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sammans och är cirka 10 år, anmäl dig 
till Vellinge biblioteks bokklubb!  
Anmälan på biblioteketve@vellinge.se el 
tfn 42 50 60  (3 mar-7 apr) 
 

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. Kom och var 
med ni också! För föräldrar med barn 
upp till 6 år. (31 jan-11 apr).

Skanörs bibliotek:
Bokklubben aBOKadabra! (9–10 år).  
Torsdagar kl. 15.30-16.30. Vill du snacka 
böcker, fika och pyssla? Välkommen till 
vår bokklubb! Anmälan gäller för alla 
tillfällen under våren. 3 feb, 3 mars, 31 
mars, 28 apr. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se el. 42 55 90. (3 feb-28 apr). 

Bokklubben Hokus Bokus! (11–12 år). 
Torsdagar kl. 15.30-16.30. Gillar du att 
läsa, prata om böcker och fika? Välkom-
men till vår bokklubb! Anmälan gäller 
för alla tillfällen under våren som är 
10/2, 10/3, 7/4 och 5/5. Begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteketsk@
vellinge.se el. 42 55 90. (10 feb-5 maj).

Vellinge bibliotek:
Bokklubb pågår. Torsdagar kl. 15.30-
16.30. Gillar du att vara på bibblan, lyss-
na på berättelser, boktipsa och fika till-

Vi kan dessvärre inte garantera att  
arrangemangen blir av.  
Se respektive arran görs kontaktinfo 
för att få den senaste informationen.
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V. Ingelstad bibliotek:
Pysselmåndag. Måndagar kl. 13-16. Börja 
veckan med att pyssla loss på bibblan. Vi 
lastar pysselvagnen med färger, glitter 
och andra fina saker. Vad det blir av det 
bestämmer du! (7 feb-20 jun).
 
TV-spelstisdag. Tisdagar kl. 13-16. Erövra 
nya världar, vinn VM i fotboll eller gör 
en 360 över en alptopp. Vi har spelen, du 
har kontrollen! (1 feb-21 jun).

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. 

Baby rytmik 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 (11 jan-14 jun, ej 
22 feb och 12 apr). 

Februari
12 feb kl. 11-14 Familjelördag. Välkom-
men på familjelördag på Höllvikens bib-
liotek! Idag bjuder vi på ansiktsmålning 
och har bullat upp med extra mycket 
pysselmaterial. Maskeradkistan står öp-
pen och hyllorna dignar av fina böcker 
att låna hem. Allt gratis förstås! Plats & 
arr: Höllvikens bibliotek.
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Sportlov

Höllvikens bibliotek:
21–26 feb Tipsrunda. Hela sportlovet 
hänger vår tipsrunda med kluriga frågor 
uppe på barnavdelningen. Chans att vin-
na fina bokpriser! Från 6 år.

22 feb kl. 14-16 Pyssel för lovlediga. Vi 
dukar upp en riklig pysselbuffé, så kom 
och låt fantasin flöda! Från 6 år. 

23 feb kl. 13-14 & 14.30-15.30 Klappa en 
kackerlacka! Frank från Malmö Reptil-
center kommer och hälsar på med sina 
ödlor, skorpioner och krokodiler. Han 
berättar fängslande om dessa djur och 
djärva kan få prova att hänga en orm 
runt halsen. Från 6 år. Förbokning på 
biblioteketho@vellinge.se el. 42 54 85. 
OBS: Vi håller till i Höllvikens hörsal.

24 feb kl. 15-15.30 Sagostund med sång. 
Vi bjuder på en sagostund med musik-
aliska inslag. Från 4 år och uppåt.

Skanörs bibliotek:
21–25 feb kl. 11-18 Sportlovspyssel! 
Pyssel borden står framdukade med mas-
sor av pyssel för alla lovlediga barn. Ing-
en föranmälan, drop-in. Observera att vi 
stänger kl. 15 på fredagen.

23 feb kl. 14-15 Pärlhäng! Skapa och pyss-
la tillsammans med andra! Idag dukar vi 
fram pärlor och pärlbrickor. 9–12 år. 
Ingen föranmälan och gratis. 

24 feb kl. 14-15 Spelhäng! Vem hittar den 
försvunna diamanten? Vi dukar upp med 
brädspel och fika! Ta med en kompis 
eller kom ensam! 9–12 år. 

Vellinge bibliotek:
21–23 feb Pyssla (k)räliga djur. Pyssla en 
slingrande orm eller en krokodilnyckel-
ring. Drop-in hela öppethållandet. 6–14 
år. Tisdagen har vi öppet till kl. 19.

21–23 feb Grodhoppning. Pyssla en hop-
pande groda och testa den i sportgrenar-
na längdhoppning och hopp-i-hink. Ut-
mana familjen och kompisarna – vems 
groda vinner? Drop-in hela öppet-
hållandet. 6–14 år. Tisdagen har vi öppet 
till kl. 19.

21 feb kl. 13-14 & 14–15 Malmö Reptilcen-
ter på besök. Krama en orm, möt en 
spindel eller klappa en kackerlacka? Kom 
och träffa läskiga djur på Vellinge biblio-
tek när Malmö reptilcenter kommer på 
besök! Begränsat antal platser. Föranmä-
lan biblioteketve@vellinge.se el. tfn 42 
50 60.  
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22 feb kl. 13-14.30 Fota mot green screen. 
Rida på en spindel eller åka rutschkana 
på en orm? Kom och prova på att ta roli-
ga, kreativa foton mot green screen. Du 
får med dig ett utskrivet foto hem. 
Drop-in. 6–14 år.

23 feb kl. 13-14.15 Bio på bibblan:  
Ap stjärnan. Jonna vill ingenting hellre 
än att bli adopterad och tar vilken föräld-
er som helst så länge de älskar henne. 
När en ny potentiell mamma parkerar 
framför barnhemmet i en gammal skrut-
tig bil, får Jonna en chock när bildörren 
öppnas och en GORILLA kliver ut! 
Undrar hur det ska gå? Längd 75 min. 
Barntillåten. Anmälan på biblioteketve@
vellinge.se el tfn 42 50 60 

V. Ingelstads bibliotek:
21 feb kl. 10-17 Spelhåla. Vi fyller bibblan 
med spel av alla sorter. Utmana kompi-
sen på i FIFA eller bibliotekarien på 

plockepinn. Vi spelar hela dagen. Kom 
ihåg att vi vinner och förlorar med stil!

22 feb kl. 10-12 Gör din egen reflex. 
Överlista vintermörkrets faror med 
egendesignade reflexer. Använd färdiga 
mallar eller skapa fritt med olika typer av 
reflexmaterial. Pyssla något snyggt och 
rädda liv! 6–12 år.

22 feb kl. 15-16.30 Trolleriskola & Magisk 
show med Rosini. Flerfaldigt prisbelönte 
mästertrollkonstnären Rosini bjuder på 
storstilad show och trolleriskola. Härliga 
skratt och tappade hakor utlovas. Det 
här vill ni inte missa! 9–12 år. Begränsat 
antal platser. Obligatorisk föranmälan 
till biblioteketvi@vellinge.se el. 42 59 
20.
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Mars
12 mar kl. 11.15 & 13.15 Familjelördag. 
Välkommen på familjelördag på Höll-
vikens bibliotek! Idag bjuder vi på barn-
teater för 3–6-åringar: Gosegrisen. Här 
får vi möta Ankafara och hennes Gose-
gris i en barnsligt rolig föreställning som 
prisar den livsviktiga leken. Föreställning 
kl. 11.15 och 13.15, (längd 30 min). Biljet-
ter säljs via www.kulturcentralen.nu Pris 
40 kr. Plats & arr: Höllvikens bibliotek.
 
18 mar 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. 
Barnen kan också leka, rita och klä ut sig 
på vår fina barnavdelning. Plats: Vellinge 
bibliotek. Arr: Vellinge bibliotek &  
Familjernas hus.

24 mar kl. 19-20 Högläsningstips för för-
äldrar. Trött på samma bilderbok för 
hundrade gången? Vad läser man högt 
för en tioåring? Barnbibliotekarierna 
Edvin och Ewa tipsar om nya läsupple-
velser – för vuxna med barn i alla åldrar. 
Plats & arr: Höllvikens bibliotek.

April
8 apr 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: Vellinge bibliotek. Arr: Vellinge 
bibliotek & Familjernas hus.

9 apr kl. 11.15-11.50 & 13-13.35 Hunden 
Rund planterar. Hunden Rund har hittat 
något på marken. Det är ett frö. Så bör-
jar boken Hunden Rund planterar, som 
här levandegörs med musik som gestaltar 
och innehållet. Vi gräver, planterar, 
sjunger, spelar musikfrön och dansar 
vattenkannedans. Barnen får på ett mu-
sikaliskt sätt lära sig om vad som händer 
när men planterar ett frö. Hunden Rund, 
gitarren och klarinetten är med det blir 
en upplevelse för alla sinnen. 2–5 år. 
Bokning: www.kulturcentralen.nu Pris: 
40kr. Plats: Höllvikens bibliotek. Arr: 
Kulturenheten & Höllvikens bibliotek. 

Fredagssaga
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Påsklov

Höllvikens bibliotek:
11–14 apr Påskäggspyssel. Hela påsklo-
vet kan du hämta ditt påskägg i informa-
tionsdisken och låta fantasin flöda vid 
pysselbordet på barnavdelningen. Obser-
vera att vi stänger kl. 15 på skärtors-
dagen.

13 apr kl. 15-15.30 Kuslig sagostund. 
Idag välkomnar vi alla modiga häxor, 
trollkarlar och spöken att lyssna på en 
kuslig saga i Badhytten. Kom gärna ut-
klädd! Efteråt pysslar vi en fin ögon-
mask. Från 5 år och uppåt. 

