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Förtidsröstning
inför EU-valet
Förtidsröstning inför valet startar onsdag 8
maj på Linnéstadens och Majornas bibliotek
under respektive biblioteks öppettider och
pågår till och med lördag 25 maj. EU-valet,
som kommer att hållas 26 maj, innebär val
av parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden.
Parlamentet är det
enda EU-organet
vars medlemmar väljs
genom direkt val.

Program januari–maj 2019
Alla program för vuxna är kostnadsfria om inget annat anges.
Begränsat antal platser, biljettutdelning i förväg på respektive
bibliotek. Biljetter till barnprogram kan köpas två veckor i förväg.

Majornas bibliotek

Linnéstadens bibliotek

Måndag–torsdag 10–19
Fredag 10–17
Lördag 11–15

Måndag–torsdag 10–19
Fredag 10–17
Lördag 10–14

Adress: Chapmans torg 5
Telefon: 031-365 95 51

Adress: Första Långgatan 28 A
Telefon: 031- 365 80 11
www.goteborg.se/linnestadensbibliotek

Öppettider:

www.goteborg.se/majornasbibliotek

Biblioteken i Majorna-Linné

Öppettider:

@bibliotekenimajornalinne

Återkommande program
för barn och unga
Babysång på bibblan med Lise-Lotte
För barn 4–10 månader. Sånger, ramsor och rörelselekar för
de små som ännu inte börjat gå. Begränsat antal platser.
Boka plats på biblioteket eller per telefon tidigast två veckor
i förväg.

Onsdagar på Linnéstadens bibliotek
20 februari kl. 10.15 och 11.15
20 mars kl. 10.15 och 11.15
24 april kl. 10.15 och 11.15
22 maj kl. 10.15 och 11.15

Bokslukarklubben på Majornas bibliotek
Tisdagar kl. 16. 5 februari, 5 mars, 2 april och 7 maj
Gillar du också att läsa och prata om böcker? Då ska du
var med i bokslukarklubben! Vi läser, tipsar och pratar om
böcker. Och fikar såklart. Bokslukarklubben är för dig som
går i mellanstadiet. Vi träffas fyra gånger under våren. Till
första träffen ska man ha läst boken Bubblan av Siri Pettersen.
Anmäl dig till bokslukarklubben på 031-365 95 51.

Bokhyllehäng på Linnéstadens bibliotek
eller Verkstan
Tisdagar kl. 15−16.30. 29 januari, 26 februari, 26 mars,
30 april och 28 maj.
Kom till oss efter skolan och häng! Vi fikar, skapar och boktipsar.
För dig som går på mellanstadiet.

Torsdagar på Majornas bibliotek
7 februari kl. 10.30
14 mars kl. 10.30
11 april kl. 10.30
9 maj kl. 10.30

Häng
med!

Sagostund på spanska
Lördagar kl. 11. För barn mellan 2 och 6 år.
Ingen avgift. Majornas bibliotek.
26 januari, 23 februari, 23 mars och 25 maj
Medlemmar ur den latinamerikanska föreningen Alas läser
högt. Anmälan till alas@live.se eller på facebook: alasgbg.

4

5

Gör skillnad för en annan människa
– bli volontär!

Alla program för vuxna är kostnadsfria om inget annat anges.

Tisdag 12 februari kl. 16.30−18.30. Linnéstadens
bibliotek.

Träna svenska
Måndagar kl. 16.30−18.30. 14 januari–3 juni
(ej 22 april, annandag påsk). Majornas bibliotek.
Prata svenska med volontärer. Vi bjuder på kaffe och te.

Läxhjälp och träna svenska
Torsdagar kl. 16.30−18.30. 17 januari–23 maj (ej 18
april skärtorsdag). Linnéstadens bibliotek.
Få stöd i din språkutveckling, uttal och läxhjälp tillsammans
med volontärer. Vi bjuder på te.

