
  

5-9 sep 

14 okt 

Mer information om varje event finner du längre fram 

i detta häfte. Det kommer även mer information på 

våra sociala medier och på vår anslagstavla inför varje 

event. 

Mer information 

Höstens program — Översikt 

Utställning: Demokratins historia 

8 sep Författarbesök: Nina van den Brink 

3 - 7 okt 

5 okt 

8 okt 

31 okt - 5 nov 
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Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet 

Minoritetsveckan:  

Föreläsning: Rosa Taikon 

Lördagskul för barn 

Digitalidag: en del av E-medborgarveckan 

Höstlov  

11 okt Författarbesök: Ingela Bendt 

31 okt  - 11 nov Filmfest: Filmströmmar 

8 - 12 nov Alfonskalas 

Sagostunder,  fredagar kl. 10.00 

Se datum på sista sidan 

med drama-äventyr,                
Halloween m.m. 



  

Författarbesök: Nina van den Brink 

8 september kl. 18.00 

 

Söderhamnsbördiga Nina van den Brink är journalist, 
redaktör, författare och litteraturvetare med           
bakgrund på bl.a. Dagens Industri och Expressen. 
Aktuell med: 

Om Nina van den Brink: 

Jag har torkat nog många golv är en berättelse om en 
enastående kvinna, ett dokument över det politiskt 
präglade 1970-talets kulturliv, och en angelägen       
påminnelse om hur samhället fortfarande ser på   
kvinnor med låglöneyrken.  

Utställning: Affischutställning inför valet 

5 - 9 september  

För att fira jubileet av demokratins genombrott har 
riksdagen tagit fram utställningen  "Ja, må den leva" 
som berättar historien bakom beslutet om allmän och 
lika rösträtt. En reform som innebar demokratins     
genombrott i vårt land. 

Om utställningen: 

Foto: Anna Svanberg   
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Ställer ut gör också elever i årskurs 7 som gör    

affischer om vad DE brinner för och vad de vill      

förändra i samhället.                                                          



Föreläsning om Rosa Taikon 

5 oktober kl. 18.00 

Rosa Taikon var en av Sveriges främsta silversmeder, 
verksam i Hälsingland. Hon förnyade både en romsk 
hantverkstradition och modernt konsthantverk i      
Sverige. Tillsammans med systern Katarina blev Rosa 
dessutom en av sin generations mest profilerade  
samhällsdebattörer. Systrarnas opinionsarbete var av 
stor betydelse för den grupp vi idag kallar romer – en 
nationell minoritet med lagstadgade rättigheter.  

Föreläsare: Hälsinglands museum 

Om Rosa Taikon: 

Minoritetsveckan  

3 - 7 oktober  

Minoritetsveckan i Gävleborg är en länsövergripande 

vecka för att synliggöra Sveriges nationella                 

minoriteters rättigheter och kultur samt nationella   

minoritetsspråk.  

 

Vi på biblioteket kommer erbjuda en föreläsning om 

Rosa Taikon, en barnkonsert och en sagostund på 

Om minoritetsveckan: 

För att se hela regionens program för veckan se Region           

Gävleborgs hemsida eller fråga oss i biblioteket. 

Foto:  Karolina Kristensson 
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Författarbesök: Ingela Bendt 

11 oktober kl. 18.00 

Ingela är journalist, författare och fotograf och har 
skrivit allt från resereportage till flertalet böcker och  
TV-serier. 

Aktuell med: 

Om Ingela Bendt: 

När Ingela Bendts mamma Ruth dör efterlämnar hon 
en unik garderob som dottern tar över. Det är både 
en tyngd och en skatt, detta arv av mode- och kvinno-
historia, som hon nu samlat i boken Ruths garderob.   

Lördagskul för barn (en del av minoritetsveckan) 

 8 oktober 

Barnbandet gör musik på svenska och finska som      
passar barn likväl som vuxna, med tillhörande         
historietter om alltifrån krokodilflodhästar till              
växtätande köttätande växter.  

13.00   Barnbandet: 

Barnbandet tekee musiikkia suomeksi ja ruotsiksi niin 

lapsille kuin aikuisille. Laulujen tarinoissa seikkailee    

kaikenlaisia hahmoja krokotiilivirtahevoista    

kasvissyöjä-lihansyöjäkasveihin.  

Foto: Ewa Stackelberg  
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BIBLIOTEK 2022 

11.00   Sagostund på finska 



  

Höstlov  Digital Idag: En del av e-medborgarveckan 

 14 oktober kl. 10 

SeniorNet besöker oss och kommer att ge en            
genomgång i vardagssäkerhet på internet. 

De berättar även om sin nystartade verksamhet här i 
Söderhamn. Det är en nationell ideell förening som 
arbetar för att öka äldres möjlighet till digital            
delaktighet i samhället. 

Aktiviteter: 

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om       
digitaliseringens möjligheter och utmaningar.  

Om Digital Idag: 
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Halloween på biblioteket   

Drama-äventyr med Nedal från Kulturskolan 

 3 november   

 4 november 

Förra årets                      
halloweenfest på stan   
var en succé!    
   

Nu kör vi favoriten i      
repris. 
 

Mer information         
kommer längre fram i 
höst.  

Kl. 11.00  

Filur har skickat ett brev 
till oss, vill ni vara med 
och få veta vad han har 
att berätta? 

 

Ålder: 4 - 5 

Ålder: 6 - 9 Kl. 14.00  

Rolig, spännande och    
utmanande lek för de   
lite äldre barnen. 

Ålder: 6 - 10 



  

Program — Filmströmmar Filmfest - Filmströmmar  (höstlov) 

 31 oktober — 11 november  

Vecka 44 och 45 anordnar biblioteken i Gävleborgs län 
filmfest under namnet Filmströmmar.  

Film i alla dess former kommer att visas på bibliotek 
och biografer. Det kommer även att anordnas flera 
olika filmrelaterade evenemang i länet. Både fysiskt 
och digitalt. Utförligt program kommer att finnas på 
www.helgebiblioteken.se  

 

På Söderhamns bibliotek fokuserar vi på barnfilm 

Om Filmströmmar: 

Nelly Rapp (2020) 

Nelly och hennes hund London ska 
tillbringa höstlovet hos sin morbror 
Hannibal. Men det visar sig att      
Hannibal inte lever det lugna liv som 
hon trott - han är en monsteragent!   31 oktober kl. 13.00 
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Eva & Adam (2021) 

Att bli kär för första gången. Hur vet 
man? Hur gör man? När Adam   
kommer ny till klassen träffar han 
Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. 

31 oktober kl. 15.00 

Lilla Spöket Laban (2007) 

I slottet Godmorgonsol bor lilla    
spöket Laban och hans familj. Laban 
är inte riktigt som andra spöken, han 
är nämligen rädd för mörker.  

2 november kl. 13.00 

Kikis Expressbud (2014) 

2 november kl. 15.00 

Från 7 år 

Från 11 år 

Från 10 år 

När häxan Kiki fyller 13 beger hon sig 
ut på häxpraktik tillsammans med sin 
vän, katten Jiji. De kommer till en stor 
stad, men Kiki kan varken spå eller 
blanda trolldrycker. Vad ska hon göra?  



Alfonskalas och filmfesten fortsätter 

 8 - 12 november  

Alfons fyller 50 år och då blir det kalas!  

Under veckan blir det filmvisning, sagostunder, lek i 
Alfons vardagsrum, pyssel och massa annat!   

Sagostunder 
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Aja baja, Alfons Åberg  (2022) 

11 nov,  3 visningar  Kl. 10.00     Kl. 13.00      Kl. 17.00  

Boken om Alfons kommer till liv i 
sprillans ny film. 

Fredagar  

kl. 10.00 

Även november                                          
8 (obs! kl 13), 9, 10                       
under Alfonskalaset 

Drama-äventyr med Nedal från Kulturskolan 

29 

20 (på arabiska) 

24 

8 

september 

oktober 

november 

december 

Datum: 

Återkommande i höst 

Torsdagar  

kl. 15.00 

16, 23, 30   

7, 14, 28         

18, 25 

2, 9               

september 

oktober 

november 

december 

Datum: 


