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våren. Begränsat antal platser. För
anmälan till biblioteketsk@vellinge.se 
eller 42 55 90. Fri entré. Anmälan gäller 
för alla tillfällen under våren. (9 feb,  
2 mar, 23 mar, 13 apr, 4 maj) 

V. Ingelstads bibliotek
Pysselmåndag  
(6–12 år). Mån
dagar kl. 1317. 
Släpp loss din krea
tiva sida varje mån
dag på bibblan. Vi 
har grejerna, vad 
det blir bestämmer 
du! Gratis. Drop
in. (16 jan12 jun).

TVspelstisdag (6–16 år). Tisdagar kl. 
1319. Lämna verkligheten och fly in i 
världar sprängfyllda med äventyr, skojig
heter och action. Spela själv eller tillsam
mans med vänner. Må bäste spelare vin
na! Gratis. Dropin. (17 jan13 jun).

Vellinge kulturskola Artisten
Babyrytmik (0–2 år). Tisdagar kl. 9.3010 
& 10.3011. Välkommen att upptäcka 
musikens värld med ditt barn! Tillsam
mans med rytmikpedagog Katja Nielsen 
får du och ditt barn en härlig stund. 
Babyrytmik 1 kl. 9.30 för de barn som 
ännu inte går. Fika kl. 10.
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 kulturskolans facebooksida  
(7 feb13 maj, ej v.8, v.14). 

Barn och ungdomsprogram 

Återkommande arrangemang  

Höllvikens bibliotek
Sångstund (0–6 år). Måndagar kl. 10.30
11 & 1111.30. På måndagar sjunger vi så 
taket lyfter i Badhytten! Föräldrar med 
små barn är välkomna att vara med. När 
andan faller på lottar vi ut fina sångböck
er. (6 feb24 apr).

Skanörs bibliotek:
Titta bok! Sjunga sång (0–6 år). Onsda
gar kl. 10.3011. En rolig blandning av 
sånger och småbarnsböcker. Var med 
och lyssna och sjung och träffa djuren i 
den magiska väskan! 14 feb, 14 mar, 18 
apr, 16 maj. Fri entré, ingen föranmälan. 

Bokklubben Hokus Bokus! (10–12 år). 
Torsdagar kl. 1516. Boksnack, fika och 
pyssel i inspirerande harmoni och gott 
sällskap. Välkommen till vår bokklubb! 
Anmälan gäller för alla tillfällen under 

Sara Andersson

Sara Andersson
Ti
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Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.

Februari
10 feb kl. 1011 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: Familjernas hus och Vel
linge bibliotek.

11 feb kl. 11.1512 & 1313.45 Familje
lördag: Rösträtt  Sjung ut med Elinor. 
Kom och sjung ut med sångpedagogen 
Elinor i en föreställning som uppmunt
rar alla barn att våga sjunga med kraft. 
Efteråt dukar vi upp till pyssel och lek. 
3–6 år. Biljetter 40 kr säljs på www.
kultur centralen.nu Plats & Arr:  
Höllvikens bibliotek.
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Sportlov

Höllvikens bibliotek
20–25 feb kl. 1118 Vad vet du om djur? 
Hela sportlovet hänger vår tipsrunda med 
kluriga frågor om djur uppe på barn
avdelningen. Chans att vinna fina bok
priser! Från 6 år.

20 feb kl. 1416 Kappkör med skalbag
gar. Här får du lära dig att programmera 
en liten robotskalbagge. Det är väldigt 
enkelt! Sen kappkör vi med skalbaggarna 
på en bana på golvet. Från 8 år och uppåt.

21 feb kl. 1313.45 & 1414.45 Klappa en 
kackerlacka! Frank från Malmö Reptil
center hälsar på med sina ormar, spindlar 
och krokodiler och berättar spännande 

fakta om dem. Djärva kan få krama en 
orm! Från 6 år. Förbokning på  
biblioteketho@vellinge.se eller 42 54 85 
Plats: Höllvikens hörsal.

22 feb kl. 1415 Djurberättelser. Vi sam
las i Badhytten och lyssnar på berättelser 
om världens coolaste djur. Sedan pysslar 
vi fina djurmasker tillsammans. Från 6 år. 

23 feb kl. 1416 Djurpyssel. Vi dukar upp 
en härlig pysselbuffé och har tips på hur 
du gör fingermöss, toarullsgrodor, bok
loppor och flera andra djur. Kom och låt 
fantasin flöda! Från 6 år och uppåt.
 

54
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Skanörs bibliotek:
20–24 feb kl. 1118 Sportlovspyssel! 
Pyssel borden står framdukade med mas
sor av pyssel för alla lovlediga barn. 
Dropin och gratis. För barn från 7 år, 
yngre barn endast i vuxet sällskap.

22 feb kl. 1112 Parkour på bibblan yng
re. Prova på parkour på biblioteket med 
proffsig guidning av instruktör från Ystad 
Parkour. Bemästra din omgivning med 
smidighet och styrka. Oömma kläder. 
Aktiviteten hålls utomhus. 6–9 år. Fri 
entré. Begränsat antal platser. Föranmälan 
till biblioteketsk@vellinge.se eller 42 55 
90.  

22 feb kl. 1314 Parkour på bibblan mel
lanåldern. Prova på parkour på biblioteket 
med proffsig guidning av instruktör från 
Ystad Parkour. Bemästra din omgivning 
med smidighet och styrka. Oömma klä
der. Aktiviteten hålls utomhus. 10–12 år. 
Fri entré. Begränsat antal platser. Föran
mälan till biblioteketsk@vellinge.se eller 
42 55 90.  

23 feb kl. 1315 Pingpong på bibblan! 
Kom och pyssla ditt eget pingisrack! Passa 
också på att utmana en bibliotekarie på en 
rafflande pingpongduell med chans att 
vinna en prisbok. So long! Ping, pong! 
Från 7 år. Ingen föranmälan.
 

Vellinge bibliotek 
– Gå in i seriernas värld:
20–24 feb Norrskens och armbands
pyssel. Skapa Norrskenskonst inspirerat 
av den populära serien, eller pyssla ett 
snyggt armband till dig eller en kompis! 
Dropin under hela öppettiderna.

20–24 feb Tipsrunda. Gå vår tipsrunda 
och var med i utlottningen av ett serie
album! Dropin under hela öppettiderna. 
Från 3 år.

20–24 feb Vad händer sen....? Gör klart 
serierna! Några av Sveriges bästa serieteck
nare har hittat på ett gäng seriestrippar. 
Men oj, de ritade inte helt klart! Välkomna 
till bibblan för att rita och skriva klart. 
Dropin under hela öppettiderna. Från 6 år.
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20 feb kl. 1314.30 Bio på bibblan: Min 
granne Totoro. Systrarna Satsuki och Mei 
har flyttat ut på landet med sin pappa 
eftersom deras mamma ligger på ett sjuk
hus i närheten. Snart upptäcker de några 
märkliga varelser och några konstiga 
grannar. En av dem är Totoro. Ett av 
filmhistoriens charmigaste familjeäventyr. 
Barntillåten. Längd 86 minuter. För
anmälan för grupper på tfn 42 50 60.