Tisdag 5 februari kl. 16.30−18.30. Majornas bibliotek.

Träffa volontärsamordnaren Marcus Erlandsson.

Advokatjour
Torsdagar kl. 17−19. 14 februari, 14 mars och 25 april
Linnéstadens bibliotek
Du får samtala med en advokat från Engström & Hellman
Advokatbyrå i cirka 15 minuter utan kostnad och får tips om
hur du ska gå vidare med dina juridiska problem. Kölapp
finns att hämta från kl. 16.30.

Digitala första hjälpen

Onsdag 23 januari kl. 14 och onsdag 10 april kl. 17.
Linnéstadens bibliotek.

Vill du lära dig ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets
databaser? Vill du kunna reservera och låna om dina böcker
via till exempel datorn, plattan eller mobilen? Eller bara skaffa en e-postadress? Boka en tid så visar vi hur det funkar.

Onsdag 6 februari kl. 14 och onsdag 27 mars kl. 17.
Majornas bibliotek.

Linnéstadens bibliotek tel. 031-365 80 11, Majornas bibliotek
tel. 031-365 95 51.

Träffa äldrekonsulenten i Majorna-Linne

Här kan du ställa frågor samt få information om vilka aktiviteter och stöd som finns för äldre i staden.

FOTO: MARCUS ERLANDSSON

Återkommande program
för vuxna

Digitalt drop-in
Onsdag 6 mars kl. 16−18. Linnéstadens bibliotek
Onsdag 10 april kl. 16−18. Majornas bibliotek
Bli digital med bibliotekets tjänster, läs din tidning gratis, lyssna på e-ljudböcker, låna e-böcker och slipp köa för nyare titlar.
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Existentiell samtalsgrupp

Drop in rådgivning – hälsa

Fredagar kl. 10.30−12, 22 februari−10 maj
(ej 22 mars, 5 april och 19 april)

Tisdagar kl. 12.30–14, 5 februari–23 april,
Grupprum 1 och 3, Linnéstadens bibliotek

Linnéstadens bibliotek.

I och vid Hälsorummet på Linnéstadens bibliotek kan du under våren testa ditt blodtryck
samt träffa Fixaren som hjälper till att förebygga fall-och halkolyckor i hemmet. Jämna
veckor finns även en dietist på plats och ojämna veckor både en tandhygienist och en
fysioterapeut. 12 tillfällen. Drop in och kostnadsfritt! Välkommen!

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Genom att dela
tankar om sådant som tillhörighet och ensamhet, mening
och tomhet, drömmar och rädslor, kan vi göra det hela lite
mer hanterbart. Vi träffas i en grupp om ca 8 personer och
samtalar om frågor som kan beröra oss på djupet, men som
vi sällan sätter ord på. 9 tillfällen. Ledare: Pontus Nilsen, präst
Oscar Fredriks församling. Anmälan från och med 21 januari
till halsolots@centrum.goteborg.se eller 031-365 70 54.
Arrangör: Linnéstadens bibliotek i samverkan med Hälsolots
Centrum Majorna-Linné.

Läsecirklar
Tisdagar (två cirklar) kl. 10 eller 14. Linnéstadens
bibliotek.

Ta koll på din hälsa

I Hälsorummet på Linnéstadens bibliotek
kan du mäta och väga dig samt testa ditt
blodtryck. Här finns en representant från
Hälsolots på plats.

Få hjälp av Fixaren i Majorna-Linné

Träffa Fixaren som hjälper dig som är 67 år
och uppåt att förebygga fall- och halkolyckor i hemmet. Ta del av information kring
olika smarta prylar och tjänster.

Rådgivning – mat och munhälsa

Jämna veckor gästas rådgivningen av leg.
dietist och ojämna veckor av leg. tandhygienist. Kom och ställ dina frågor!