11–17 apr Vårlig tipsrunda. Välkommen 
att gå vår kluriga tipsrunda omkring 
Höllvikens bibliotek. Du hämtar din 
tävlingstalong på biblioteket och går när 
du vill under påsklovet. Talongen hämtas 
mån-ons 11–18 samt tor 11–15. Det går 
fint att slänga in talongen i bokinkastet! 
Dragning sker veckan efter påsk, och du 
meddelas på mail/tele. Fina bokpriser!

Skanörs bibliotek:
11–14 apr kl. 11-18 Påskpyssel. Pysslet 
står framme hela veckan med massor av 
roligt påskpyssel! Ingen föranmälan, 
drop-in.

12 apr kl. 11-13 Läshunden Figge och/
eller Oboy besöker Skanörs bibliotek! 
Kom och läs tillsammans med en riktig 
läshund! Lässtunderna avslutas med mys 
och trix. Föranmälan behövs, begränsat 
antal platser. 6–16 år.
 

13 apr kl. 10-12 Bygg din egen robot!  
Experter från Hemkodat hjälper dig att 
bygga och programmera en robot som 
kan köra i en labyrint, hinderbana eller 
spela robotfotboll. Från 7 år

13 apr kl. 13-15 Animera legofilm!  
Experter från Hemkodat visar hur du 
kan bygga upp scener med lego och  
använda en surfplatta för att spela in 
film. Från 7 år.

Vellinge bibliotek:
11-13 apr kl. 10-16 
Påskpyssel. Skapa ditt 
eget tjusiga påskägg. 
Drop-in hela öppet-
hållandet. 3–14 år.

7
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11 apr kl. 13-14.45 Bio på bibblan: Kikis 
expressbud. Japansk animefilm om den 
13-åriga häxan Kiki som tillsammans 
med sin katt Jiji flyttar hemifrån för att 
avsluta sin häxträning. Hon startar en 
budfirma, med sin flygande kvast som 
budbil. Men när häxkraften plötsligt 
sinar och kvasten inte vill lyfta blir det 
problem. Välkomna in i biomörkret! Och 
du, glöm inte popcornen! 1h 43 min. 
Från 7 år. Föranmälan på biblioteketve @
vellinge.se el tfn 42 50 60.  
 
12 apr kl. 13-14.30 Prova på VR. Prova 
på att kliva in i Virtual Reality och spela 
ett utvalt spel. Drop-in. 6–14 år. 

V. Ingelstads bibliotek:
11 apr kl. 10-17 Påskpyssel på bibblan. 
Påskpyssla hela dagen på bibblan. Fyll 
ditt rum med fina, roliga och framförallt 
påskiga prylar! Drop-in.

12 apr kl. 14-14.45 Knattefilmvisning. Väl-
komna med era små. Skratt och spänning 
för små barn och deras vuxna. Vi bjuder 
på frukt! 2–5 år. Begränsat antal platser.

12 apr kl. 17-18.45 Påskbio: Järnjätten. 
Upplev en odödlig filmklassiker på bibb-
lan. När en utomjordisk jätte med super-
krafter landar i skogen är det början på 

en vänskap som Hogarth aldrig kunnat 
drömma om. Men alla är inte lika för-
tjusta i jätten. Många menar att han är ett 
hot mot hela jorden… Det är upplagt för 
ett storslaget äventyr med tårar, spän-
ning och skratt. Vi bjuder på popcorn! 
Från 7 år. Begränsat antal platser. Obli-
gatorisk föranmälan till biblioteketvi@
vellinge.se el. 42 59 20. 
 

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

8
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15–17 apr kl. 11-15 Påsköppet på Fote-
vikens Museum. Museum och butik är 
öppet under påskhelgen. Kom hit och 
njut av atmosfären, de genuina vikinga-
husen, vikingatida lekar och självklart en 
jakt på påskpåsen för barnen. Vi har 
gömt ett ex antal pärlhalsband i byn, 
detta byter du in mot en påskpåse i buti-
ken innan ni går hem för dagen (för barn 
upp till 15 år, max 1 påse/barn). Guidad 
tur kl. 13. Ordinarie entrépris. Vill ni äta 
lunch eller middag i samband med ert 
besök rekommenderar vi restaurangen 
Smokey BBQ & Pickles som ligger i an-
slutning till museet. Plats & arr: Fotevi-
kens Museum.

17 apr kl. 10-14 Ljungens Dag. Vi lär oss 
mer om Skanörs Ljung och röjer hand-
fast björksly för att få behålla Näsets fina 
öklimat. Ta med sekatör, såg eller yxa 
och matsäck. Stövlar och handskar re-
kommenderas. FNF berättar om fukt-
ljungheden. Barn i vuxens sällskap sär-
skilt välkomna. Plats: Samling 
Naturreservatets P-plats väg 100, 
Skanörs norra ljung. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening & Friluftsfrämjan-
det. 

30 apr kl. 11-13 Barnvänlig Valborg på 
Fotevikens Museum! Vi vill fira vårens 
ankomst och bjuder därför in er allihop 
att fira Valborg med oss. Kom till Vi-
kingastaden och njut av att våren för-
hoppningsvis är här, prata med vikingar, 
vandra runt och titta in i stadens hus. 
Museet är öppet mellan kl. 10-15. Guida-
de turer kl. 11 & kl. 13. Inträde: barn 
40kr, vuxen 110kr, pensionär 90kr, Fa-
miljepris (2+2 el fler) 250kr. Plats & arr: 
Fotevikens Museum.

Maj 
6 maj 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. 
Barnen kan också leka, rita och klä ut sig 
på vår fina barnavdelning. Plats: Vellinge 
bibliotek. Arr: Vellinge bibliotek & Fa-
miljernas hus.

7 maj kl. 11.30-12.05 Familjelördag på 
Vellinge bibliotek: Hunden Rund plante-
rar. Hunden Rund har hittat något på 
marken. Det är ett frö. Så börjar boken 
Hunden Rund planterar, som här 
levande görs med musik som gestaltar 
och innehållet. Vi gräver, planterar, 
sjunger, spelar musikfrön och dansar 
vatten kannedans. Barnen får på ett mu-
sikaliskt sätt lära sig om vad som händer 
när men planterar ett frö. Hunden Rund, 
gitarren och klarinetten är med det blir 
en upplevelse för alla sinnen. 2–5 år. 
Plantera din egen solros efter föreställ-
ningen! Bokning: www.kulturcentralen.
nu Pris: 40 kr. Plats: Vellinge bibliotek. 
Arr: Kultur enheten & Vellinge bibliotek. 
 

Illustratör Maria Nilsson
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8 maj kl. 10-11 Falsterbo Fyr - Fågel-
station, Natursnok. Besök på fågel-
stationen vid Falsterbo fyr. Hur går få-
gelflyttning till? Vad har fångats och 
ringmärkts idag? Duktiga guider berättar 
engagerat för alla åldrar. Barn i vuxens 
sällskap särskilt välkomna. Samling ut-
anför grinden på västra sidan kl. 10. För-
anmälan. Plats: Falsterbo Fyr – Fågel-
station. Arr: Falsterbonäsets Natur- 
 vårdsförening.

8 maj kl. 11-16 Internationella Vikinga-
dagen! Internationella vikingadagen är 
självklart något som skall firas på Fote-
vikens Museum. Invigningstal vid runste-
nen kl. 12.30. Av tradition läses en av de 
gamla vikingasagorna denna dag runt om 
i världen, på Vikingamuseer, i vikin-
gagrupper, bland unga och gamla läser 
man på samma klockslag en känd vikinga -
saga på engelska eller på sitt moders mål. 
Hos oss läses sagan kl. 14 i Tinghöll. 12.30 
Tal vid Runsten 14.00 Saga i Tinghöll. 
Inträde: barn 40kr, vuxen 110 kr, pensio-
när 90kr, Familjepris (2+2 el fler) 250kr. 
Plats & arr: Fotevikens Museum.

14–15 maj kl. 16 Snö – en musikalföreställ-
ning. Musikalen bygger på verk som Snö-
drottningen och Frost. Med musikal-
ensemblen Artisten Spotlight. För alla 
åldrar. Biljetter säljes vid dörren. Vuxna 80 
kr, barn 40 kr. För mer information se 
vellinge.se/kulturskola Plats: Vellinge kon-
serthus. Arr: Vellinge kulturskola Artisten.

Juni
1 jun kl. 11-19 Sommarboken kick-off på 
V. Ingelstads bibliotek. Häng med på 
sommarens stora läs äventyr! Gör läs-
utmaningarna och kryssa på bingobrick-
an. Var med i utlottningen av fina priser. 
Sitt inte lottlös! 6–16 år. Plats & arr: V. 
Ingelstads bibliotek.
 

Vellinge kulturskola Artisten firar 6 juni.
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6 jun kl. 13-19 Nationaldagsfirande. Vel-
linge kulturskola Artisten spelar upp på 
flera platser i kommunen. För mer infor-
mation se vellinge.se/kulturskola Arr: 
Vellinge kulturskola Artisten.
 
6 jun kl. 10-17 Nationaldagen med Slaget 
vid Foteviken. På Nationaldagen kom-
mer Fotevikens Vikingastad att ha öppet 
med aktiviteter för hela familjen! Ni kan 
delta i historiska lekar som är roliga för 
såväl stora som små. Slaget vid Foteviken 
den 4 juni 1134. Denna skånska seger är 
något vi i vikingastaden verkligen vill 
fira! 11.34 Hyllningstal vid runstenen, 
som restes för drygt 20 år sedan till min-
ne över slaget. Efter tal och hyllning av 
de fallna krigarna övergjuter vi stenen 
med mjöd enligt gammal tradition. 12.00 
Berättelse i Tinghöll om Slaget vid Fote-
viken som utkämpades den 4 juni år 
1134. Kl. 14 guidad tur. Inträde: barn 
40kr, vuxen 110kr, pensionär 90kr, fa-
miljepris (2+2 el fler) 250kr. Plats & arr: 
Fotevikens Museum.