21 feb kl. 1314 & 14.3016.30 Mang
aworkshop med Natalia Batista. Vill du 
lära dig skapa dina egna mangafigurer? 
Proffset Natalia Batista, som skapat seri
erna Mjau! och Sword Princess Amaltea, 
lär ut grunderna i hur man tecknar 
mangafigurer, och ger smarta tips och 
tricks så att du blir bättre på att rita! Kl. 
1314 för dig 7–9 år, samt kl. 14.3016.30 
för dig från 10 år. Föranmälan till biblio
teketve@vellinge.se eller 42 50 60.

V. Ingelstads bibliotek: 
20–24 feb kl. 1017 Sportlovspyssel. Väl
kommen till pyssel på bibblan. Hela veck
an finns material och instruktioner till för 
ett roligt och dekorativt pyssel. Skapar gör 
du. Hela dagarna hela veckan. Fri entré, 
dropin. Passar självständiga pysslare från 
ca. 6 år.

20 feb kl. 10-12 Pappersflygplansmäster
skapet. Vik och dekorera flygfarkoster för 
olika utmaningar i bibblans stora pappers
flygplansmästerskap. Vi har allt material 
du behöver och några standardmodeller 
att utgå ifrån men design och slutkon
struktion bestämmer du. Har du vad som 
krävs för att flyga högst och längst? Upp till 
bevis! Gratis. Ingen föranmälan. 6–12 år.

21 feb kl. 1314 Parkour på bibblan. Pro
va på parkour på biblioteket med proffsig 
guidning av instruktör från Ystad Par
kour. Lär dig bemästra din omgivning 
med smidighet och styrka. Oömma klä
der. Aktiviteten hålls utomhus. 9–12 år.
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Natalia Batista.
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Påsklov

Höllvikens bibliotek
3–6 apr kl. 1118 Påskpyssel på bibblan. 
Hela veckan kan du pyssla påskägg och 
annat fint samt gå en påskig tipsprome
nad. Dropin. Tänk på att vi stänger 
klockan 15 på skärtorsdag.

Skanörs bibliotek 
3–6 apr kl. 1118 Påskpyssel! Pysselbor
det står framdukat hela veckan med mas
sor av påskigt pyssel! Dropin. För barn 
från 7 år, yngre barn endast i vuxet säll
skap.

5 apr kl. 1516.30 Påskquiz! Är du “äggx
pert” på kluriga frågor? Var med och 
och tävla i bibblans stora påskquiz! Du 
blir indelad i ett lag och har chans att 
vinna fina bokpriser. Vi bjuder på påsk
godis. Ägghjärnor är särskilt välkomna! 
10–12 år. Begränsat antal platser. Föran
mälan till biblioteketsk@vellinge.se eller 
42 55 90.

6 apr kl. 1214 Äggpingis! Kom och måla 
ditt eget pingisägg! När färgen har torkat 
blir det rundpingis och matcher med bib
liotekarierna. Från 7 år. Ingen föranmä
lan.

7

Mars
10 mar kl. 1011 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: Familjernas hus och Vel
linge bibliotek.

18 mar kl. 1114 Familjelördag med an
siktsmålning. Idag bjuder vi på ansikts
målning och pysselbuffé. Och som van
ligt kan man förstås mysa i kuddarna 
med en god bok, klä ut sig och leka. Plats 
& Arr: Höllvikens bibliotek.
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Vellinge bibliotek 
3–5 apr kl. Dekorera ditt påskägg. Drop
in under hela öppettiderna. För alla åld
rar.
 
3 apr kl. 1314.15 Bio på bibblan: Rabbit 
Academy Uppdrag rädda påsken. Max 
har äntligen nått sitt mål. Att bli den 
första stadsharen som får gå påskharar
nas mästarutbildning. Men så händer det 
otänkbara. Det gyllene ägg som är sko
lans mest kraftfulla magiska föremål blir 
helt svart, ett tecken på att påsken är 
hotad! ”Rabbit Academy” är en spännan
de animerad film för hela familjen base
rad på den tyska barnboksklassikern ”En 
dag på kaninskolan” från 1924 av Sixtus 
och KochGota. Barntillåten, 73 min. 
För anmälan för grupper på tfn 42 50 60. 

4 apr kl. 1315 Gör ditt påskkort med 
greenscreen. Dropin för alla åldrar

V. Ingelstads bibliotek
3–6 apr kl. 1117 Påskpyssel. Pyssla fritt 
eller traditionsenligt påskpyssel på bibb

lan. Hela dagarna hela veckan. Fri entré, 
dropin.

3 apr kl. 1017 Spelhåla. Vi dukar fram 
spel i alla former och har spelhåla hela 
dagen. Utmana bibliotekarien eller kom
pisarna. Dåliga förlorare undanbedes. 
Påskgodis utlovas. Dropin. Fri entré.

4 apr kl. 1112 Marsipanpyssel. Förgyll 
påsken med egenformat marsipangodis. 
Perfekt som gå bortpresent, tårtdekora
tion eller att fylla ditt eget påskägg med. 
Låt fantasin och smakerna flöda. Mums! 
Begränsat antal platser. Fri entré. Från 7 
år.

4 apr kl. 1718.45 Filmvisning: Var är 
Anne Frank. Prisbelönat animerat även
tyr. En fantasisprudlande berättelse base
rad på den världsberömda dagboken som 
Anne Frank skrev från sitt gömställe då 
nazisterna ockuperade Amsterdam. En 
unik filmupplevelse! Begränsat antal plat
ser. Föranmälan till bibliotketvi@vel
linge.se eller 42 59 20. Filmen har ålders
gräns 11 år.

88
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April
21 apr kl. 1011 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: Familjernas hus och Vel
linge bibliotek.

22 apr kl. 11.1511.55 Familjelördag: När 
hjärtat svämmar över. Sångarna och 
musikerna Anders Larsson och Allan 
Skrobe ger er en varm föreställning om 
känslor för alla som vågar och inte vågar. 
I Etiopien finns ett talesätt om sång som 
översatt till svenska blir: ”När hjärtat 
svämmar över, så kommer det ut genom 
munnen”. Arg, ledsen, rädd eller glad? 
Sjung om ilskan som bubblar upp ibland 
och som kan få en att slå till en kompis, 
glädjen över att få den julklapp som man 
mest av allt ville ha och det sorgfyllda 
hjärtat när kompisen flyttar från stan. I 
samarbete med Unga Musik i Syd. 3–5 
år. Biljetter: 40 kr www.kulturcentralen.

nu Plats: Höllvikens bibliotek. Arr: Kul
turenheten och Höllvikens bibliotek.