Rådgivning – fysisk aktivitet

Har du funderingar kring hur fysisk aktivitet
kan främja din hälsa? Ojämna veckor kan du
komma och få en kortare personlig rådgivning
av leg. fysioterapeut och få hjälp att hitta
rätt aktivitet utifrån dina förutsättningar.

15 januari, 12 februari, 12 mars och 9 april.
Vi läser, diskuterar och fikar. Första boken har valts ut och
finns på biblioteket att låna. Anmälan tel. 031-365 80 11.
Begränsat antal deltagare.

Läsecirkel på spanska
Torsdagar kl. 17.30−18.30. 24 januari, 21 februari, 21
mars och 25 april. Majornas bibliotek.
För dig som talar spanska flytande. Vi träffas en torsdag i
månaden och pratar om den bok vi läst. Låna och läs boken
innan varje tillfälle. Aktuell bok meddelas vid anmälan tel.
031-365 95 51. Begränsat antal deltagare.
Linnéstadens bibliotek i samverkan med Hälsolots Centrum Majorna-Linné.
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Övriga arrangemang för barn och vuxna

Klimatet och omställningen

Begränsat antal platser vid alla arrangemang. På Linnéstadens
bibliotek delas biljetter ut till vuxenarrangemang från kl. 17 samma
dag. På Majornas bibliotek kan biljetter hämtas ut två veckor innan
arrangemanget. Biljetter till barnarrangemang kan köpas två veckor i förväg på respektive bibliotek.

Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling
vid KTH, berättar om hur omställningen framför oss är nödvändig; den blir omfattande men är möjlig. Han är aktiv i den
politiskt oberoende tankesmedjan Global utmaning och kom
förra året ut med boken Klimatet och omställningen.

Tisdag 19 februari kl. 19. Majornas bibliotek.

Göteborgs historia − porten mot väster
Onsdag 20 februari, kl. 17.30. Linnéstadens bibliotek.
Författarbröderna Tomas Andersson och Peter Sandberg
berättar om sin hemstads rika historia. År 1621 fick Göteborg
sina stadsprivilegier och under de följande seklen stärktes
rollen som handelsstad samtidigt som orten utvecklades till
en av landets viktigaste industri- och varvsstäder. Deras bok
Göteborgs historia – porten mot väster utkom 2018.

Februari
Stämplad − om identitet,
nationalism och svenskhet
Torsdag 7 februari kl. 18. Majornas bibliotek.

Mamma Mu och Kråkan
med Teater Trampolin

Hur ska vi förstå debatten om svenska värderingar, mångkultur och nationalism? Marcus Nilsson, religionsvetare och folkbildare reflekterar över dessa frågor. Föreläsningen är en del
av projektet ”Stämplad” som är ett samarbete mellan bland
andra Forum för levande historia och studieförbundet Sensus.

Lördag 23 februari kl. 11, för barn från 4 år.
Linnéstadens bibliotek, biljetter 25 kr per person.

Lördag 9 februari kl. 12, för barn från 2 år. Majornas
bibliotek, biljetter 25 kr per person.
En musikalisk och rolig föreställning där barnen lockas med
på en spännande utflykt in i fantasins värld. Joxelina bjuder
in med sånger, trolleri och upptåg.
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FOTO: JAKOB STÅHLE

Upptåg med Joxelina

FOTO: MADELEINE NILSSON

En humoristisk föreställning om vänskap och nyfikenhet
efter Jujja Wieslanders folkkära barnböcker.

5−19 februari kommer en utställning på samma tema finnas
på biblioteket. Den handlar om kategorisering av människor i
vår samtid men tar avstamp i förintelsen.
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I anslutning till utställningen finns måndag 4 mars kl. 15−17
ansvariga för Syninstruktörer, Teckenspråksforum och Lots
för barn och vuxna med funktionsnedsättning på plats för
att informera om de olika verksamheterna.