15 jun-27 aug Digital skattjakt med Vel-
linge bibliotek: Bli en monsteragent. Bli 
en monsteragent i sommar! Svara på klu-
riga frågor om monster och väsen i vår 
digitala skattjakt på Nelly Rapp-tema 
runtom i Vellinge.  När du klarat upp-
dragen är du en kunnig monsteragent 
och kan hämta din monsteragent-pin på 
Vellinge bibliotek. Drop-in. 6-12 år. Plats 
& arr: Vellinge bibliotek.

15 jun kl. 11-18 Sommarboken-kickoff på 
Höllvikens bibliotek. Så fort skolan slutat 
börjar sommarens stora läsäventyr! Du 
kan hämta din bingobricka på bibblan 
hela sommaren och läsa på bryggor, 
sandstränder och ditt hemliga gömställe. 

15 juni dukar vi fram vår pysselbuffé för 
att fira sommarlovet och den magiska 
läsningen. Du får även med dig fina bok-
tips. 6–16 år. Plats & arr: Höllvikens 
bibliotek.

15 jun Sommarbokenkickoff på Vellinge 
bibliotek. Vi firar sommarlovet med 
kickoff för årets sommarboken och pys-
sel. Kom och hämta din bingo-bricka 
och läs och kryssa hela sommaren! 
Drop-in. 6–14 år. Plats & arr: Vellinge 
bibliotek.

16 jun kl. 14-15 Sommarbokenhäng! Vi 
tipsar om massor av spännande böcker 
och bjuder på fika. Självklart får du ock-
så gärna tipsa om någon bok du gillar! Vi 
berättar också om Sommarbokenbingot! 
7–15 år. Plats & arr: Skanörs bibliotek.

23 jun kl. 14-15 Sommarbokenhäng! Vi 
tipsar om massor av spännande böcker 
och bjuder på fika. Självklart får du ock-
så gärna tipsa om någon bok du gillar! Vi 
berättar också om Sommarbokenbingot! 
7–15 år. Plats & arr: Skanörs bibliotek.

28 jun-3 jul kl. 10-17 Vikingaveckan.  
Aktiviteter för alla åldrar, möt vikingar 
från hela världen som delar med sig av 
sina hantverk och försäljning av vikinga-
tida varor. Vikingar som anländer till 
Fotevikens Museum tidigt för markna-
den använder vikingastaden som en mö-
tesplats för hantverkare. Här utbyter de 
erfarenheter och visar varandra olika 
hantverkstekniker. Som besökare på 
marknaden kan ni strosa runt i vikingas-
taden med omnejd, här är det fullt av 
aktiviteter med mängder av mark-
nadsstånd. Här säljs allt ifrån vackra 
handgjorda smycken till vikingatida 
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svärd.  Ordinarie entrépris t.o.m. 30 juni. 
Inträde: barn 40kr, vuxen 110kr, pensio-
när 90kr, familjepris (2+2 eller fler) 
250kr (pris gäller t.o.m. 30/6). Pris Vi-
kingamarknad 1–3 jul: vuxen 180kr, 
barn 60kr, familjepris 400kr. Plats & arr: 
Fotevikens Museum.

Juli

19–24 jul kl. 10-17 Barnens Vecka på Fote-
vikens Museum. Här i vikingastad gör du 
en tidsresa och kan möta våra vikingar. 
Denna vecka kommer det att vimla av 
aktiviteter för alla åldrar. Det blir allt 
från spännande vikingasagor till historis-
ka lekar och olika hantverk som du kan 
se och lära dig av. Barnen kan gå med i 
Harald Blåtands Vikingaklubb, dä får du 
prova på lekar och träningsaktiviteter för 
att bli en duktig viking. Besök hantver-
karna på sina gårdar. I butiken hämtar 
du ditt Harald Blåtand aktivitetshäfte. 
När du klarat uppgifterna har du utveck-
lats från träl till Viking. För din presta-
tion får du denna vecka en gratis glass i 
butiken. Aktiviteter kl. 11 -15. Inträde: 
barn 60kr, vuxen 150kr, pensionär 110, 
familjepris (2+2 el fler) 340kr. Plats & 
arr: Fotevikens Museum.

Augusti

9–14 aug kl. 10-17 Familjeveckan på Fote-
vikens Museum. Denna vecka kommer 
det att vimla av aktiviteter hela dagen, 
för hela familjen. Möt stadens befolk-
ning, se hur de levde, roade sig och ver-
kade på sina gårdar en helt vanlig dag då 
Harald Blåtands släkt härskade. Dagligen 
har vi Family Games Open så samla 
familjen och tävla i de historiska vikinga-

lekarna. Det blir olika lekar och utma-
ningar för familjerna och utlottningar 
och tävlingar. Aktiviteter kl. 10.30-16. 
Inträde: barn 60kr, vuxen 150kr, pensio-
när 110kr, familjepris (2+2 el fler) 340kr. 
Plats & arr: Fotevikens Museum.

26 aug kl. 15-15.30 Sommarbokenavslut-
ning på V. Ingelstads bibliotek. Dags för 
sommarbokenavslutning och den stora 
utlottningen av fina, kul och knäppa 
priser. Din bingobricka är din biljett och 
din lott. Välkommen! 6–16 år. Plats & 
arr: V. Ingelstads bibliotek.

27 aug kl. 11-12 Sommarbokenavslut-
ning på Skanörs bibliotek! Festlig avslut-
ning för alla Sommarbokenläsare med 
chans att vinna skojiga priser! Kom ihåg 
att ta med din bingobricka! Plats & arr: 
Skanörs bibliotek.

27 aug kl. 11-14 Sommarbokenavslut-
ning på Höllvikens bibliotek. Festlig av-
slutning på sommarens läsäventyr! Vi 
firar med glass, pinstillverkning och 
skattjakt. Drop-in. 6–16 år. Plats & arr: 
Höllvikens bibliotek.

27 aug kl. 11-14 Sommarbokenavslut-
ning på Vellinge bibliotek. Festlig avslut-
ning för alla som varit med och spelat 
sommarbokenbingo! 6–14 år. Mer infor-
mation kommer på bibliotek.vellinge.se 
Plats & arr: Vellinge bibliotek.

28 aug kl. 10-17 Arkeologidagen på Fote-
vikens Museum. På Arkeologins Dag blir 
det spännande på Fotevikens Museum 
med inspiration och djupdykningar i 
vikingahistorien för både stora och små. 
Vi bjuder även på guidade turer i 
vikinga staden. Inträde: barn 60kr, vuxen 
150kr, pensionär 110kr. Plats & arr: Fote-
vikens Museum.
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Vi kan dessvärre inte garantera att  
arrangemangen blir av.  
Se respektive arran görs kontaktinfo 
för att få den senaste informationen.

Aktiviteter på Foteviken.



1514

Digitala biblioteket 
– med världen i din ficka

Böcker
Ca 23 000 e-böcker och 8 000 e-ljudböcker
Enklast: Ladda ner gratisappen Biblio från Axiell Media
Logga in med lånekort/personnummer och pinkod
Du får låna 2 e-böcker eller e-ljudböcker i veckan.
 

Appen Bibblix
E-böcker för barn 6–12 år. Ca 2000 titlar
Du år låna 5 e-böcker i veckan. 
 

Tidskrifter
PressReader
Ca 7500 dagstidningar och tidskrifter från hela världen
Gå via bibliotek.vellinge.se och Utbud/Databaser
Du får läsa så mycket du vill. 
 

Filmer
Viddla och Cineasterna
Logga in med lånekort/personnummer och pinkod
Då får låna 2 filmer i månaden från respektive tjänst. 

viddla.se
Ca 1800 filmer för barn och vuxna

cineasterna.com
Ca 2800 filmer för barn och vuxna
  

Arr: Biblioteken i Vellinge kommun

Allt detta får du tillgång till med ditt lånekort!
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Vuxenprogram 

Februari
2 feb kl. 14-16 Film på Skanörs bibliotek. 
Filmvisning och efterföljande diskussion 
med Svante Ors. Begränsat antal platser, 
föranmälan på tfn 42 55 90 eller bibliote-
ketsk@vellinge.se. Du blir samtidigt 
medlem i bibliotekets filmklubb. Plats & 
arr: Skanörs bibliotek.

3 feb kl. 16-18 Juristjour på Höllvikens 
bibliotek. Kostnadsfri juridisk rådgiv-
ning för privatpersoner och företag av 
jur.kand. Camilla J. Lindberg. Max 15 
min/person. Kölappar delas ut från kl. 
15.30. Begränsat antal platser. Plats & 
arr: Höllvikens bibliotek.

4 feb kl. 10-12 Så lätt lånar och läser du 
en e-bok! Varför köa? En e-bok är till-
gänglig direkt. Låt oss visa hur du gör 
för att låna och läsa den. Visningen är 
även förberedande för dig som tänkt 
delta i vår e-bokcirkel 2/3. OBS! Evene-
manget är gratis men vi har begränsat 
antal platser så föranmäl dig till bibliote-
ket på 42 54 85. Fika utlovas. Välkom-
men! Plats & arr: Höllvikens bibliotek.

5 feb kl. 9-12 Loppis. Loppis 1: a lörda-
gen i månaden. Plats: Ängavägen i Vel-
linge. Arr: Lions Club Vellinge.

5 feb 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.

5 feb kl. 11-12 Två författarliv. Paul 
Tenngart, författare och litteraturforska-
re vid Lunds universitet, berättar om 
Majken Johansson och Birgitta Stenberg. 
Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Bibliotekets 
Vänner Skanör Falsterbo.

8 feb kl. 19-20 Per Brinkemo: Mellan 
klan och stat. ”Om vägen för migranter 
baserad på personliga relationer till ett 
samhälle med myndigheter och socialt 
kontrakt med en stat.” Per Brinkemo, 
journalist och författare, gästar oss och 
talar om ett aktuellt ämne. OBS! Evene-
manget är gratis men vi har begränsat 
antal platser så föranmäl dig senast 4/2 
till biblioteket på 42 54 85. Välkommen! 
Plats & arr: Höllvikens bibliotek.
 
