filmklubb. Plats & 
arr: Skanörs bibliotek.

3 dec kl. 9-12 Loppis. Första lördagen i 
månaden. Plats: Ängavägen Vellinge mitt 
emot vårdcentralen. Arr: Lions Club 
Vellinge.

3 dec kl. 11-12 Författarbesök: Kalle 
Lind. Besök av Kalle Lind, diversearbe-
tare i kulturbranschen; författare, under-
hållare, konferencier och satiriker. Be-
gränsat antal platser, föranmälan till 
biblioteket. Plats & Arr: Skanörs biblio-
tek.

5 dec kl. 10-12 IT- hjälp på Skanörs 
biblio tek. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper till med gene-
rella digitala frågor och guidning i 
biblio tekets digitala utbud såsom e-böck-
er och e-ljudböcker. OBS vi kan inte 
hjälpa till med bankärenden eller andra 
känsliga ärenden. 30 minuter per person 
och begränsat antal platser. Föranmälan 
till biblioteketsk@vellinge.se eller 040-
42 55 90 Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

6 dec kl. 16-18 Juristjour. Kostnadsfri 
juridisk rådgivning för privatpersoner 
och företag av jur.kand. Camilla J. Lind-
berg. Max 15 min/person. Kölappar de-
las ut från kl. 15.30. Begränsat antal plat-
ser. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

6 dec kl. 18-19 TomteNisse GO. Än en 
gång gömmer sig tomtar i byn! Vi samlas 
på biblioteket och ger oss ut på jakt efter 
årets nissar – ta med dig hela familjen 
och kom. Avslutas med utdelning av fina 
bokpriser! Fri entré. Det bjuds på för-

friskningar. Plats & Arr: V. Ingelstad 
bibliotek.

7 dec kl. 19-20 Julmusik i V. Ingelstad. 
Kören Gospel Glow kommer och spri-
der julstämning. Några utställare kom-
mer även att förgylla kvällen. Vi bjuder 
på fika. Entré 40 kr. Föranmälan krävs. 
Plats & Arr: V. Ingelstad bibliotek.

8 dec kl. 15-16 Boktips i juletid. Bibliote-
karierna på Vellinge bibliotek tipsar om 
julens bästa läsning. Biblioteket bjuder på 
julfika. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

8 dec kl. 19-21 Julkonsert. Julkonsert i 
Håslövs kyrka. Pris och var biljetter säljs 
annonseras senare. Plats: Håslövs kyrka. 
Arr: Lions Club Vellinge.

9 dec kl. 10-12 Fredags-IT 3. Nu är det 
avslutning för våra större träffar där vi 
fikar och diskuterar allmänna svårigheter 
med IT - mobilen, datorn eller surfplat-
tan. Inga förkunskaper behövs! Träffens 
tema annonseras på bibliotekets hemsida. 
OBS! Evenemanget är gratis men vi har 
begränsat antal platser så föranmäl dig 
till biblioteket på 040-42 54 85. Fika utlo-
vas. Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

10 dec kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, 
Skegrie vägen 75, Höllviken. Arr: Lions 
Club Reng Höllviken.

10 dec kl. 11-12 God mat och spännande 
smaker. Emmanuella Sjöberg, 
matinspira tör, pralinkonstnär och 
kokboksför fattare berättar och inspire-
rar. Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Biblio-
tekets Vänner Skanör Falsterbo.
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11 dec kl. 12-18 Adventsmys! Biblioteket 
har adventsöppet. Plats & Arr: Skanörs 
bibliotek.

24 dec kl. 10-13 Loppis. Försäljning av
glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske-
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club
Reng Höllviken.

 
Januari
1 jan kl. 12-13 Nyårsdagsdoppet 2023. 
För fjärde gången arrangerar Ljungens 
Villaägareförening i samarbete med 
Ljungskogens Villaägareförening Nyårs-
dagsdoppet. Inled det nya året med ett 
uppfriskande bad. Alla badsugna i Höll-
viken och Ljunghusen träffas vid handi-
kappbadet på sydvästra sidan av Falster-
bokanalen. Vi hoppar i prick 12. Efteråt 
bjuder vi på kaffe/the och bulle. Best in 
show för man resp. kvinna får pris. Roli-
ga mössor/hattar och kläder premieras 
således. Deltagandet är avgiftsfritt och 
alla är välkomna. Ingen föranmälan. Allt 
deltagande sker på eget ansvar. Röda 
Korsets förstahjälpengrupp finns på 
plats. Välkomna. Plats: Sydvästra delen 
av Falsterbokanalen, handikappbadet. 
Arr: Ljungens Villaägareförening/
Ljungskogens Villaägareförening.

7 jan kl. 9-12 Loppis. Första lördagen i 
månaden. Plats: Ängavägen Vellinge mitt 
emot vårdcentralen. Arr: Lions Club 
Vellinge.

7 jan kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske-
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club 
Reng Höllviken.

14 jan kl. 12-13 Inte bara polis utan ock-
så människa. Ewa-Gun Westford, kanske 
Skånes mest kända polis, berättar med 
humor, värme och allvar hur det är att 
vara polis, människa och kvinna. Har 
skrivit boken ”Mitt Wallander-land”.  
Pris 100 kr inkl fastlagsbulle, kaffe och 
boklotteri. Plats: Bokcaféet, Vellinge 
bibliotek. Arr: Bokstödet Vellinge biblio-
teks vänner.