28 april kl. 18.30 ”Tillsammans är vi” 
– Spotlight musikal ”Har du någonsin 
känt att du inte platsar här? Har du nå
gonsin känt dig bortglömd och att ingen 
vän finns där? Har du någonsin känt dig 
helt i ensamhet? Tänkt att om du föll, 
skulle ingen höra det?” Musikalgruppen 
Spotlight sätter i år upp en annorlunda 
föreställning om utanförskap och vikten 
av att kunna vara sig själv. Musikalen är 
delvis skriven av eleverna själva. Se se
naste info på vellinge.se/kulturskola 
Plats & Arr: Vellinge kulturskola Artisten.

Maj

4 maj kl. 18.30 ”Tillsammans är vi” – 
Spotlight musikal ”Har du någonsin känt 
att du inte platsar här? Har du någonsin 
känt dig bortglömd och att ingen vän 
finns där? Har du någonsin känt dig helt 
i ensamhet? Tänkt att om du föll, skulle 
ingen höra det?” Musikalgruppen Spot
light sätter i år upp en annorlunda före
ställning om utanförskap och vikten av 
att kunna vara sig själv. Musikalen är 
delvis skriven av eleverna själva. Se se
naste info på vellinge.se/kulturskola 
Plats & Arr: Vellinge kulturskola Artis
ten.

6 maj kl. 1011 Besök på Falsterbo Fyr & 
Fågelstationen – Natursnok. Besök hos 
fågelstationen vid Falsterbo Fyr. Hur går 
fågelflyttning 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. 

När hjärtat svämmar över.
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Plats: Falsterbo Fyr. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

6 maj kl. 11.1511.55 Familjelördag: Ugg
lan Gugglans modiga visor. Ugglan 
Gugglan älskar att lyssna på frågor, har 
hon inget svar sjunger hon en sång. Och 
hon pratar gärna om vad det innebär att 
vara modig för det tycker hon är spän
nande.Vi får träffa Gugglans vänner Rä
ven och hönan Sven som är livskamrater, 
en sprallig kanin, en lat tupp och en 
spindel som har svindel. En föreställning 
med mycket rörelse, som leker med nor
mer och inspirerar oss att se världen på 
nya sätt. I samarbete med Unga Musik i 
Syd. 4–7 år. Medverkande: Maria Egge
ling, sång, piano, guitalele. Katja Niel
sen, kontrabas,sång. Linn Wik, percus
sion, sång. Karin Holmström, klarinett, 
rytmik. Biljetter: 40 kr www.kulturcen
tralen.nu Plats: Vellinge bibliotek. Arr: 
Kulturenheten och Vellinge bibliotek.
 
16 maj kl. 1720 Kulturskolans dag.  
Välkommen till Kulturskolan Artisten 
för att fira Kulturskolans dag tillsam
mans med oss. Det blir ett fullspäckat 

program med orkester, dans, sång och 
musik spritt på tre scener. Varmt väl
komna! Se senaste info på vellinge.se/
kulturskola Plats & Arr: Vellinge kultur
skola Artisten.

Ugglan Gugglan
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20 maj kl. 2123 Nattens ljud på Flom
men, Natursnok. JanÅke Hillarp guidar 
bland grodor och paddor. Kanske hörs 
en näktergal? Kläder efter väder. Ta gär
na med ficklampa. Familjevänlig aktivi
tet från 10 år. Plats: Samling på parke
ringen vid Flommens Golfklubb, 
Falsterbo kl. 21. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

Juni
5 jun kl. 1017 Sommarbokenkickoff på 
V. Ingelstads bibliotek. Äntligen som
mar. Äntligen Sommarboken! Välkom
men att hämta din bingobricka, full med 
kul och inspirerande läsutmaningar som 
räcker hela sommaren. Passa på att få 
tips och låna böcker till din sommarläs
ning! 6–16 år Plats & Arr: V. Ingelstads 
bibliotek.

20 maj kl. 11.1511.55 Familjelördag: 
Ugglan Gugglans modiga visor. Ugglan 
Gugglan älskar att lyssna på frågor, har 
hon inget svar sjunger hon en sång. Och 
hon pratar gärna om vad det innebär att 
vara modig för det tycker hon är spän
nande.Vi får träffa Gugglans vänner Rä
ven och hönan Sven som är livskamrater, 
en sprallig kanin, en lat tupp och en 
spindel som har svindel. En föreställning 
med mycket rörelse, som leker med nor
mer och inspirerar oss att se världen på 
nya sätt. I samarbete med Unga Musik i 
Syd. 4–7 år. Medverkande: Maria Egge
ling, sång, piano, guitalele. Katja Niel
sen, kontrabas, sång. Linn Wik, percus
sion, sång. Karin Holmström, klarinett, 
rytmik. Biljetter: 40 kr www.kulturcen
tralen.nu Plats: Skanörs bibliotek. Arr: 
Kulturenheten och Skanörs bibliotek.
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8 jun kl. 1415 Sommarbokenhäng! Vi 
tipsar om massor av spännande böcker, 
bjuder på fika och berättar om Sommar
bokenbingot! Självklart får du också gär
na tipsa om någon bok du gillar! 7–15 år 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

15 jun kl. 1118 Sommarbokenkickoff på 
Höllvikens bibliotek. Nu börjar somma
rens stora läsäventyr! Kom in och hämta 
din bingobricka och pyssla ett bokmärke. 
Vi bjuder förstås på massor av boktips 
också. 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 bingobricka 
och läs och kryssa hela sommaren! 
Dropin. 6–14 år. Plats & Arr: Vellinge 
bibliotek.

Juli
2 jul kl. 710 Sälmorgon vid Nabben, 
Natursnok & Blå flagg. Kom när du vill 
och lyssna till JanÅke Hillarp som be
rättar om sälarna på Måkläppen och vi
sar dem i tubkikare. Vi träffas vid Ule 
Nabbe (Nabben), ca 200 meter söder om 
Falsterbo Fyr. Plats: Nabben. Arr: Fal
sterbonäsets Naturvårdsförening.

16 jul kl. 1013 Insekternas dag  Naturs
nok, Blå flagg. Vi letar humlor, fjärilar 
och andra insekter med kunnige guiden 
Ulf Westerberg. Ta gärna med egen håv 
men vi har för utlåning. Samling Natur

reservatets Pplats väg 100 norra sidan, 
Skanörs norra ljung. Plats: Naturreser
vatets Pplats väg 100 norra sidan, 
Skanörs norra ljung. Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

Augusti
16 aug kl. 1516 Sommarboken
avslutning på Skanörs bibliotek! Festlig 
avslutning för alla Sommarbokenläsare 
med chans att vinna skojiga priser! Kom 
ihåg att ta med din bingobricka! Från 6 
år. Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

18 aug kl. 1515.30 Sommarboken
avslutning på V. Ingelstads bibliotek. 
Festlig avslutning för alla Sommarbo
kendeltagare. Utlottning av fina, praktis
ka och knasiga priser. Ta med din bingo
bricka, den är din lott! 6–16 år. Plats & 
Arr: V. Ingelstads bibliotek.