9 feb kl. 18-20 ”Vad menar vi med god 
demensvård?” Diskussionskväll med 
filmvisning. Föranmälan till Lena Wall 
Omme tel. 070-8450553 alt. e-post: lena.
wall.omme@gmail.com Plats: Hörsalen, 
Skanörs bibliotek. Arr: Vellinge Demens-
förening.

Per Brinkemo
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12 feb kl. 11-12 Evas bokblandning. Eva 
Lassen berättar och tipsar om läsvärda 
och intressanta böcker. Plats: Skanörs 
bibliotek. Arr: Bibliotekets Vänner 
Skanör Falsterbo.

12 feb kl. 12-13 ”Gamla Vellinge” min-
nesrikt bildspel. Kaj Persson från Säll-
skapet Gamla Hvellinge visar ett fint 
bildspel. Kaj är en av flera entusiaster 
som samlar foton från ett nästan svun-
net samhälle. Detta är en repris av bild-
visningen hösten 2021. Fullsatt förra 
gången! Entré 50kr inkl. kaffe, kaka och 
boklotteri. Plats: Bokcaféet, Vellinge 
bibliotek. Arr: Bokstödet Vellinge biblio-
teks vänner.

13 feb kl. 9-11 Vintervandring längs kan-
alen. Vandring i lagom takt med Jan-Åke 
Hillarp längs strandpromenaden eller 
kanalen för att se vinterfåglar. Speciellt 
lämplig för dig som vill börja titta på 
fåglar. Medtag kikare (några finns för 
utlåning). Samling vid Kanalkiosken på 
västra sidan av Falsterbokanalen kl. 9, 
infart vid brofästet. Föranmälan info@
falsterbonaset.se Plats: Kanalkiosken på 
västra sidan av Falsterbokanalen. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

16 feb kl. 14-15 Informationsträff: Bok-
cirkelverksamhet på Höllvikens biblio-
tek. Är du med i en bokcirkel eller nyfi-
ken på att vara med i en? Under denna 
träff informerar vi om vad biblioteket 
kan erbjuda nya och befintliga bokcirk-
lar. Vi kommer även tipsa om nyheter 
bland våra bokkassar. Fika utlovas! För-
anmälan till biblioteketho@vellinge.se 
el. 42 54 85. Begränsat antal platser. Plats 
& arr: Höllvikens bibliotek.

17 feb kl. 14-16 Läsvärt. Med boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. 
Mysfika och boklotteri utlovas. Obligato-
risk föranmälan till biblioteketho@vel-
linge.se. Begränsat antal platser. Plats & 
arr: Höllvikens bibliotek.

17 feb kl. 18-19 Filmvärldens framväxt 
och romanen Stumt ljus. Med utgångs-
punkt i ”Stumt ljus” visar och diskuterar 
Boris Zetterlund film i historia och nutid 
och särskilt kvinnors framträdande roll 
under filmens pionjärtid, såsom Ester 
Julin, Lois Weber och Greta Garbo. 
Stumt ljus av Boris Zetterlund är en his-
torisk roman som utspelas i Sverige och 
på kontinenten. Fika finns till försälj-
ning. Plats & arr: Vellinge bibliotek.
 

Boris Zetterlund. Foto Charlotte T Strömwall.
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19 feb 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.

25 feb kl. 10-12 Fredags-IT. 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 annonseras på bibliotekets hemsida. 
OBS! Evenemanget är gratis men vi har 
begränsat antal platser så föranmäl dig 
till biblioteket på 42 54 85. Fika utlovas. 
Välkommen! Plats & arr: Höllvikens 
bibliotek.

26 feb kl. 12-13 Enkelbiljett till ett nytt 
liv, hotelldirektör i Spanien. Susanne 
Kjellsson från Skåne tog steget till ett 
nytt och annorlunda liv i södern. Följ 
Susannes resa, resonemang och råd kring 
att våga bryta upp! Entrén 100kr är inkl. 
kaka, kaffe och boklotteri. Plats: Bokca-
féet, Vellinge bibliotek. Arr: Bokstödet 
Vellinge biblioteks vänner.

27 feb kl. 13-14 Naturguide på vift! Vi 
vill att fler ska upptäcka och utforska den 
fina natur som finns i Vellinge kommun 
och anordnar därför guidade vandringar 
på olika platser i kommunen. För mer 
information och föranmälan, v.v. gå in 
på vellinge.se/naturnara Plats & arr: Vel-
linge kommun.

28 feb kl. 10-12 Internet-hjälp på Skanörs 
bibliotek. Är du ovan vid att använda 
internet och behöver hjälp med digitala 
frågor? Vill du läsa eller lyssna på en bok 
i din telefon men är osäker på hur du ska 

göra? Då kan du få individuell hjälp på 
biblioteket! OBS vi kan inte hjälpa till 
med bankärenden eller andra känsliga 
ärenden. Ej heller teknisk support. 30 
min/person och begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se el. 42 55 90. Plats & arr: Skanörs bibli-
otek.

Mars
1 mar kl. 14-15 Bokprat! Bibliotekarierna 
på Skanörs bibliotek berättar om läsvär-
da böcker. Plats & arr: Skanörs bibliotek.

1 mar 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.

2 mar kl. 15-17 E-bokcirkel. Vi diskuterar 
Löpa varg av Kerstin Ekman. Fysisk 
träff med möjlighet att delta på Teams 
via länk. En förberedande träff där vi 
visar hur du lånar boken hålls 4/2 - an-
mäl dig till det. OBS! Vi har begränsat 
antal platser så föranmäl dig senast 23/2 
till biblioteket på 42 54 85. Fika utlovas. 
Välkommen! Plats & arr: Höllvikens 
bibliotek.

3 mar kl. 14-16 Film på Skanörs biblio-
tek. Filmvisning och efterföljande dis-
kussion 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.



1918

3 mar kl. 18-19 Bokcirkel: Den sista gå-
van av Abdulrazak Gurnah. Vi träffas 
och samtalar om boken. Inför träffen 
kan du låna boken på biblioteket. Be-
gränsat antal platser. Föranmälan till 42 
50 60. Plats & arr: Vellinge bibliotek.

5 mar kl. 9-12 Loppis. Loppis 1: a lörda-
gen i månaden. Plats: Ängavägen i Vel-
linge. Arr: Lions Club Vellinge.

5 mar 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.

8 mar kl. 18-19 ”47 Världsrekord!” Ste-
fan Sandberg berättar en sann idrottssa-
ga om tre mycket framgångsrika simmar-
flickor från Danmark under 1930-talet. 
Många rekord slogs i bassänger och vid 

havssimning mellan öar och länder! De-
ras bedrifter är nästan helt okända i Sve-
rige. Entrén 100kr är inkl. kaka, kaffe 
och boklotteri. Plats: Bokcaféet, Vellinge 
bibliotek. Arr: Bokstödet Vellinge biblio-
teks vänner.

10 mar kl. 19-20 Författarbesök: Linda 
Ståhl. Vi får besök av högaktuella Linda 
Ståhl som berättar som sitt författarskap 
och hennes deckarserie som utspelar sig i 
Höllviken. OBS! vi har begränsat antal 
platser så föranmäl dig senast 9/3 till 
biblioteketho@vellinge.se el. 42 54 85. 
Plats & arr: Höllvikens bibliotek.
 
12 mar kl. 11-12 VERBOTEN! En hyll-
ning till operetterna som Nazi-Tyskland 
ansåg vara ”degenererad” kultur. Lasse 
Walldov, teaterentusiasten från Malmö, 
guidar oss genom operetternas värld. 
Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Bibliotekets 
Vänner Skanör Falsterbo.

13 mar kl. 9-11 Vårfåglar på Knösen. 
Vandring i lagom takt med Henrik Wal-
denström ut på Knösen för att se vårfåg-
lar. Speciellt lämplig för dig som vill bör-
ja titta på fåglar. Medtag gärna fika för 
en rast, bra rejäla skor och kikare (några 
finns för utlåning). Föranmälan info@
falsterbonaset.se Beställ ev kikare vid 
anmälan. Plats: Samling vid Skanörs 
borgruin, norr om Skanörs kyrka. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

16 mar kl. 15-16 Boksamtal med After-
noon tea. Ta del av andras boktips och 
dela med dig av dina egna över en vär-
mande kopp te. Föranmälan till 42 54 85 
eller biblioteketho@vellinge.se Begrän-
sat antal platser. Plats & arr: Höllvikens 
bibliotek.

Linda Ståhl. Foto Kajsa Göransson.
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16 mar kl. 19-20 Hanna Hansdotter - 
dömd till döden för häxeri på 1700-talet. 
En berättad föreställning med en bland-
ning av fakta och folklore, om en männ-
iska som bodde i Östra Grevie. Uttryck-
en växlar mellan en guidning in i den 
värld Hanna levde i, glimtar av hennes 
liv, samt berättelser med ursprung i folk-
liga föreställningar. Berättare: Anna 
Lundquist och Lars Berglund. Plats & 
arr: V. Ingelstads bibliotek.

18 mar kl. 9-12 Visst kan du fortsätta 
läsa! Har det blivit svårt att läsa vanliga 
böcker? Saknar du din dagstidning? Vi 
som på biblioteket arbetar med läsning 
utifrån olika behov, välkomnar dig och 
dina närmaste till öppet hus. En halvdag 
full av bra tips och lösningar. Vi kommer 
att visa olika alternativ som finns och 
svara på frågor. OBS! Kl. 10 hålls ett 
gemensamt föredrag med hörslinga.  

Välkommen! Plats: Höllvikens bibliotek. 
Arr: Höllvikens bibliotek i samarbete 
med MTM.

19 mar 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.

19 mar kl. 12-13 Deckardax! med Olséni 
& Hansen. Christina Olséni och Micke 
Hansen, Falsterbonäsets framgångsrika 
deckarpar, berättar om sitt författarskap, 
bl. a, ett flertal omtyckta deckare. Fler på 
gång? Kom och lyssna! Entrén 100kr är 
inkl. kaffe, kaka och boklotteri. Biljetter: 
Vellinge bibliotek tfn 42 50 60 och vid 
entrén. Plats: Bokcaféet, Vellinge biblio-
tek. Arr: Bokstödet Vellinge biblioteks 
vänner.