21 jan kl. 10-13 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske-
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club 
Reng Höllviken.

29 jan kl. 9-13 Vintervandring på Måkläp-
pen. Sista chansen för besök på Måkläp-
pens naturreservat i vinter. Jan-Åke Hil-
larp leder vandringen. Varm och tålig 
klädsel (inkl. höga stövlar vid högt vat-
tenstånd), kikare och varmt i termosen 
rekommenderas. Plats: Samling vid 
Flommens Golfklubbs parkering. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.
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Utställningar

Bärnstensmuseet
1 sep - 31 jan Öppet efter 
överenskommelse. Visning för mindre 
grupper. Tidsbeställning.

Permanent bärnstensutställning, natur-och 
kulturhistoria.

Biologisk mångfald med insektshotell. Nu 
utökad med döda stora träd. Öppet för gående 
och cyklister.

Galleri Falken i Ljunghusen
1 sep - 31 dec kl. 15-18. Ring alltid före 
besök för att boka tid för visning av konst 
0705-867975

Ulla Kristina Eriksson, Landskapsmålningar i 
olja, akvarell, akvarellkollage och akryl.

Skanörs bibliotek
Öppettider: måndag-torsdag 11–18, fredag 11–15, lördag 11–14 

8 jan - 18 feb Vellinge fotoklubb, foto

1 okt - 30 dec Lisa Edstrand Hjort, stickat

 

V. Ingelstads bibliotek
Öppettider: måndag 10-17, tisdag 11-19, onsdag 11-19, torsdag 10-17, fredag 10-15

3 okt - 16 dec Gunnilla Welwert, måleri

1 sep  - 30 sep Tove Zadlo, foto

8 jan  - 18 feb Vellinge fotoklubb, foto

Vellinge bibliotek
Öppettider: måndag 10–16, tisdag 8–19, onsdag 8–16, torsdag 8–19, fredag 8–14, lördag 11–14

1 sep - 30 sep Herrestorps förskola, avd Lejonkungen 
”Färgmonstret – i känslornas värld”

3 okt - 17 dec Birgitta Persson, akvarell

16 aug  - 30 sep Lennart Hansson, foto

8 jan  - 18 feb   Vellinge fotoklubb, foto
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Färgmonstret i känslornas värld Akvarellkollage av Falsterbo fyr 
Konstnär: Ulla Kristina Eriksson

Digitala biblioteket
- med världen i din ficka

Helt kostnadsfritt! 
Skaffa ett lånekort 

för att börja. 

Välkommen 
till biblioteket!

Scanna QR-koden
för att få tillgång
till hela innehållet

Biblioteken i Vellinge kommun
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Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

Vellinge kommun, 235 81 Vellinge
Telefon 040-42 50 00. Besök Norrevångsgatan 3

Biljettförsäljning, information och bokning till arrangemang,
kontakta respektive arrangör:

Bibliotekets Vänner Skanör-Falsterbo: tfn 0704-39 97 22. (Svante Ors)

Bibliotekets Vänner i Höllviken: Greta Linell 070-6915878

Bokstödet Vellinge biblioteks vänner: tfn 040-425060

Bärnstensmuseet: tfn 040-454504 (Leif Brost), www.barnstensmuseet.se

FNF, Falsterbonäsets Naturvårdsförening: e-post info@falsterbonaset.se www.falsterbonaset.se

Galleri Falken, Östra Falkvägen 8 Ljunghusen. Tfn 0705-867975, e-post ulla.kristina.eriksson@telia.com

Höllvikens bibliotek: tfn 040-425485, e-post biblioteketho@vellinge.se

Kulturenheten i Vellinge kommun: e-post Vellinge.kommun@vellinge.se

Lions Club Reng Höllviken: e-post info@lionshollviken.se www.lionshollviken.se

Lions Club Vellinge: tfn 0705-421342, www.lionsvellinge.se

Ljungens- och Ljungskogens Villaägareförening, www.ljungens-villaagare.se

Skanörs bibliotek: tfn 040-425590, e-post biblioteketsk@vellinge.se

Toppengallerian/Köpcentrum: Kungstorpsvägen, Höllviken, www.toppengallerian.se

Vellinge bibliotek: tfn 040-425060, e-post biblioteketve@vellinge.se

Vellinge Demensförening: tfn 040-470921, 0761–423223 (Kristina Sandström)

Vellinge fotoklubb: tfn 0705-323366 (Lennart Hansson) www.vellingefotoklubb.se 

Vellinge kulturskola Artisten: tfn 040-425267, e-post kulturskolan@vellinge.se www.vellinge.se/kultur-
skola facebook.com/vellingekulturskolaartisten Instagram & Youtube: VellingekulturskolaArtisten 

V. Ingelstads bibliotek: tfn 040-425920, e-post biblioteketvi@vellinge.se

Programmet ges ut av Kulturenheten Vellinge kommun. 
Nästa program utkommer i januari 2023.

De arrangemang och utställningar som finns med i detta Kultur-
program har blivit inskickade till Vellinge kommun till och med juni 
2022. Respektive arrangör ansvarar för sitt arrangemang. Under 
höst och vinter tillkommer fler arrangemang och utställningar.  
Håll utkik på arrangörernas hemsidor och på www.vellinge.se/ 
 fritid-och-kultur/kultur-och-nojen/kulturprogrammet.