26 aug kl. 1114 Sommarboken
avslutning på Höllvikens bibliotek. Fest
lig avslutning på sommarens läsäventyr! 
Ta med din bingobricka och kom till 
utlottningen av fina priser. Efteråt rullar 
vi fram pysselvagnen, äter glass och tips
tävlar. Från 6 år. Plats & Arr: Höllvikens 
bibliotek.

26 aug kl. 11 Sommarbokenavslutning 
på Vellinge bibliotek. Festlig avslutning 
för alla som varit med och spelat som
marbokenbingo! 6–14 år. Mer informa
tion kommer på bibliotek.vellinge.se 
Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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Vuxenprogram 

Återkommande arrangemang  

Vellinge bibliotek 
Språkkafé på Vellinge bibliotek. Onsda
gar kl. 1314. Lär känna nya människor 
och träna på att tala svenska. Under träf
farna fikar vi och samtalar om vardagliga 
situationer (11 jan7 jun, med undantag 
för v.8 och v.14). Arr: Vellinge lärcenter.

Februari
2 feb kl. 1618 Juristjour. Kostnadsfri 
juridisk rådgivning för privatpersoner 
och företag av jur.kand. Camilla J. Lind
berg. Max 15 min/person. Kölappar de
las ut från klockan 15.30. Begränsat antal 
platser. Plats & Arr: Höllvikens bibliotek

4 feb kl. 912 Lions Loppis i Vellinge. 
Första lördagen i månaden har vi vår 
mycket populära loppis. Kom och fynda. 
Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
Vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.

4 feb kl. 1013 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.

6 feb kl. 1416 Digital hjälp på Skanörs 
bibliotek. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper dig med 
grundläggande digitala frågor och guid
ning i biblioteks digitala utbud såsom 
eböcker och databaser. 
OBS! Vi hjälper inte till med bank
ärenden eller andra känsliga ärenden.  

30 min/person. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se eller 42 55 90. Plats & Arr: Skanörs 
bibliotek.

7 feb kl. 1012 Digital hjälp på Skanörs 
bibliotek. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper dig med 
grundläggande digitala frågor och guid
ning i biblioteks digitala utbud såsom 
eböcker och databaser. 
OBS! Vi hjälper inte till med bankären
den eller andra känsliga ärenden. 30 
min/person. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se eller 42 55 90. Plats & Arr: Skanörs 
bibliotek.

7 feb kl. 1819 Träna när du åldras. Per 
Christiansson, tränare och verksamhets
ansvarig på Formtoppen berättar om 
träning för äldre, hur styrkan naturligt 
minskar med åren och hur man kan före
bygga detta. Om vikten av vardagsmo
tion och att äta tillräckligt. Plats: V. Ing
elstads bibliotek. Arr: V. Ingelstads 
bibliotek i samarbete med Formtoppen.

13 feb kl. 1118 Utförsäljning av gallrade 
tidskrifter. Fynda gamla nummer av gall
rade tidskrifter! Utförsäljningen pågår 
resten av veckan eller tills tidskrifterna 
är slut. Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

13 feb kl. 1416 Film på Skanörs biblio
tek. Filmvisning och efterföljande dis
kussion med Svante Ors. Begränsat antal 
platser, föranmälan på 42 55 90 eller 
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samti
digt medlem i bibliotekets filmklubb. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.
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14 feb kl. 1819 Författarcafé med Elisa
beth Åsbrink. Journalisten och författa
ren Elisabeth Åsbrink kommer hit för att 
berätta om sin senaste bok Mitt stora  
vackra hat, en biografi om Victoria Bene
dictsson. För boken Och i Wienerwald 
står träden kvar fick hon Augustpriset i 
fackboksklassen 2011. Biljetter finns att 
boka/hämta på Vellinge bibliotek från 9 
jan, tfn 42 50 60. Begränsat antal platser. 
Fika finns till försäljning. Plats & Arr: 
Vellinge bibliotek.

16 feb kl. 1415.30 Läsvärt! Boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. Vi 
bjuder på tips om läsvärda böcker, fika 
och boklotteri. Föranmäl dig till 42 54 
85 eller biblioteketho@vellinge.se Plats 
& Arr: Höllviken bibliotek.

16 feb kl. 1819 Blå planeten, vatten en 
källa till liv. Ingmar Skogar, skicklig na
turfotograf och omtyckt föredragshålla
re, visar sitt senaste bildspel om vattnets 
livgivande betydelse för djur och natur 
runt hela jordklotet, för pingviner, is
björnar, fisk och krill. Pris: 100 kr. Plats: 
Vellinge bibliotek, bokcaféet. Arr: Bok
stödet Vellinge biblioteks vänner.

16 feb kl. 1820 Film med efterföljande 
diskussion. Plats: Hörsalen Skanörs bibli
otek. Arr: Vellinge Demensförening.

18 feb kl. 1013 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 feb kl. 911 Vintervandring längs 
Falster bokanalen. Vandring i lagom takt 

med JanÅke Hillarp längs strandprome
naden och kanalen för att se vinterfåglar. 
Speciellt lämplig för dig som vill börja 
titta på fåglar. Medtag kikare, annars hyr 
en av våra för 50 kr. Samling vid Kanal
kiosken på västra sidan av Falsterboka
nalen kl. 9, infart vid brofästet. Nyfikna 
barn och ungdomar är mer än välkomna! 
Plats: Samling vid Kanalkiosken på väs
tra sidan av Falsterbokanalen. Arr: Fal
sterbonäsets Naturvårdsförening. 

20 feb kl. 1316 IThjälp. Behöver hjälp 
med digitala frågor? Vill du lyssna på 
eller läsa en bok i din telefon men är 
osäker på hur du ska göra? Få individuell 
hjälp med dina digitala frågor på Biblio

Elisabeth Åsbrink. Foto: Sören Vilks
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teket. Vi kan inte hjälpa till med bankä
renden eller andra känsliga ärenden. 30 
min/person och begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketvi@vellinge.
se eller 42 59 20. Plats & Arr: V. Ingel
stads bibliotek.

21 feb kl. 1819 Bokcirkel om Mitt stora 
vackra hat. I samband med Elisabeth 
Åsbrinks besök diskuterar vi tillsam
mans hennes nya bok Mitt stora vackra hat. 
Begränsat antal platser. Om du anmäler 
dig till cirkeln kan du låna ett ex av bok
en från 9 januari. Anmälan på tfn 42 50 
60. Plats & Arr: Vellinge bibliotek. 

25 feb kl. 1112 Evas bokblandning. Eva 
Lassen berättar om spännande och in
tressanta böcker och inspirerar oss till 
nya läsäventyr. Plats: Skanörs bibliotek. 
Arr: Bibliotekets Vänner Skanör Falster
bo.