Christina Olséni och Micke Hansen.



2120

23 mar kl. 19-20.30 Lars Werner meteo-
rolog. Klimatet, ett högriskprojekt. Infor-
mativt om den framtid vi går till mötes. 
Anmälan: www.biblioteketsvanner.se En-
tré 50 kr, medlemmar gratis. Plats: Hör-
salen i Höllvikens gamla biblioteksbygg-
nad. Arr: Bibliotekets vänner i Höllviken.

23 mar kl. 19-21 Berätta med bilder. 
Tips på hur du förbättrar dina bilder 
oavsett vilken kamera du använder! Bild-
spel som visar prov på landskaps-, fågel-, 
porträtt-, dokumentärt och kreativt foto 
med fotografer från Vellinge Fotoklubb. 
Plats: Hörsalen Skanörs bibliotek. Arr: 
Vellinge fotoklubb/Skanörs bibliotek.

27 mar kl. 13-14 Naturguide på vift! Vi 
vill att fler ska upptäcka och utforska den 
fina natur som finns i Vellinge kommun 
och anordnar därför guidade vandringar 
på olika platser i kommunen. För mer 
information och föranmälan, v.v. gå in 
på vellinge.se/naturnara Plats & arr: Vel-
linge kommun.

28 mar kl. 10-12 Internet-hjälp på 
Skanörs bibliotek. Är du ovan vid att 
använda internet och behöver hjälp med 
digitala frågor? Vill du läsa eller lyssna på 
en bok i din telefon men är osäker på hur 
du ska göra? Då kan du få individuell 
hjälp på biblioteket! OBS vi kan inte hjäl-

pa till med bankärenden eller andra 
känsliga ärenden. Ej heller teknisk sup-
port. 30 min/person och begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteketsk@
vellinge.se el. 42 55 90. Plats & arr: 
Skanörs bibliotek.

30 mar kl. 15-17 Temabokcirkel: Kärlek. 
Vi provar en ny variant! Utifrån temat 
kärlek bidrar vi alla med valfria boktips 
och delger varandra i ett samtal. Utifrån 
olika vinklar, stort som smått. Har du 
inget tips kan du välja från en lista med 
förslag som finns på bibliotekets hemsi-
da. OBS! Vi har begränsat antal platser 
så föranmäl dig senast 23/3 till bibliote-
ket på 42 54 85. Fika utlovas. Välkom-
men! Plats & arr: Höllvikens bibliotek.

April
2 apr kl. 9-12 Loppis. Loppis 1: a lörda-
gen i månaden. Plats: Ängavägen i Vel-
linge. Arr: Lions Club Vellinge.

2 apr 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 mar kl. 14-16 Film på Skanörs biblio-
tek. Filmvisning och efterföljande dis-
kussion 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.

4 apr kl. 18-19.30 Vårdcentralens roll vid 
misstänkt demenssjukdom. Hur går en 
utredning och testning till? Vilken roll 

Berätta med bilder, foto Lennart Hansson.
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har anhöriga? Specialistsjuksköterskor 
från Näsets läkargrupp berättar. Plats: 
Hörsalen Skanörs bibliotek. Arr: Vellinge 
Demensförening.

5 apr kl. 18-19 Bibliotekets appar och 
e-tjänster. Låt bibliotekarierna guida dig 
i bibliotekets utbud av appar och e-tjäns-
ter. Dela med dig av egna tips och lär dig 
något nytt! Massor av e-böcker, e-ljud-
böcker, strömmad film, tidskrifter och 
annat väntar på att bli upptäckta. Passa 
gärna på att ställa andra frågor om det 
digitala livet så svarar vi så gott vi kan. 
Plats & arr: V. Ingelstads bibliotek.

5 apr kl. 19-20 Översatt litteratur från 
andra språk än engelska. Vi får besök av 
det Höllvikenbaserade ”Nilsson förlag”, 
med en spännande utgivning som är 
särskilt inriktad på skönlitteratur över-
satt från andra språk än engelska. Passa 
på att bekanta dig med ett lokalt förlag 
och få tips på intressanta böcker och 
författarskap som du kanske inte kände 
till. OBS! Vi har begränsat antal platser 
så föranmäl dig senast 1/4 till biblioteket 
på 42 54 85 eller biblioteketho@vellinge.
se Plats & arr: Höllvikens bibliotek.
   
6 apr kl. 19-20.30 Lars Melin Falsterbo-
näset under krig och beredskap. Hur 
folket på Näset levde under 1900-talets 
två stora katastrofer och tiden dessemel-
lan. Anmälan www.biblioteketsvanner.se 
Entré 50kr, medlemmar gratis. Plats: 
Hörsalen i Höllvikens gamla biblioteks-
byggnad. Arr: Bibliotekets vänner i Höll-
viken.

7 apr kl. 15-16 It för seniorer. Poddar 
och annat att lyssna på. Vi tipsar och 
svarar på frågor. Har du andra frågor om 

it är du välkommen med dem också. 
Plats & arr: Vellinge bibliotek.

7 apr kl. 16-18 Juristjour på Höllvikens 
bibliotek. Kostnadsfri juridisk rådgiv-
ning för privatpersoner och företag av 
jur.kand. Camilla J. Lindberg. Max 15 
min/person. Kölappar delas ut från kl. 
15.30. Begränsat antal platser. Plats & 
arr: Höllvikens bibliotek.

8 apr kl. 10-12 Fredags-IT. Nu är det åter 
dags för våra större träffar där vi fikar 
och diskuterar allmänna svårigheter med 
IT - mobilen, datorn eller surfplattan. 
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 42 54 85. Fika utlovas. 
Välkommen! Plats & arr: Höllvikens 
bibliotek.

9 apr kl. 11-12 Författarbesök: Ulrika 
Knutson. Ulrika Knutson, journalist, 
kritiker och författare, pratar om sin bok 
Den besvärliga Elin Wägner. Föranmä-
lan till Skanörs bibliotek biblioteketsk@
vellinge.se el 42 55 90. Plats: Skanörs 
bibliotek. Arr: Skanörs bibliotek och Bib-
liotekets vänner Skanör-Falsterbo.

Ulrika Knutson. Foto Sören Håkan Lind.
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2 april kl 13-16 Vernissage av Peter 
Johansson ”Caput Mortuum”. Konst-
hallschef Johan Petterson och konstnär Peter 
Johansson inviger utställningen. Utställningen är 
sedan öppen 3 april - 12 juni, klockan 11-17, på 
fredag - söndag. Öppet alla dagar 15-18 april. 
Frivilligt inträde. Arr: Falsterbo Konsthall.

9 april kl 11-16 onsdag-söndag. Nude, 
famous, oysters and champagne. Världens 
främsta fotografer har tagit de fantastiska bilder-
na på kändisar som du aldrig tidigare sett dem - 
avklädda mitt i lyxen och flärden eller i helt 
oväntade situationer. Välkommen till 140 unika 
bilder som får dig att häpna! Utställningen pågår 
till 27 november. Arr: Falsterbo Photo Art 
Museum. 

Foto: Ellen Von Unwerth, Kate and David, New York 2003

Upplev konst i påsk! Från A till Ö
- från Arrie till Östra Grevie, via Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo

Ateljé, galleri, konsthall eller museum

A- akvarell
Ak- akryl
Bl- blandat
C- collage
D- duk 
F- foto 
G- grafik
Gl- glas
Gu- guld

 

K- keramik 
Kh- konsthant-
verk 
M- måleri
O- objekt 
Ol- olja
P- plexi
Pa- pannå 
Pl- plåt
R- relief

Sl- slöjd
S- skulptur
Si- silver
Sm- smide, 
smycken
Sn- Snideri
T- textil
Te- teckning
Ä- ädelstål
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A  Prästagårdsvägen 17
 Lola Nevhage Grönvall M, Rose Marie Qwick Schönherr, S

B  Kulturhuset i Arrie, Möllegårdsvägen12. 
 Rune Deltner A, Klara Edstrand Ol+D, Huber Alexius R, S,Ä

C  Ellen Odin, Lönnegårdsvägen 7, T

D Susanne Persson, Gavelsbjärsvägen 24,  A+Bl

E  Bröddarpsholms gård, Bröddarpsvägen 114 
 Monica Andersson Ak +Ol

F  Naturgården Bröddarp, Landsvägen 289-45, Bl 

 KSV- Konstnärsgruppen Sydväst, Bl

G  Ateljé Solkulla, Eriksdalsvägen 67-10
 Madeleine Hillgrund Lilja,  A+K+M 
H  Lorensdals gård, Eskilstorps Ängaväg 2-36 

 Marcus Rönnbäck M+Te, Maj-Lis Suikkonen M, 
 Britt-Marie Carlsson A+K+M, Caroline Cedergren M,
 Chantal Guyot M, Christel Andersson A, 
 Ewa Gustafsson Wranegård Sl, Hjördis Hansson M+Sl,
 Irene Claesson M, Kerston Bååth Persson Sl, 

 
Mats Holtne M, Sujatha Kristensen M 

I Anita Philipson, Falsterbovägen 44, A

J  Dick Thellmark, Tremansvägen 12, M

K Lilla Makeriet, Sjöbrisvägen 30 
 Helena Brahe K+Sl+Sm

L  Camilla Jalkell Lindeberg, Anders Olsvägen 21, A

M  Bitte Schönström Selbman, Ljungvägen 24, T+ C

N   Huber Alexius, Ljungsätersvägen R, S, Ö

O  Birgitta Nelson Clauss, Gottåkravägen 19C. S + Ö

P  Galleri Fiskarstugan Skanör, Östergatan 38B 
 Henrik Orremo F, Inger Andersson A

Q  Galleri Engleson, Skanör Hamnen
 Anette Karlsson Martell A+S, Inga-Lill Swedemyr M, Lena Åberg-Wall K,