Är vi alla klimatförnekare?
Tisdag 26 februari kl. 19. Majornas bibliotek.
Docent Martin Hultman är ledare för ett nytt forskningsprojekt
vid Chalmers tekniska högskola om varför inte klimatvetenskapen tas på allvar. Trots att kunskap om konsekvenserna av kol
oxidutsläpp från fossila bränslen varit kända i över 30 år. Hur kan
vi hitta lösningar på denna fråga för kommande generationer?

Mars
Workshop serier
Onsdag 6 mars kl. 17.30−18.30. Linnéstadens
bibliotek.
Välkommen till en workshop med serietecknaren Henri
Gylander! Du får möjlighet att lära dig mer om berättande i
serieform och att få uttrycka dig med hjälp av text och bild.
Inga förkunskaper krävs.

ILLUSTRATION: HENRI GYLANDER

Majornas bibliotek 26 februari−9 mars

Arr. Tidskriftsverkstan

Bebis+fika
Leva och leka giftfritt
Torsdag 7 mars kl. 10.30−12. Majornas bibliotek.
Biljetter 25 kronor per vuxen med barn upp till ett år.
Fika ingår.
Helena Norin, miljökonsult, berättar vad du kan göra för
att förbättra barnens miljö.

FOTO: JOHAN WINGBORG

Lite stöd på vägen − en utställning

Hundrade och en Göteborgskvinnor
Fira Internationella kvinnodagen på biblioteket. Lisbeth
Larsson, redaktör för boken Hundrade och en Göteborgskvinnor, berättar om några av de kvinnor som gjort
Göteborg till den stad den är idag.
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FOTO: KAJSA SCHEDWIN

Fredag 8 mars kl. 17. Majornas bibliotek.
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Hållbart mode

Bebis+fika
Barns språkutveckling, från tidig
kommunikation till tal och språk

Tisdag 12 mars kl. 19. Majornas bibliotek.
Sandra Jildenhem, utbildad på Textilhögskolan i Borås, berättar om kläder och hållbarhet. Vilka material är bättre och
sämre miljömässigt? Hon tipsar även hur vi bäst sköter våra
plagg och vilka egenskaper de vanligaste materialen har. Representanter för Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen
finns på plats och informerar.

Torsdag 21 mars kl. 10.30−12. Majornas bibliotek.
Biljetter 25 kronor per vuxen med barn upp till ett år. Fika
ingår.
Eva Sandberg, logoped, Central Barnhälsovård i Göteborg
och Södra Bohuslän, informerar om barns tal-, språk- samt
kommunikativa utveckling.

Djuren i djungeln med Hanna Olausson
Lördag 16 mars kl. 12, för barn mellan 2 och 5 år.
Majornas bibliotek, biljetter 25 kr per person.

Onsdag 20 mars kl. 17.30. Linnéstadens bibliotek.

Tillsammans tar vi skydd från ett åskmoln, vandrar under
puffiga cumulus och dansar med cirrusmolnen. Lyssnar till
regnet, känner vinden och lär känna två nya vänner.
En musikföreställning om det storslagna i molnen och naturen på fjället.

FOTO: PAULA PALM

Intresset för odling i Göteborgs Stad är stort. Stadsnära
odling är ett uppdrag som fastighetskontoret jobbat med
sedan 2012. Paula Palm, trädgårdscoach Stadsnära odling,
berättar om stadsnära och bostadsnära odling i staden.

Lördag 23 mars kl. 11, för barn mellan 3 och 6 år.
Linnéstadens bibliotek, biljetter 25 kr per person.

FOTO:
ILLUSTRATION:
LINNÉA KRYLÉN

Odla i stan

BILD: HANNA OLAUSSON

Välkommen till en magisk sagostund med barnboksförfattaren Hanna Olausson som skrivit och illustrerat böckerna
Magiska djungeln, Magiska bondgården och Magiska skogen.
Efter sagostunden plockas penslar, vattenfärg och oljepastell
fram och tillsammans målar vi våra egna magiska djur.