28 feb kl. 1415 Bokprat! Bibliotekarierna 
på Skanörs bibliotek berättar om läsvär
da böcker. Plats & Arr: Skanörs biblio
tek.

Mars
2 mar kl. 1921 Min barndomsdröm  
Kenya med JanÅke Hillarp. När biolo
gen och naturexperten JanÅke Hillarp 
var liten drömde han om Afrika och dess 
djurliv. Det tog 75 år att få den drömmen 
förverkligad. Under de åren har det hänt 
mycket både här och där och i det mo
derna samhället är djuren ofta trängda. 
Det jagas i alla svenska nationalparker. 

Hur är det på kontinenten som är känd 
för canned game? Lyssna till JanÅkes 
fotoföredrag om hans resa till Kenya 
förra året. Plats: Skanörs bibliotek. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

3 mar kl. 1012 FredagsIT 1. 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! OBS! 
Evenemanget är gratis men vi har be
gränsat antal platser så föranmäl dig till 
biblioteket på 42 54 85. Fika utlovas. 
Välkommen! Plats & Arr: Höllvikens 
bibliotek.

4 mar kl. 912 Lions Loppis i Vellinge. 
Första lördagen i månaden har vi vår 
mycket populära loppis. Kom och fynda. 
Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
Vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.

4 mar kl. 1013 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. 1114 Öppet hus för släktfors
kare. Vi har öppet hus för dig som är 
intresserad av att ta reda på mer om din 
släkthistoria. Medlemmar från SSHFF 
finns på plats mellan 11 och 14 för att 
visa dig hur du går tillväga. Välkommen! 
OBS! Evenemanget är gratis men vi har 
begränsat antal platser så föranmäl dig 
till biblioteket på 42 54 85. Plats: Höllvi

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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kens bibliotek. Arr: Höllvikens bibliotek 
och Söderslätts släkt och hembygds
forskarförening.

5 mar kl. 13–17 Naturfilm på Näset med 
Mikael Kristersson. Naturdokumentärer 
är som bäst på bio! Vi får en exklusiv 
möjlighet att se Mikael Kristerssons pris
belönta långfilmer FALKENS ÖGA och 
LJUSÅR. Mikael presenterar filmerna 
och i pausen kan publiken ställa frågor 
och mingla. Tilltugg och cider/vatten 
ingår i priset. Föranmälan och betalning 
görs via vår hemsida www.falsterbona
set.se Pris 150 kr/biljett. I FALKENS 
ÖGA får vi följa en tornfalkfamilj som 
bor på vinden över koret i Skanörs kyrka. 
Samtidigt skildras människors vardag 
och helg ur falkperspektiv nere på kyr
kogården. Det tog Mikael nästan två 
decennier att sammanställa sin tredje 
långa dokumentär LJUSÅR som skildrar 
vardagslivet i hans egen trädgård, inspe
lad enligt naturens egen rytm under fyra 
årstider. Plats: Biohuset i Höllviken. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

6 mar kl. 1416 Digital hjälp på Skanörs 
bibliotek. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper dig med 
grundläggande digitala frågor och guid
ning i biblioteks digitala utbud såsom 
eböcker och databaser. OBS! Vi hjälper 
inte till med bankärenden eller andra 
känsliga ärenden. 30 min/person. Be
gränsat antal platser. Föranmälan till 
biblioteketsk@vellinge.se eller 42 55 90. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

7 mar kl. 1012 Digital hjälp på Skanörs 
bibliotek. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper dig med 
grundläggande digitala frågor och guid

ning i biblioteks digitala utbud såsom 
eböcker och databaser. OBS! Vi hjälper 
inte till med bankärenden eller andra 
känsliga ärenden. 30 min/person. Be
gränsat antal platser. Föranmälan till 
biblioteketsk@vellinge.se eller 42 55 90. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

7 mar kl. 1618 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.

9 mar kl. 1415.30 Shared Reading på 
Skanörs bibliotek. Välkommen att delta i 
vår läsgrupp på Skanörs bibliotek. Vi 
utforskar gemensamt kortare texter ge
nom att en läsledare läser högt och vi 
stannar upp och pratar om vad vi upple
ver under själva läsningen. Inga förbere
delser eller förkunskaper krävs, alla är 
välkomna att lyssna, samtala och fika. 
Föranmälan, begränsat antal platser. 
Anmäl till biblioteketsk@vellinge.se 
eller 42 55 90. Plats: Skanörs bibliotek. 
Arr: Skanörs och Vellinge bibliotek.

9 mar kl. 1819 Ett liv i SVT:s tjänst som 
programledare och reporter. AnnBritt 
Ryd Pettersson, mycket välkänt ansikte 
från TV, berättar om sin mångåriga erfa
renhet av nyhetsförmedling från Sverige 
och utlandet och den viktiga roll som 
public service har. Var TV:s första 
kvinnliga idrottsreporter. Pris: 100 kr. 
Plats: Vellinge bibliotek, Bokcaféet. Arr: 
Bokstödet Vellinge biblioteks vänner.

12 mar kl. 1517 Anders Berglund möter 
Amiralens storband. Konsert med 
TVkände orkesterledaren, pianisten och 
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sångaren Anders Berglund tillsammans 
med legendariska Amiralens storband. 
Pris: 250 kr. Biljetter: www.kulturcentra
len.nu 040103020. Plats: Vellinge 
konsert hus, Norrevångsgatan 1. Arr: 
Amiralens storband.

12 mar kl. 911 Vårfåglar på Knösen. 
Vandring i lagom takt med Henrik Wal
denström ut på Knösen för att skåda 
vårfåglar. Speciellt lämplig för dig som 
vill börja titta på fåglar. Medtag kikare 
(några finns för uthyrning 30 kr). Sam
ling vid Skanörs borgruin, norr om 
Skanörs kyrka. Plats: Skanörs borgruin. 
Arr: Falsterbonäsets Naturvårdsförening.
 
14 mar kl. 1920 Sten Ulleryd. Ett före
drag om en av de största dryckerna i 
världen. Ni får historien om kaffe och 
hur det produceras. Även koffeinet och 
dess effekt finns med. Kaffe har varit en 
kontroversiell dryck och varit förbjuden i 
Sverige. Anmälan till Greta Linell: 
0706915848 eller till ingridsoderling@
bahnhof.se Entré 50 kr, medlemmar 
gratis. Plats: Hörsalen Höllvikens gamla 
biblioteksbyggnad. Arr: Bibliotekets 
Vänner Höllviken.

16 mar kl. 1415.30 Shared Reading på 
Skanörs bibliotek. Välkommen att delta i 
vår läsgrupp på Skanörs bibliotek. Vi 
utforskar gemensamt kortare texter ge
nom att en läsledare läser högt och vi 
stannar upp och pratar om vad vi upple
ver under själva läsningen. Inga förbere
delser eller förkunskaper krävs, alla är 
välkomna att lyssna, samtala och fika. 
Föranmälan, begränsat antal platser. 
Anmäl till biblioteketsk@vellinge.se 
eller 42 55 90. Plats: Skanörs bibliotek. 
Arr: Skanörs och Vellinge bibliotek.

16 mar kl. 1415 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.

18 mar kl. 1013 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.

18 mar kl. 1112 Den lodande människ
an. Augustprisvinnande författaren Pat
rik Svensson presenterar sin nya bok om 
de människor som utforskat och behärs
kat haven. Förhandsanmälan på bibliote
ket. Plats: Skanörs biliotek. Arr: Bibliote
kets Vänner Skanör Falsterbo.

Amiralens storband möter Anders Berglund.
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18 mar kl. 1114 Tidskriftsförsäljning. 
Försäljning av utgallrade tidskrifter star
tar och pågår t o m 6 april. Plats & Arr: 
Vellinge bibliotek. 

20 mar kl. 1315 Itjour för seniorer. Har 
du frågor om epost, appar, eböcker 
mm? Då kan du få individuell digital 
hjälp på biblioteket. Boka en tid i förväg 
på tfn 42 50 60 och berätta vad du behö
ver hjälp med. Max 30 min/person, be
gränsat antal platser. Vi kan inte hjälpa 
till med bankärenden och andra känsliga 
frågor. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

20 mar kl. 1316 IThjälp. Behöver hjälp 
med digitala frågor? Vill du lyssna på 
eller läsa en bok i din telefon men är 
osäker på hur du ska göra? Få individuell 
hjälp med dina digitala frågor på Biblio
teket. Vi kan inte hjälpa till med bankä
renden eller andra känsliga ärenden. 30 
min/person och begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketvi@vellinge.
se eller 42 59 20. Plats & Arr: V. Ingel
stads bibliotek.

22 mar kl. 1920 Gamla Vellinge. Favorit 
i repris! Kaj Persson visar bilder och be
rättar historier från V. Ingelstad med 
omnejd. Fri entré. Föranmälan krävs till 
biblioteketvi@vellinge.se eller 42 59 20. 
Plats & Arr: V. Ingelstads bibliotek.

23 mar kl. 1415 Träff för bokcirkelin
tresserade. Bibliotekarierna berättar om 
bibliotekets bokcirkelkassar och ger tips 
på böcker som passar bra att diskutera 
och samtala om. För dig som vill gå med 
i en bokcirkel, för bokcirklar som söker 
nya deltagare eller för dig som bara vill 
ha tips på böcker att läsa i din cirkel. 
Begränsat antal platser, föranmälan till 

biblioteketho@vellinge.se eller 42 54 85. 
Om du vill gå med i en bokcirkel men 
inte kan komma på arrangemanget, hör 
av dig till biblioteket så förmedlar vi kon
takt! Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

23 mar kl. 1416 Film på Skanörs biblio
tek. Filmvisning och efterföljande dis
kussion med Svante Ors. Begränsat antal 
platser, föranmälan på 42 55 90 eller 
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samti
digt medlem i bibliotekets filmklubb. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

23 mar kl. 1920 Bodil Jönsson. Professor 
emeritus, har blivit en mycket populär 
författare, som skrivit ett antal böcker, 
som handlar om tiden. Anmälan till 
Greta Linell 0706915848 eller ingridso
derling@bahnhof.se Entré 50 kr, med
lemmar gratis. Plats: Hörsalen i Höllvi
kens gamla biblioteksbyggnad. Arr: 
Bibliotekets vänner i Höllviken. 

25 mar kl. 1213 Från brandman till 
opera sångare, hur tusan gick det till? 
Han reflekterar över sin långa och fram
gångsrika karriär som började i en 
brandbil i Malmö och nu operasångare 
med mycket bred repertoar inom musik 
och teater. Pris: 100 kr. Biljetter: Vellinge 
bibliotek Norrevångsg. 7, tfn 42 50 60, 
samt vid entrén. Kaffe, kaka och boklot
teri ingår. Plats: Vellinge bibliotek, Bok
caféet. Arr: Bokstödet Vellinge biblioteks 
vänner.

30 mar kl. 1415.30 Shared Reading på 
Skanörs bibliotek. Välkommen att delta i 
vår läsgrupp på Skanörs bibliotek. Vi 
utforskar gemensamt kortare texter ge
nom att en läsledare läser högt och vi 
stannar upp och pratar om vad vi upple
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ver under själva läsningen. Inga förbere
delser eller förkunskaper krävs, alla är 
välkomna att lyssna, samtala och fika. 
Föranmälan, begränsat antal platser. 
Anmäl till biblioteketsk@vellinge.se 
eller 42 55 90. Plats: Skanörs bibliotek. 
Arr: Skanörs och Vellinge bibliotek.

31 mar kl. 1420 & 1 apr kl. 1119 Wine, 
Food, Art  Mässa på Strandbaden. Vin, 
mat och konst i en perfekt blandning. 
Tillsammans med utvalda lokala och 
internationella producenter och leveran
törer dukar vi upp i hela konsthallen och 
restaurangen. Välkommen att prova, 
upptäcka och lära mitt i fotokonstutställ

ningen. Entrébiljetter kommer att släp
pas i begränsad upplaga. Förköp via 
hemsidan www.falsterbophoto.com På 
mässan betalar du med dryckeskuponger 
som kan köpas på plats. Plats: Strand
badsvägen 30 • 239 42 Falsterbo. Arr: 
Bistro Perspektiv och Falsterbo Photo 
Art Museum. 

April
1 apr kl. 912 Lions Loppis i Vellinge. 
Första lördagen i månaden har vi vår 
mycket populära loppis. Kom och fynda. 
Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
Vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.
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1 apr kl. 1013 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 apr kl. 1920 Författarbesök: Sara 
Paborn. Sara Paborn debuterade med 
Släktfeber 2009 och har skrivit bland 
annat Blybröllop och Tistelhonung. Nu 
kommer hon till Höllvikens bibliotek för 
att berätta om sin helt nya roman Svart
stick. Begränsat antal platser, föranmälan 
till biblioteketho@vellinge.se eller 42 54 
85. Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

6 apr kl. 1920.30 Bo Svensson och 
strandskatorna. En dokumentärfilm av 
Mikael Kristersson som handlar om ett 
forskningsprojekt vid Foteviken på 
1980talet. Mikael presenterar filmen och 
svarar på frågor efteråt. Plats: Skanörs 
bibliotek. Arr: Falsterbonäsets Natur
vårdsförening.

12 apr kl. 1820 ”Fråga doktorn”. Före
läsning med professor Elisabeth Londos 
som svarar på frågor om kognitiv svikt/
demenssjukdom 12 apr kl. 18. Plats: Hör
salen Skanörs bibliotek. Arr: Vellinge 
Demensförening.

12 apr kl. 1920 Benny Rosenqvist. Seans 
och frågestund. Plats: Hörsalen i Höllvi
kens gamla biblioteksbyggnad. Endast 
föranmälan till Greta Linell 0706915848 
eller ingridsoderling@bahnhof.se Entré: 
100 kr, medlemmar gratis. Plats: Hörsa
len i Höllvikens gamla biblioteksbygg
nad. Arr: Bibliotekets vänner i Höllvi
ken.

13 apr kl. 1415.30 Shared Reading på 
Skanörs bibliotek. Välkommen att delta i 
vår läsgrupp på Skanörs bibliotek. Vi 
utforskar gemensamt kortare texter ge
nom att en läsledare läser högt och vi 
stannar upp och pratar om vad vi upple
ver under själva läsningen. Inga förbere
delser eller förkunskaper krävs, alla är 
välkomna att lyssna, samtala och fika. 
Föranmälan, begränsat antal platser. 
Anmäl till biblioteketsk@vellinge.se 
eller 42 55 90. Plats: Skanörs bibliotek. 
Arr: Skanörs och Vellinge bibliotek.

13 apr kl. 1618 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: Höllvikens bibliotek.

 Sara Paborn. Foto: Karl Nordlund
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14 apr kl. 1012 FredagsIT 2. 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! OBS! 
Evenemanget är gratis men vi har be
gränsat antal platser så föranmäl dig till 
biblioteket på 42 54 85. Fika utlovas. 
Välkommen! Plats & Arr: Höllvikens 
bibliotek.

15 apr kl. 1013 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 apr kl. 1013 Möt våren i Skanör  Cy
keltur med natur och kulturhistoria i 
fokus. Följ med FNF på en cykeltur ge
nom gamla Skanör och dess utmarker. Vi 
lär oss mer om den kulturhistoria och 
natur som finns mitt bland oss. Guide 
JanÅke Hillarp och Daniel Johnsson. Ta 
med fika och gärna kikare. Plats: Sam
ling utanför ICA i Skanör. Arr: Falster
bonäsets Naturvårdsförening.

15 apr kl. 1112 Från diplomat till konst
när. Lena Mirow berättar om sin tidiga 
karriär som svensk diplomat och hur hon 
idag arbetar som konstnär. Plats: Skanörs 
bibliotek. Arr: Bibliotekets Vänner 
Skanör Falsterbo.

15 apr kl. 1213 Läkare med krigsskåde
platser som arbetsfält. Åsa Molde, ki
rurg, har under många år arbetat i Röda 
korsets tjänst och ryckt ut som kirurg till 
flera krigsdrabbade platser. Ett mycket 
angeläget uppdrag och aktuellt ämne. 
Nettointäkterna från biljettförsäljningen 

går till Röda korsets verksamhet. Pris: 
100 kr. Plats: Vellinge bibliotek, Bokcafé
et. Arr: Bokstödet Vellinge biblioteks 
vänner.

17 apr kl. 1012 Digital hjälp på Skanörs 
bibliotek. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper dig med 
grundläggande digitala frågor och guid
ning i biblioteks digitala utbud såsom 
eböcker och databaser. 
OBS! Vi hjälper inte till med bankären
den eller andra känsliga ärenden. 30 
min/person. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se eller 42 55 90. Plats & Arr: Skanörs 
bibliotek.

17 apr kl. 1315 Itjour för seniorer. Har 
du frågor om epost, appar, eböcker 
mm? Då kan du få individuell digital 
hjälp på biblioteket. Boka en tid i förväg 
på tfn 42 50 60 och berätta vad du behö
ver hjälp med. Max 30 min/person, be
gränsat antal platser. Vi kan inte hjälpa 
till med bankärenden och andra känsliga 
frågor. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

17 apr kl. 1416 Film på Skanörs biblio
tek. Filmvisning och efterföljande dis
kussion med Svante Ors. Begränsat antal 
platser, föranmälan på 42 55 90 eller 
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samti
digt medlem i bibliotekets filmklubb. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

19 april kl. 19 Samuel Thelin, Berättar 
om de vita bussarna. Röda Korsets vita 
bussar räddade flera tusen människor ur 
förintelseläger under och efter andra 
världskriget. Anmälan till Greta 0706
915848 eller ingridsoderling@bahnhof.
se Entré 50 kr, medlemmar gratis. Plats: 
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hörsalen i Höllvikens gamla biblioteks
byggnad. Arr: Bibliotekets vänner i Höll
viken

20 apr kl. 1415.30 Läsvärt! Boktips av 
bibliotekarier på Höllvikens bibliotek. Vi 
bjuder på tips om läsvärda böcker, fika 
och boklotteri. Föranmäl dig till 42 54 
85 eller biblioteketho@vellinge.se Plats 
& Arr: Höllvikens bibliotek.

23 apr kl. 1014 Ljungens Dag – Naturs
nok. Vi lär oss mer om Skanörs Ljung 
och röjer handfast björksly för att få be
hålla Näsets fina öklimat. Ta med seka
tör, såg eller yxa och matsäck. Stövlar 
och handskar rekommenderas. FNF be
rättar om fuktljungheden. Barn i vuxens 
sällskap särskilt välkomna. Samarrange
mang med Friluftsfrämjandet. Plats: 
Samling Naturreservatets Pplats väg 
100 norr Skanörs norra ljung. Arr: Fal
sterbonäsets Naturvårdsförening.

24 apr kl. 1316 IThjälp. Behöver hjälp 
med digitala frågor? Vill du lyssna på 
eller läsa en bok i din telefon men är 
osäker på hur du ska göra? Få individuell 
hjälp med dina digitala frågor på Biblio
teket. Vi kan inte hjälpa till med bankä
renden eller andra känsliga ärenden. 30 
min/person och begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketvi@vellinge.
se eller 42 59 20. Plats & Arr: V. Ingel
stads bibliotek.

25 apr kl. 1920 Kristian GraafHagel
bäck. Änglamakerskan Hilda Nilsson 
förde en kamp för att försörja sig. En 

berättelse om en kvinna som inte bara är 
förövare. Hon är också ett offer. Anmä
lan till Greta Linell 0706915848. eller 
ingridsoderling@bahnhof.se Entré 50 
kr, medlemmar gratis. Plats: hörsalen i 
Höllvikens gamla biblioteksbyggnad. 
Arr: Bibliotekets vänner i Höllviken.

27 apr kl. 1516 Vårens bästa läsning. 
Bibliotekarierna på Vellinge bibliotek 
tipsar om bra läsning och biblioteket 
bjuder på fika. Plats & Arr: Vellinge bib
liotek.

27 apr kl. 1920 Författarbesök: Christof
fer Carlsson. Christoffer Carlsson berät
tar om sin nya bok Levande & Döda. 
Han är kriminolog och prisbelönt deck
arförfattare till bland annat serien om 
Leo Junker och Hallandssviten. Föran
mäl dig till 42 54 85 eller biblioteketho@
vellinge.se. Begränsat antal platser. Plats 
& Arr: Höllvikens bibliotek.