 Ann-Sofie Stjernkvist M, Marta Monguillot M

R  Tina Apelgren, Spovgränd 2, Ak + D+ P+Pl+Pa 

S  Klara Edstrand, Västervångsvägen 1, Ol + D

T  Falsterbo konsthall, Hljalmar Gullbergs plan 1, Bl

U  Galleri Stallet Falsterbo, Östergatan 10
 Gunilla Klemendz K+S, Robert Ersin M, Marie Fogelberg K, Anna Wickström M, Lars Krantz M

V Anderssongården, Lotsgatan 2
 Barbara Johnson Kihlman A, Brigitte Linde Gl + P, Anna Sandberg Gl

W Keramik av Helene, Möllemadsvägen 33 
 Helene Rönnberg K+S

X Falsterbo Photo Art Museum, Strandbadsv.30, F

Y  Gunnilla Welwert, Hermanstorpsvägen 185, Ol +A

Z  Gunvor Lantz, Vattlevägen 14,  A
Å  Ateljé Sarkim, Byvägen 10B
 Hima Frenning, Gl+ M+ S

 Lilianne Andersson, Sl

Ä  Ateljé A, Byvägen 19, Kh, M, Sm, T

Ö  Kerstin Torssell, Strölandsvägen 8, M

     

D

För mer information:      oppnasinnen.org      vskg.se      falsterbokonsthall.se 
 

 
falsterbophoto.com
ksvkonst.seÖppettider- de flesta har öppet kl. 11.00 -17.00 hela påsken, vänligen läs mer på respektive hemsida för vidare info.
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För mer information:      oppnasinnen.org      vskg.se      falsterbokonsthall.se 
 

 
falsterbophoto.com
ksvkonst.seÖppettider- de flesta har öppet kl. 11.00 -17.00 hela påsken, vänligen läs mer på respektive hemsida för vidare info.
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Galleri & konst april - augusti

Galleri Engleson, Skanörs Hamn

15 april - 18 april Påskutställning: Inga-Lill Swedemyr - måleri, 
Anette Martell Karlsson - måleri, Ann-Sofie 
Stjernkvist - måleri, Lena Åberg Wall - 
keramik, Marta Monguillot - måleri.

27 april - 1 maj Vårkonst: Yna Persson - måleri & skulptur

6 maj - 8 maj Weekendkonst: Elisabeth Olsson Linnersten,
måleri

12 maj - 15 maj Weekendkonst: Inge Smith Hansen - måleri & 
objekt - Kaj Nielsen - måleri

20 maj - 22 maj Weekendkonst: Johan von Mentzer - måleri

26 maj - 29 maj Konsttrampet: Mona Söderblom - måleri, 
Cathrine Michelsen - måleri, Matilda Waden-
ström - måleri, Kertin Bååth - silver

3 juni - 6 juni Nationaldagsutställning: Catharina Nordlindh 
- måleri

11 juni - 16 juni Caroline Creutzer - måleri & skulptur

18 juni - 23 juni Göran Carlberg - måleri

25 juni - 7 juli Ewa G Wranegård - silver & hantverk, Birgitta 
Persson - akvarell, Tony Clementz - foto

9 juli - 14 juli Gunilla Mann - måleri & litografi

16 juli - 21 juli Kerstin Bååth - silver, Jonas P Ström - foto, 
Gunilla Runsten - måleri

23 juli - 28 juli Kathrin Bernekorn - måleri

30 juli - 11 augusti Ewa G Wranegård - silver & hantverk, Monica 
Lindhe - fotokonst

13 augusti - 18 augusti Annica Brindemark - måleri

20 augusti - 28 augusti Công Quôc Hà, måleri
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Galleri Fiskarstugan, Skanör

15 april - 18 april Påskutställning, Inger Andersson - akvarell, 
Henrik Orremo - foto

26 maj - 29 maj Konsttrampet, Agneta Ekholm - akvarell, 
Per Göran Jönsson - målare

3 juni - 6 juni Nationaldagsutställning, Eugen Anghel - måleri

2 juli - 7 juli Pia Bengtsson - måleri, 
Kerstin Hovemyr - keramik

9 juli - 14 juli Karin Nyberg - måleri

16 juli - 21 juli Malin Karlsson - måleri, 
Marie Lundin - trasmattor

23 juli - 28 juli Birgitta Persson - böjd slöjd

30 juli - 3 augusti Birgitta Friberg - måleri, 
Els-Britt Pålsson - måleri

5 augusti - 11 augusti Krister Andersson - måleri

13 augusti - 28 augusti Zahra Medzeta - måleri

15 april - 18 april Påskutställning: Robert Ersin - måleri, Gunilla Klemendz - kera-
mik & skulptur, Marie Fogelberg - keramik, Anna Wickström - 
måleri, Lars Krantz - måleri

26 maj - 29 maj Konsttrampet: Krister Andersson - måleri, Birgitta Auselus- 
Lundh - måleri, Lola Grönwall Nevhage - måleri & objekt, 
Britt-Marie Källberg - keramik, Anders Larsson - designmöbler

3 juni - 6 juni Nationaldagsutställning: Công Quôc Hà -  
måleri

11 juni - 16 juni Torbjörn Palmgren - måleri

18 juni - 23 juni Mammarosa - måleri & skulptur, 
Morgan Yngve - måleri & skulptur

25 juni - 30 juni Ditte Dunge - måleri

2 juli - 7 juli Sven Hugo Persson - måleri

9 juli - 14 juli Philip Holmes - måleri

16 juli - 21 juli Gunilla Mann - måleri & litografi

23 juli - 28 juli Carmen Chor Faunbäck - måleri

30 juli - 3 augusti Gittan Winnaes - måleri

5 augusti - 11 augusti Therese Linnér - måleri, Ulla-Lena Salvén - måleri

13 augusti - 18 augusti Kerstin Torssell - måleri, Margareta Tomner - glas

20 augusti - 28 augusti Liane Åsberg - måleri

Galleri Stallet, Falsterbo
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16 apr 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.

16 apr kl. 10-13 Cykeltur – högvatten, 
invallning. Cykeltur/vandring med guide 
till områden intressanta vid högvatten 
och för invallning. Samling parkeringen 
ICA Skanör. Föranmälan: info@falster-
bonaset.se Plats: Samling parkeringen 
ICA Skanör. Arr: Falsterbonäsets Natur-
vårdsförening.

20 apr kl. 19-20.30 Benny Rosenqvist. 
Seans och frågestund. Entré 100kr, med-
lemmar gratis. Endast föranmälan. Plats: 
Hörsalen i Höllvikens gamla biblioteks-
byggnad. Arr: Bibliotekets vänner i Höll-
viken.

21 apr kl. 14-16 Läsvärt. Med boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. 
Mysfika och boklotteri utlovas. Obligato-
risk föranmälan till 42 54 85 el. bibliote-
ketho@vellinge.se. Begränsat antal plat-
ser. Plats & arr: Höllvikens bibliotek.

23 apr kl. 11-12 Bokprat! Skanörs biblio-
tek firar Världsbokdagen genom att tipsa 
om läsvärda böcker samt boklotteri. 
Plats & arr: Skanörs bibliotek.

23 apr kl. 11-14 Tidskriftförsäljning. För-
säljning av utgallrade tidskrifter startar 
och pågår t o m 13 maj. Plats & arr: Vel-
linge bibliotek.

23 apr kl. 12-13 Visa, jazz och musikal. 
Fanny Gunnarsson, piano, och Carl-Erik 
Carlsson, sång, möttes på Musikhög-

skolan i Malmö, de har nu har börjat att 
musicera ihop. Båda har en bred musika-
lisk bakgrund: Fannys kunskap om jazz 
och Carl-Eriks förankring i folkmusik 
och musikal. En härlig musikstund utlo-
vas! Entrén 100kr är inkl. kaka, kaffe 
och boklotteri. Biljetter: Vellinge biblio-
tek el. tfn 42 50 60, och vid entrén. Plats: 
Bokcaféet, Vellinge bibliotek. Arr: Bok-
stödet Vellinge biblioteks vänner.

24 apr kl. 10-13 Guidad tur i Arries na-
turreservat Gavelsbjer och Arriesjön/
Risebjer. Guidad tur i Arries naturreser-
vat. Plats: Arrie, start vid den gamla te-
gelfabriken. Arr: Falsterbonäsets Natur-
vårdsförening.

24 apr kl. 13-14 Naturguide på vift! Vi 
vill att fler ska upptäcka och utforska den 
fina natur som finns i Vellinge kommun 
och anordnar därför guidade vandringar 
på olika platser i kommunen. För mer 
information och föranmälan, v.v. gå in 
på vellinge.se/naturnara Plats & arr: Vel-
linge kommun.

25 apr kl. 10-12 Internet-hjälp på 
Skanörs bibliotek. Är du ovan vid att 
använda internet och behöver hjälp med 
digitala frågor? Vill du läsa eller lyssna på 
en bok i din telefon men är osäker på hur 
du ska göra? Då kan du få individuell 
hjälp på biblioteket! OBS vi kan inte hjäl-
pa till med bankärenden eller andra 
känsliga ärenden. Ej heller teknisk sup-
port. 30 min/person och begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteketsk@
vellinge.se el. 42 55 90. Plats & arr: 
Skanörs bibliotek.

26 apr kl. 18-19 Författarcafé med Karin 
Smirnoff. Bokserien om Jana Kippo har 
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blivit läst och älskad av många. I fjol 
kom Karin Smirnoff med en ny roman 
Sockerormen där hon skriver om några 
musikaliska ungdomars vänskap och 
utsatthet. Nu kommer Karin Smirnoff 
till Vellinge bibliotek och berättar om 
sitt författarskap. Biljetter finns att 
boka/hämta på Vellinge bibliotek från 1 
feb, tfn 42 50 60. Begränsat antal platser. 
Fika finns till försäljning. Plats & arr: 
Vellinge bibliotek.