Molnens melodi − en tonsatt bilderbok av
Björn Petersson
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Förstaden Majorna – en historisk återblick

April

Torsdag 28 mars kl. 19. Majornas bibliotek.
Majorna hade långt in på 1800-talet en mycket lantlig
karaktär och införlivades med staden Göteborg först 1868.
H. Johan Lundin, arkivarie i Föreningen Gamla Majgrabbar,
visar bilder och berättar om Majornas tillkomst, utveckling
och den modernisering som kom att forma dagens stadsdel.

Onsdag 3 april. Kl. 17.30. Linnéstadens bibliotek.
Karin Brygger berättar om sin senaste bok Visst kan man
dansa efter Auschwitz. Andra Långgatan och Haga var
kvarter med många judiska invånare. Brygger rör sig från
1700-talets Marstrand, som då var en frihamn med religionsfrihet, ända fram till våra dagar.

ILLUSTRATÖR: ERNST WILHELM LANDQVIST

I samband med föreläsningen kommer fotoutställningen ”Det
gamla Majorna” finnas på plats med bortåt 200 bilder som visar
hur Majorna förändrats från slutet av 1800-talet och framåt.

FOTO: OLGA RINMAN

Göteborgs judiska historia

Bebis+fika
Jämställt föräldraskap – hur gör vi?
Torsdag 4 april kl. 10.30−12. Majornas bibliotek.
Biljetter 25 kronor per vuxen med barn upp till ett år. Fika ingår.
Det finns många föreställningar om hur vi ska vara som föräldrar. Blir vi jämställda i vårt föräldraskap om vi delar lika på
föräldraledigheten? Tillsammans med Hinda Talal, utvecklingsledare Mänskliga rättigheter Majorna-Linné, kommer vi
vända och vrida på hur vi kan förstå och förändra föreställningar kring jämställt föräldraskap i praktiken.

Mål och tid, var börjar din resa?
Onsdag 10 april kl. 17.30. Linnéstadens bibliotek.
Eva Ransjö, work-life-balance coach, föreläser om sin resa
kring sökandet efter en bättre hälsa och det hon fann på
vägen. Hon delar med sig av konkreta verktyg i syfte att
inspirera till att nå det som är viktigt för just dig i din vardag,
genom återhämtning, medvetenhet och självledarskap.
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Påsklov
Kalas Alfons Åberg med Sagofen Isadora
Lördag 13 april kl. 12, för barn mellan 3 och 5 år.
Majornas bibliotek, biljetter 25 kr per person.
En föreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons Åberg!

ILLUSTRATION: GUNILLA BERGSTRÖM
FOTO: SUZA

Pssst!
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Levande äventyrsberättelser
med Primalimpro
Onsdag 17 april kl. 13−14, för alla mellan
6 och 15 år. Linnéstadens bibliotek.

Glöm inte att
hålla utkik efter
Sommarboken
i juni.

Improvisationsgruppen Primalimpro bjuder
på en improviserad äventyrsberättelse utifrån
en plats de får från publiken.
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Bibliotekskort

»» låna böcker, tidningar, film, musik, TV-spel
»» använda trådlöst nätverk eller bibliotekets datorer
»» själv reservera böcker och låna om dygnet runt
»» ladda ner e-böcker och e-ljudböcker
»» läsa tidningar och tidskrifter från hela världen
i din mobil eller dator

Du är naturligtvis också välkommen till biblioteket utan
bibliotekskort, för att bara vara, läsa, studera eller ta del
av våra arrangemang.

Bra appar för dig som har ett bibliotekskort

BIBLIO

BIBLIOTEKET

PRESSREADER

Göteborgs Stad 180314-004-135 Foto: mostphotos.com om inget annat anges Tryck: Ale Tryckteam AB Januari 2019

Bibliotekskort är gratis och ger dig möjlighet att:

