Det händer i
Lessebo kommun.
evenemang
september
26/9. KL 17:00. INVIGNING ELLJUSSPÅRET OCH KREATIVA BIBLIOTEKET SKRUV
Kl. 17.00: Renoverat elljusspår. Medalj till alla barn som går lilla rundan på spåret.
Kl. 17.15: Kreativa biblioteket. Slöjdworkshop med Hemslöjden Blekinge Kronoberg.
Bibliotekarier på plats med boktips och information om kommande meröppet. Kaffe och
tårta serveras!
27/9. KL 10:00. BARNVAGNSBIO
För föräldrar med barn 0-2 år. Vi visar en barntillåten komedi/dramafilm från 2018. Paus i
mitten av filmen. Fri entré. Anmälan till biblioteket 0478-125 66 eller biblioteket@lessebo.se.
Plats: Bibliotek Lessebo, parkering och ingång finns på baksidan av biblioteket.

oktober
01/10. KL 14:00. DIGITAL HJÄLP
Behöver du hjälp med din dator, surfplatta eller mobil? Vi har drop-in för snabba frågor,
enkelare datorhandledning, nedladdning av e-böcker, sociala medier, skapa e-post mm.
Kostnadsfritt. Vi finns även på plats 29/10 och 26/11. Plats: Lessebo bibliotek.
01/10. KL 16:00. SLÄKTFORSKARSNACK
Med Margit Lorensson från Kronobergs Genealogiska Förening. Vi diskuterar källor,
problem och delar tips med varandra. Ingen anmälan. Fri entré. Plats: Lessebo bibliotek.
03/10. KL 9:30. 10-ÅRSJUBILEUM FAMILJECENTRALEN
Familjecentralen firar 10 år och visar sina nya lokaler, kl. 9.30-11.30. Vi bjuder på fika!
Plats: Öppna förskolan i Lessebo.
04/10. KL 18:00. AFTERNOON TEA MED BOKTIPS
Biblioteket i samarbete med konditori BM:s i Hovmantorp bjuder in till trevlig träff. Fika
gott och få tips på fina läsupplevelser. Du har dessutom chans att vinna en av böckerna vi
tipsar om på din biljett! Biljettpris: 50 kr, på biblioteket i Hovmantorp eller på konditoriet.

FILM I GLASRIKET
Är du sugen på att gå på bio? Ladda ner appen via
filmiglasriket.se för att se vilka filmer som visas i din ort! Det
finns ett stort utbud för såväl stora som små.

MEDBORGARDIALOGSMÖTEN
Alla invånare bjuds in att diskutera och ställa frågor.
Varje möte inleds med kort information. Vi vill
diskutera hur vi tillsammans kan göra din ort bättre.
•
•
•
•

3 oktober – Skruv
10 oktober – Kosta
17 oktober – Hovmantorps
24 oktober – Lessebo

Alla möten pågår mellan kl.18-20 på kvällen på ortens
Folkets hus. Fika och trevliga samtal utlovas.

Välkommen!

04/10. KL 18:00. ANHÖRIGTRÄFF - BARN MED EXTRA BEHOV
Föräldrarträff för barn med extra behov. Vi träffas och pratar med andra i liknande situation och utbyter erfarenheter med varandra. Anmälan till anhörigsamordnare: 0478-125
85, 076-785 17 25 eller anhorigstod@lessebo.se. Plats: Kärnan, Odengatan 1 i Lessebo.
06/10. KL 10:00. LEKSAKSBYTE OCH SAGOSTUND
Kom till biblioteket och lyssna på en mysig saga tillsammans. Efteråt har ni chans att byta
leksaker med varandra. Lämna in en leksak och välj en annan att ta med hem. Max fem
hela och rena leksaker per person. Ej anmälan, fri entré. I samarbete med
Naturskyddsföreningen. Plats: Lessebo bibliotek.
06/10. KL 14:00. GÖMDA OCH GLÖMDA MILJÖER I LESSEBO KOMMUN
Välkomna till utställningen den 6 och 7 oktober, kl. 12-16. Arrangör: Konst- och
hantverksgruppen. Plats: stugan Mölnbacka, Intaget i Lessebo.
9/10. KL 18:00. FÖRFATTARBESÖK KRISTINE LORENTZON
Statsvetaren som blev författare och föreläsare skrev en bok om sin allvarlig sjuka son,
tiden på sjukhuset och beslutet att skriva en bok om det. Fri entré. Anmälan: 0478-125 66
eller biblioteket@lessebo.se. Plats: Lessebo Bibliotek.
10/10. KL 10:00. BABYCAFÉ
Sjukgymnast Ann Fransson informerar. Det är babycafé varje onsdag kl. 10.00.
Kolla lessebo.se för att se hela programmet. Plats: Öppna förskolan i Lessebo.
13/10. KL 9:00. TRÄNINGSEVENT SKRUV
Danspass, pilates och föreläsning med Maria Bild. Vinnare av Let´s dance och flerfaldig
vinnare av SM i dans. Pris: 350 kr. Endast föreläsning: 50 kr. Se hela programmet på
lessebo.se. Anmälan senast 30 september. Arrangör: Smålandsidrotten och Skruvs IF.
13/10. KL 10:00. AUKTION HOVMANTORP
Visning fredag 12/10 kl. 17-19, samt auktionsdagen från kl. 8.30. Plats: Hovmantorps
Folkets hus.
15/10. KL 15:00. SLÄKTFORSKARJOUR
Släktforska med hjälp av en handledare från från Kronobergs Genealogiska Förening,
kl. 15.00-17.30. OBS! Boka tid, 30 min/gång, telefon 0478-125 66 eller biblioteket@lessebo.se.
Fri entré. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Plats: Lessebo bibliotek.
18/10. KL 18:30. CHRISTINA ZETTERLUND OM SÖLNING
Christina Zetterlund från Linnéuniversitet berättar om sölning. Alla som har sölat, arbetat
med glas under raster, eller har sölningsobjekt eller historier kring sölning är välkomna att
dela med sig denna kväll. Den 22 oktober - 4 november finns det även en liten utställning
i ämnet. Entré 25 kr. Arrangör och plats: Kosta Folkets hus.

Under höstlovet kommer alla barn mellan 6-15 år få
möjlighet att testa på olika aktiviteter. Lessebo
kommun samarbetar med Uppvidinge kommun och
Smålandsidrotten. Aktiviteterna kommer vara både i
Uppvidinge och i Lessebo kommun. Det kommer finnas
bussar mellan orterna så du kan ta dig till aktiviteten.
Mer information kommer att finnas på lessebo.se.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i evenemangen och tryckfel.

Fototävling 2018 Glöm inte att skicka in dina

bilder senast 1/10 2018 till foto@lessebo.se!

Fotograf: Åsa Fredh