27 apr kl. 15-17 Temabokcirkel: Skam. 
Vi provar en ny variant! Utifrån temat 
skam bidrar vi alla med valfria boktips 
och delger varandra i ett samtal. Utifrån 
olika vinklar, stort som smått. Har du 
inget tips kan du välja från en lista med 
förslag som finns på bibliotekets hemsi-
da. OBS! Vi har begränsat antal platser 
så föranmäl dig senast 20/4 till bibliote-
ket på 42 54 85. Fika utlovas. Välkom-
men! Plats & arr: Höllvikens bibliotek.

28 apr kl. 18-20 Mysteriekväll på bibli-
oteket! Bygdens skvallertant Asta 
Granqvist har hittats död - och efter 
noggrant detektivarbete har skaran av 
misstänkta kokats ner till en handfull. 
Men vem är egentligen den skyldige? 
Teaterföreningen Sveamatea underhål-
ler med dramatiserad bakgrunds-
information, men du får även klura på 
egen hand under en tipsrunda i centra-
la Skanörs mörkaste gränder… Föran-
mälan till Skanörs bibliotek 42 55 90 
eller biblioteketsk@vellinge.se Begrän-
sat antal platser. Från 13 år. Plats: Karin Smirnoff Foto Johan Gunséu

Foto Tobias Annerfeldt
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Skanörs bibliotek. Arr: Teaterförening-
en Sveamatea & Skanörs bibliotek.

29 apr kl. 10-12 Fredags-IT. 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 annonseras på bibliotekets hemsida. 
OBS! Evenemanget är gratis men vi har 
begränsat antal platser så föranmäl dig 
till biblioteket på 42 54 85. Fika utlovas. 
Välkommen! Plats & arr: Höllvikens 
bibliotek.

30 apr 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.

Maj
3 maj 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 maj kl. 14-16 Film på Skanörs biblio-
tek. Filmvisning och efterföljande dis-
kussion 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.

5 maj kl. 15-16 Vårens bästa läsning. Bib-
liotekarierna på Vellinge bibliotek tipsar 
om bra läsning och biblioteket bjuder på 
fika. Plats & arr: Vellinge bibliotek.

7 maj kl. 9-12 Loppis. Loppis 1: a lörda-
gen i månaden. Plats: Ängavägen i Vel-
linge. Arr: Lions Club Vellinge.

8 maj kl. 10-13 Bakluckeloppis Top-
pengallerian. Anmäl dig hos Charlotte 
Trend på Toppengallerian. Avgift 100 
kr/bil, begränsat antal platser. Plats: På 
parkeringen framför Delitorgets entré 
längs med Kungstorpsvägen. Arr: Top-
pengallerian.

12 maj kl. 18-19.30 Bemötande vid  
kognitiv svikt/demenssjukdom. Demens-
sjuksköterska Ann-Sofi Laurin föreläser. 
Plats: Hörsalen, Skanörs bibliotek. Arr: 
Vellinge Demensförening.

14 maj 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.

15 maj kl. 8-11 Skärfläckemorgon. Kom 
när du vill och lyssna till skärfläckeentu-
siasten Mikael Kristersson och titta i 
tubkikare mot fågelkolonin på Land-
grens holme. Plats: Fågelskådarplattfor-
men intill fotbollsplanen Möllevallen i 
Skanör. Arr: Falsterbonäsets Naturvårds-
förening.

21 maj kl. 21-23 Nattens ljud på Flom-
men, Natursnok. Jan-Åke Hillarp guidar 
bland grodor och paddor. Kanske hörs 
en näktergal? Kläder efter väder. Ta gär-
na med ficklampa. Falsterbo kl. 21. För-
anmälan info@falsterbonaset.se Plats: 
Samling på parkeringen vid Flommens 
Golfklubb. Arr: Falsterbonäsets Natur-
vårdsförening.
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22 maj kl. 7-9 Gökotta i Falsterbo-
parken. Henrik Waldenström guidar 
bland sjungande sångare i denna vackra 
skogspark. Medtag gärna fika för en rast, 
bra rejäla skor och kikare (några finns 
för utlåning). Föranmälan info@falster-
bonaset.se Beställ ev kikare vid anmälan. 
Plats: Samling vid ingången till parken 
från Skoltorget i Falsterbo kl. 7. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

22 maj kl. 20.30-22.30 Kvällsfåglar vid 
Skanörs Höll – morkullan ”drar”. Vand-
ring med Henrik Waldenström för att se 
kvällsjungande vårfåglar. Har vi lyckan 
med oss får vi kröna kvällen med mor-
kullans spelflykt. Speciellt lämplig för 
dig som vill börja titta på fåglar. Medtag 
gärna fika för en rast, bra rejäla skor och 
kikare (några finns för utlåning). Föran-
mälan info@falsterbonaset.se Beställ ev 
kikare vid anmälan. Plats: Samling vid 
Fiskehoddorna, Västra Halörsvägen, 
Skanörs Höll (öster om Skanörs ridhus). 
Arr: Falsterbonäsets Naturvårdsfören-
ing.

23 maj kl. 10-12 Internet-hjälp på 
Skanörs bibliotek. Är du ovan vid att 
använda internet och behöver hjälp med 
digitala frågor? Vill du läsa eller lyssna på 
en bok i din telefon men är osäker på hur 
du ska göra? Då kan du få individuell 
hjälp på biblioteket! OBS vi kan inte hjäl-
pa till med bankärenden eller andra 
känsliga ärenden. Ej heller teknisk sup-
port. 30 min/person och begränsat antal 
platser. Föranmälan till biblioteketsk@
vellinge.se el. 42 55 90. Plats & arr: 
Skanörs bibliotek.

28 maj 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 maj kl. 13-14 Naturguide på vift! Vi 
vill att fler ska upptäcka och utforska den 
fina natur som finns i Vellinge kommun 
och anordnar därför guidade vandringar 
på olika platser i kommunen. För mer 
information och föranmälan, v.v. gå in 
på vellinge.se/naturnara Plats & arr: Vel-
linge kommun.

Juni
2–6 jun The Revival exclusive, dansläger 
i swing-dansen Balboa. Med internatio-
nellt erkända lärare och band. Möjlighet 
till helgpass, workshop i dans, kvällspass. 
Öppet för alla! Kurser för avancerade 
och nybörjare i Balboa. Kvällarna med 
live-musik är öppet för alla även de som 
inte dansar. Balboa lärare: Sylvia Sykes, 
Jeremy Otth, Laura Keat, Katja Završ-
nik, Peter Loggins, Mia Halloran, Andy 
Reid. Band/musik: Kind of Dukish. The 
Revival All Stars. DJ Stephan Wuthe. 
Plats: Falsterbo Kursgård i Höllviken. 
Arr: Swedish Balboa Society.

4 jun kl. 9-12 Loppis. Loppis 1: a lörda-
gen i månaden. Plats: Ängavägen i Vel-
linge. Arr: Lions Club Vellinge.

11 jun 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.
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15 jun kl. 11-18 Sommarboken för vuxna 
på Höllvikens bibliotek. Delta i årets 
upplaga av den stora läsfesten! Utöver de 
litterära upplevelserna får alla deltagare 
en present och chans på ytterligare vin-
ster. Besök Höllvikens bibliotek för mer 
information. Plats & arr: Höllvikens bib-
liotek.

19 jun kl. 10-13 Vilda blommor och vilda 
örter. Botanisk guidning med Ulla Kris-
tina Eriksson på Falsterbo skjutfält. Ta 
gärna med egen flora och fika. Föranmä-
lan info@falsterbonaset.se Plats: Sam-
ling på parkeringen vid Falsterbo Cam-
ping Resort kl.10. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

24 jun kl. 12-15 Traditionellt midsom-
marfirande med dans och lekar. Mid-
sommarfirande vid Collins sten. Ni är 
välkomna att hjälpa till att klä stången 
från kl. 12. Stången reses kl. 13, då dan-
sen och lekar startar. Trevligt umgänge 
över generationsgränserna, ta gärna med 
picknickkorgen och avnjut i det gröna. 
Godispåsar till barnen. Alla är välkomna 
till detta kostnadsfria arrangemang. 
Plats: Collins sten, Höllviken. Arr: 
Ljungens Villaägareförening.

25 jun 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.

26 jun kl. 12-15 Rosor på Falsterbonäset. 
Trädgårdsfest för hela familjen med före-
drag, odlingstips, försäljning och växtby-
te på Skoltorget i Falsterbo. Utanför tor-
get kan man gå på tipspromenad och på 

rundvandring till olika rosenträdgårdar. 
Samarrangemang med Svenska Rosen-
sällskapet. Plats: Skoltorget Falsterbo. 
Arr: Falsterbonäsets Naturvårdsfören-
ing.

Juli
2 jul kl. 9-12 Loppis. Loppis 1: a lördagen 
i månaden. Plats: Ängavägen i Vellinge. 
Arr: Lions Club Vellinge.

3 jul kl. 7-10 Sälmorgon vid Nabben - 
Natursnok, Blå flagg. Kom när du vill 
och lyssna till Jan-Åke Hillarp som be-
rättar om sälarna på Måkläppen och vi-
sar dem i tubkikare. Plats:  Vi träffas 200 
m öster om Ule Nabbe (Nabben), söder 
om Falsterbo Fyr. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

9 jul kl. 9-11 Strandängsvandring - Blå 
flagg. Vandring i strandskog och på 
strandäng med Nils-Arvid Andersson 
som kunnig natur- och kulturguide. För-
anmälan info@falsterbonaset.se Plats: 
Samling vid Falsterbo Strandbad kl. 9. 
Arr: Falsterbonäsets Naturvårds-
förening.

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

13 jul kl. 18-20 Odling på naturens vill-
kor. Besök hos Åke Truedsson i Norra 
Håslöv som visar och förklarar om växt-
förädling och ekologisk odling av grön-
saker, frukt och bär. Fika/inträde 50kr. 
Föranmälan info@falsterbonaset.se 
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Plats: Forshällavägen 66 (200 m söder 
om Ängavallens gård vid väderkvarnen). 
Arr: Falsterbonäsets Naturvårds-
förening.

