
  

19 jan 

Vårens program — Översikt 

Förläsning: Niklas Söderqvist om          

                  fånglägret i Söderhamn 

7 feb Författarbesök: Erik Nilshammar 

22 feb 

8 mars 

1 april 
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Musikquiz med Ove 

Minecraft online-kurs 

6 - 11 mars 

Påskpyssel för barn 

Författarbesök: Malin Haawind 21 mars 

Sagor och teknik 

4 april Påskekrim: Bokfika för vuxna 

10 - 15 april Påsklov: 

Sportlov: 

9 mars 

11 april Drama-lek och äventyr 

Sarah Sheppard 14 april 

26 april Musikquiz med Ove 

12 maj Sagostund med extra allt! 

Emil 60 år! 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i            

programmet. Mer information på vår hemsida, i våra 

sociala medier och på vår anslagstavla på biblioteket. 

Sagostunder,  fredagar kl. 10.00 

Se datum på sista sidan 



  

Författarbesök: Erik Nilshammar 

7 februari kl. 18.00 

Söderhamnsbon Erik Nilshammar är både författare 
och rektor, verksam i Söderhamn. 

Aktuell med: 

Om Erik Nilshammar: 

Kråkmorsdalen är en historisk kriminalroman från        
1700-talets Hälsingland. I boken, som är första delen i 
en planerad serie, får vi möta kronolänsmannen Erik 
Forsbeck och hans försupne följeslagare Joen Larsson 
som tillsammans tar upp jakten på en undflyende    
gärningsman.  

Föreläsning: Fånglägret i Söderhamn 

19 januari kl. 18.00 

Söderhamnssonen Niklas Söderqvist är frilansande  

journalist. Han tillbringade sina barndomssomrar bara 

ett stenkast från det som under andra världskriget var 

ett hemligt fångläger, mitt i skogen, i Mo.  

Om Niklas Söderqvist: 
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Aktuell med: 
Dokumentärpodden Bakom den svenska taggtråden har 

fått stor uppmärksamhet, inte minst här i Hälsingland. 

Den finns på Spotify och ställer bland annat frågor 

kring hur neutralt Sverige var under kriget, egentligen. 

Foto: Lari Honkanen  



  

Sportlov Musikquiz med Ove 

22 februari  
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Vår egen musikquiz-mästare Ove är tillbaka 

efter ett uppehåll under pandemin.                                  

Ove leder de populära quizen med musik 

som på något sätt hör ihop med en bok    

eller en film. 

18.30   Quiz 

18.00   Fika 

Oves  
musikquiz  

Minecraft - online-kurs  

 8 mars  kl. 13.00 - 15.00 

 9 mars  kl. 13.00 - 15.00 

Minecraft är roligt,        

kreativt och lärorikt! 
 

Välkomna att delta i en 
online-kurs där vi till-  
sammans med en erfaren 
Minecraft-äventyrare får 
lära oss nyttiga tips och 
tricks. 
 

Kom och lyssna på en 
berättelse som vi sen 
kan skapa utifrån.       
Tillsammans med Ylva 
från KomTek jobbar vi 
med teknik för att lösa 
sagofigurens problem 
eller kanske konstruerar  
något för att få ett        
lyckligare slut.  

Ålder: Från 11 år 

Ålder: Från 6 år 



  

Inför påsk  
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Författarbesök 

Aktuell med:  

Om Malin Haawind: 

Foto:  Anna-Lena Ahlström  

Kom 

21 mars kl. 18.00 

Trilogin om Dagmar och Holger är inspirerad av Malins 

egen mormor och morfar och deras liv kring havet. 

Den första boken De kom från öar fick ett mycket      

positivt mottagande och berättelsen fortsätter i Och 

havet gav igen. Den tredje delen In mot stenig strand ges 

Malin Haawind bor i Stockholm och är verksam som 

författare, redaktör och skrivarkursledare.  

1 april kl. 10.00 - 13.00 

Kom och pyssla inför 
påsk! 

 

Pysslet är för barn, därför 
ser vi gärna att varje barn 
har max 1 vuxen som 
sällskap. Allt för att så 
många barn som möjligt 

Påskpyssel för barn  (lördag) 

Påskekrim - Bokfika för vuxna   

Vilken deckare ska du  
läsa i påsk? Eller ska du ge 
bort en deckare i   
påskägget? 

 

Kom på Bokfika så får du 
våra bästa deckartips som 
passar perfekt till både 
ägg, sill och choklad!  4 april kl. 18.00 
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Påsklov Påsklov 

BIBLIOTEK 2023 

Sarah Sheppard                   (gratisbiljetter släpps 1/4) 

11 april kl. 18.00  14 april 
Foto:  Caroline Andersson 

Drama-lek och drama-äventyr  

Fantastiska Nedal från Kulturskolan kommer 

till biblioteket och bjuder på rolig, spännande 

och magisk drama-lek och drama-äventyr! 

13.00   Ålder 6 - 9 

11.00   Ålder 4 - 6 
11.00   Dino Deluxe                 Från 4 år 

13.00   Mystiska platser & olösta mysterier Från 6 år 

Skulle du våga känna på en 100 miljoner år gammal    
dinosauriebajskorv? Kom och ta chansen!                           
Sarah Sheppard berättar om tiden när vår jord var full av 
olika sorters dinosaurier. Välkommen att lyssna, titta och 
kanske även röra vid en äkta dinosaurietand! 

Vad är det som händer vid den mystiska              
Bermudatriangeln? Sarah berättar om slukhål, jordens 
djupaste grotta och gömda städer av guld. Här öppnas 
en värld av rymdvarelser och andra oförklarliga saker. 
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Musikquiz med Ove 

26 april  

Vår egen musikquiz-mästare Ove är tillbaka.        
Ove leder de populära quizen med musik som på 
något sätt hör ihop med en bok eller en film. 

18.30   Quiz 

18.00   Fika 

Oves  
musikquiz  

Sagostund med extra allt 

12 maj kl. 10.00 

Emil 60 år! 

Rabén & Sjögren, 2021 

60 år gammal och fortfarande lika busig!  
 

I samarbete med Anna-Karin från Kulturskolan    
bjuder vi in till en sagostund med extra allt!             
Saga, sång, musik, pyssel och mycket mer! 
 

Vi läser ur Astrid Lindgrens klassiker Emil i Lönne-
berga som kommit i ett fantastiskt färglagt nytryck! 

Mer information kommer längre fram i vår. 



  

Återkommande i höst 
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Mer information 

Inför varje event hittar du mer information på:  

Ibland händer oväntade saker och vi reserverar 
oss för eventuella förändringar i programmet.  
Förändringar i programmet meddelas alltid i ovan 
nämnda kanaler. 

Söderhamns bibliotek 2022 

 våra sociala medier  

 vår hemsida  

 och på vår anslagstavla inne på biblioteket        

Sagostunder               

13, 20, 27   

3, 10, 17, 24         

3, 17, 24, 31 

21, 28  

5, 12, 26            

januari 

februari 

mars 

april 

maj 

Datum: Fredagar  

kl. 10.00 

Ålder från 2 år 

Böcker på biblioteket:  111 237 
 

Utlånade böcker:  87 942  
 

Nyinköpta böcker:  5595  
 

Nya låntagare:  735  
 

Besökare:  93 361 