23 jul 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.

28 jul kl. 19-22 Allsång vid Falsterbo-
kanalen. Allsång, underhållning. Med-
havd picknik i det gröna. Pris: 100kr. 
Plats: Östra Kanalvägen, Höllviken. Arr: 
Lions Club Reng Höllviken.

31 jul kl. 10-01 Insekternas dag - Natur-
snok, Blå flagg. Vi letar humlor, fjärilar 
och andra insekter med kunnige guiden 
Ulf Westerberg. Ta gärna med egen håv. 
Föranmälan: info@falsterbonaset.se 
Plats: Samling Naturreservatets P-plats 
väg 100, Skanörs norra ljung. Arr: 
Falster bonäsets Naturvårdsförening.

Augusti
4–6 aug kl. 20 Goodnight Sun. Sedan de 
succéfyllda kvällarna när Goodnight Sun 
besökte Skanörs Hamn första gången 
2018 har man kommit tillbaka varje 
sommar. Så även sommaren 2022 får vi 
lyssna på vacker stämningsfull musik 
från gitarristen Peter Tegnér med inbjud-
na gäster och solskott (unga talanger) för 
att säga godnatt till solen. För alla åldrar. 
Fri entré. Plats: Dansbanan Skanörs 
Hamn. Arr: Vellinge Kommun/Tegnér 
Productions. 

6 aug kl. 9-12 Loppis. Loppis 1: a lördag-
en i månaden. Plats: Ängavägen i Vel-
linge. Arr: Lions Club Vellinge.

6 aug 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.

7 aug kl. 14-16 Fåglar på Ängsnäset - Blå 
flagg. P-G Bentz guidar i detta natur-
skyddade område söder om Skanörs 
ljung. kl. 14. Föranmälan info@falster-
bonaset.se Plats: Samling på parkeringen 
vid Falsterbo Camping Resort. Arr: 
Falsterbo näsets Naturvårdsförening.

20 aug 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 dessvärre inte garantera att  
arrangemangen blir av.  
Se respektive arran görs kontaktinfo 
för att få den senaste informationen.
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Bärnstensmuseet
27 jun – 18 aug (utanför muse-
ets entré)

”Sälar på Måkläppen” Oscar Brost, foto

”Isbjörnar och pingviner. Arktis och Antarktis” Pelle 
Erikstam, foto

28 jun – 18 aug (museets par-
kering)

”Insektshotell” (visar biologisk mångfald med gamla döda 
träd, sandvallar till humlebon och rätt sorts sommaräng-
ar dit insekter söker sig)

Galleri Falken
1 feb - 31 aug kl. 15-18 lö-sö 
(öppet för besökare men ring först 
0705-867975)

”Landskapsmålningar från Falsterbonäset i olja, akryl och 
akvarell” Ulla Kristina Eriksson, måleri

15–18 apr kl. 10-18 fre-mån ”Påskutställning Öppet Hus” Ulla Kristina Eriksson, 
måleri

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

3 jan - 13 feb ”Samlingsutställning I” Vellinge fotoklubb, foto

14 feb - 31 mar ”Samlingsutställning II” Vellinge fotoklubb, foto

1 apr - 30 jun Akvarellgrupp Höllviken-Skanör-Limhamn-Ystad, 
akvarell

1 jul - 30 sep Vellinge fotoklubb

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

3 jan - 13 feb Inge Lundberg Vellinge fotoklubb, foto

14 feb - 31 mar Lennart Hansson Vellinge fotoklubb, foto

1 apr - 30 jun Ulla Kristina Eriksson, akvarell, akryl, olja

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

3 jan - 13 feb Carina Wattmo Vellinge fotoklubb, foto

14 feb - 31 mar Tove Zadlo Karlsson Vellinge fotoklubb, foto

2 maj - 30 jun Monica Holmquist Blandteknik tempera/olja

Utställningar:
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Håslövs kyrka, foto Tove Zadlo. 

Lunnefåglar, foto Carina Wattmo

Konstnär Ulla Kristina Eriksson

Månstorps gavlar, foto Leif LundquistTörstig blåmes, foto Rolf Ingemansson
Samlingsutställning II

De arrangemang och utställningar som finns med i detta Kulturprogram, har 
blivit inskickade till Vellinge kommun till och med december 2021. Respektive 
arrangör ansvarar för sitt arrangemang. Under vår och sommar tillkommer fler 
arrangemang och utställningar. Håll utkik på arrangörernas hemsidor.

Vi kan dessvärre inte garantera att arrangemangen blir av.  
Se respektive arran görs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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Galleri Stallet i Falsterbo

15 - 18 apr kl. 10- 17 tor-mån Öppna Sinnens påskutställning

26 - 29 maj kl. 11-17  tor-sön Konsttrampet

18 - 23 jun kl. 12-18  lör-sön, tis-tor Mammarosa, Morgan Yngve, måleri & skulptur

25 - 30 jun kl. 12-18 lör-sön, tis-tor Ditte Dunge, måleri

2 - 7 jul kl. 12-18 lör-sön, tis-tor Sven Hugo Persson, måleri

9 - 14 jul kl.12-18 lör-sön, tis-tor Philip Holmes, måleri

16- 21 jul kl. 12-18, lör-sön, tis-tor Gunilla Mann, måleri & litografi

23 - 28 jul kl. 12-18, lör-sön, tis-tor Carmen Chor Faunbäck, måleri

30 jul - 3 aug kl. 12-18, lör-sön, tis-tor Gittan Winnaes, måleri

5 - 11 aug kl. 12-18, lör-sön, tis-tor Therése Linnér, Ulla-Lena Salvén, måleri

13 - 18 aug kl. 12-18, lör-sön, tis-tor Kerstin Torssell, måleri, Margareta Tomner glas

20 - 28 aug 12-18, lör-sön, tis-sön Liane Åsberg, måleri

  

Galleri Engleson i Skanörs hamn

15 - 18 apr kl. 10-17, tor-mån Öppna Sinnens påskutställning

27 apr - 1 maj kl. 11-17, ons-sön Inga-Lill  Swedemyr, måleri

6 - 8 maj  kl. 11-17, fre-sön Elisabeth Ohlsson-Linnersten, måleri

12 - 15 maj kl. 11-17,  tor-sön Inge Smith Hansen, Kaj Nielsen, måleri

20 - 22 maj kl. 11-17, fre-sön Johan von Mentzer, måleri

26 - 29 maj kl. 11-17, tor-sön Konsttrampet

3 - 6 jun kl. 12-18, fre-mån Catharina Nordlindh, måleri

11 - 16 jun kl. 12-18, lör-tor Caroline Creutzer, måleri & skulptur

18 - 23 jun kl. 12-18, lör-tor Göran Carlberg, måleri

25 jun - 7 jul kl. 12-18, dagligen Ewa G Wranegård, silver & hantverk,
Birgitta Persson, akvarell

9-14 jul kl. 12-18, lör-tor Gunilla Mann, måleri & litografi

16 - 21 jul kl. 12-18, lör-tor Kerstin Bååth, silver, Öyvind Ander, fotokonst
Amie Norrman, måleri & skulptur

23 - 28 jul kl. 12-18 lör-tor Eva Brodd, måleri

30 jul - 11 aug. kl. 12-18, dagligen Ewa G Wranegård, silver & hantverk
Mac Lindhe, fotokonst

13 - 18 aug kl. 12-18, lör-tor Annika Brindemark, måleri

20 - 28 aug kl. 12-18, dagligen Ruben Madsen, måleri
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Galleri Fiskarstugan, Skanör

15 - 18 apr kl. 10-17, tor-mån Öppna Sinnens påskutställning

26 - 29 maj kl. 11-17, tor-sön Konsttrampet

25 - 30 jun, kl. 12-18, lör-tor Inga-Lill Swedemyr, måleri

2 - 7 jul kl. 12-18, lör- tor Pia Bengtsson, måleri, 
Kerstin Hovemyr, keramik

16 - 21 jul kl. 12-18, lör-tor Malin Karlsson, måleri, Marie Lundin, trasmattor

23 - 28 jul kl. 12-18, lör-tor Birgitta Persson, ”Böjd slöjd”

30 jul - 3 aug kl.12-18, lör-tor Birgitta Friber, Els-Britt Pålsson, måleri

5 - 11 aug kl. 12-18, lör-tor Krister Andersson, ”Kasonkonst”, måleri

13 - 28 aug kl. 12-18, dagligen Zahra Medzeta, måleri

Upptäck även promenadstråk runt Bärnstensmuseet: Fossil och bearbetad stenåldersflinta finns att finna. 
Leta bärnstensbitar runt fiskeläget och badbryggan i Kämpinge.
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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)

Bokstödet Vellinge biblioteks vänner: tfn 040-425060

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

Falsterbo Photo Art Museum: tfn 040-400083, e-post info@falsterbophoto.com

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

Fotevikens museum: tfn 040-330800, e-post museum@foteviken.se www.foteviken.se

Galleri Engleson, Skanör, tfn 0708-26 21 79 (Per Engleson), e-post: per.engleson@gmail.com

Galleri Falken, Östra Falkvägen 8 Ljunghusen. Tfn 040-455502, e-post ulla.kristina.eriksson@telia.com 

Galleri Fiskarstugan Skanör, (Per Engleson), tfn 0708-26 21 79, e-post: per.engleson@gmail.com 

Galleri Magasinet i Falsterbo, tfn 0708-26 21 79 (Per Engleson), e-post: per.engleson@gmail.com 

Galleri Stallet i Falsterbo, tfn 0708-26 21 79 (Per Engleson), e-post: per.engleson@gmail.com 

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

Kulturenheten i Vellinge kommun: e-post petra.bergstrom@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

Swedish Balboa Society: www.therevival.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/ 
kulturskola facebook.com/vellingekulturskolaartisten Instagram & Youtube: Vellingekulturskola Artisten 

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

Omslagsbild: Konstnär Ulla Kristina Eriksson