29 apr kl. 1013 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
2 maj kl. 1618 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.

Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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4 maj kl. 1415 Bokprat! Bibliotekarierna 
på Skanörs bibliotek berättar om läsvär
da böcker. Plats & Arr: Skanörs biblio
tek.

4 maj kl. 1516 Den vikingatida storgår
den i Eskilstorp. Arkeolog Kristian Brink 
berättar om en arkeologisk undersökning 
i byns utkant. I föredraget presenteras 
den storgårdsmiljö från sen vikingatidti
digaste medeltid som undersöktes av 
Sydsvensk Arkeologi AB och Arkeolo
gerna, Statens historiska museer 2021. 
Storgårdens byggnadslämningar och 
fynd vittnar om en socialt och ekono
miskt framstående miljö i en omvälvande 
brytningstid. Plats & Arr: Vellinge bibli
otek.

6 maj kl. 912 Lions Loppis i Vellinge. 
Första lördagen i månaden har vi vår 
mycket populära loppis. Kom och fynda. 
Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
Vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.

6 maj kl. 1012 Vårfåglar vid Skanörs 
Höll. Vandring med Henrik Walden
ström för att se vårfåglar. Speciellt lämp
lig för dig som vill börja titta på fåglar. 

Medtag kikare (några finns att låna för 
50 kr). Plats: Samling vid Fiskehoddorna, 
Västra Halörsvägen, Skanörs Höll (öster 
om Skanörs ridhus). Arr: Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening.

6 maj kl. 1112 Seniorens sömn. Överlä
kare Marianne Ors berättar om de senas
te rönen om den äldre människans sömn 
samt ger oss alla några goda sömntips. 
Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Bibliotekets 
Vänner Skanör Falsterbo.

8 maj kl. 1315 Itjour för seniorer. Har 
du frågor om epost, appar, eböcker 
mm? Då kan du få individuell digital 
hjälp på biblioteket. Boka en tid i förväg 
på tfn 42 50 60 och berätta vad du behö
ver hjälp med. Max 30 min/person, be
gränsat antal platser. Vi kan inte hjälpa 
till med bankärenden och andra känsliga 
frågor. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

8 maj kl. 1416 Digital hjälp på Skanörs 
bibliotek. Få individuell hjälp med dina 
digitala frågor. Vi hjälper dig med 
grundläggande digitala frågor och guid
ning i biblioteks digitala utbud såsom 
eböcker och databaser. 
OBS! Vi hjälper inte till med bankären
den eller andra känsliga ärenden. 30 
min/person. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se eller 42 55 90. Plats & Arr: Skanörs 
bibliotek.

9 maj kl. 1416 Film på Skanörs biblio
tek. Filmvisning och efterföljande dis
kussion med Svante Ors. Begränsat antal 
platser, föranmälan på 42 55 90 eller 
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samti
digt medlem i bibliotekets filmklubb. 
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

Den vikingatida storgården i Eskilstorp.
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12 maj kl. 1012 FredagsIT 3. 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! OBS! 
Evenemanget är gratis men vi har be
gränsat antal platser så föranmäl dig till 
biblioteket på 42 54 85. Fika utlovas. 
Välkommen! Plats & Arr: Höllvikens 
bibliotek. 

13 maj kl. 1013 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.

14 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. Fågelskådarplattformen 
intill fotbollsplanen Möllevallen i 
Skanör. Plats: Fågelskådarplattformen 
vid Möllevallen i Skanör. Arr: Falsterbo
näsets Naturvårdsförening.

20 maj kl. 9-12 ”Skärfläckevandring”. 
Guidad promenad (4 km) med fokus på 
strandängarnas fågelliv tillsammans med 
PG Bentz. Samling: Hovbackens pplats 
(Hamnvägen, Skanör). Gratis. Arr: Fal
sterbo Fågelstation och Vellinge kom
mun.

27 maj kl. 9-12 ”Skärfläckevandring”. 
Guidad promenad (4 km) med fokus på 
strandängarnas fågelliv tillsammans med 
PG Bentz. Samling: Hovbackens pplats 
(Hamnvägen, Skanör). Gratis. Arr: Fal
sterbo Fågelstation och Vellinge kommun.

27 maj kl. 1013 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 maj kl. 1921 Kvällsfåglar i Falsterbo
parken. Henrik Waldenström guidar 
bland sjungande sångare i denna vackra 
skogspark. Ta med fika och kikare, några 
finns för utlåning (30 kr). Samling vid 

Följ livet på Landgrens holme genom tubkikare
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Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informatione
Vi kan inte garantera att arrangemangen blir av. Se respektive  
arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.

ingången till parken från Skoltorget i 
Falsterbo kl. 19. Plats: Samling vid in
gången till parken från Skoltorget i Fal
sterbo. Arr: Falsterbonäsets Naturvårds
förening.

Juni
2–4 jun kl. 1122 Falsterbo Kammarmu
sikfestival. Platsen är alltid en del av upp
levelsen. Därför kan de stora känslorna 
inte rymmas enbart i konsertsalar. De 
kräver ett helt land. 10 stjärnartister – 7 
festivalkonserter. Framförd av världskän
da artister. Mischa Maisky – Cello, Alissa 
Margulis, Massimo Quarta, Alexander 
Maisky – Violin, Håvard Gimse, Lily 
Maisky – Piano, Per Nyström – Cello, 
Alexander Gordon – Viola, Markus 
Kvint – Cembalo, KnutErik Sundqvist 
– Kontrabas, Sixten Nordström – Pre
sentatör. Pris: 395 kr.  Falsterbo Rising 
stars – Pre Concert. En dag med samar
beten mellan Vellinge kulturskola Artis
ten och Festivalens artister. Här möts 
regionala unga musiker med artisterna i 
workshops, side by side, kammarmusik 
och slutligen en gemensam festivalkon
sert. Plats: Falsterbo/Skanör Kyrkor och 
Falsterbo StrandbadFotomuseum och 
Perspektiv. Arr: Kammarmusikens Vän
ner.

3 jun kl. 912 Lions Loppis i Vellinge. 
Första lördagen i månaden har vi vår 
mycket populära loppis. Kom och fynda. 
Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
Vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.

3 jun kl. 1112 100 magiska år  Maria 
Gripes världar. Martin Hellström, lektor 
vid Linnéuniversitetet och recensent på 
Dagens nyheter, föreläser om författaren 
Maria Gripe. Han är även författare till 
bl a boken ”Mariagripelikt” (2022). Gra
tis, men föranmälan till Skanörs biblio
tek, på tfn 42 55 90 eller biblioteketsk@
vellinge.se Plats & Arr: Skanörs biblio
tek.

3 jun kl. 1820 Odling på naturens villkor. 
Besök hos Åke Truedsson i Norra Hås
löv som visar och förklarar om växtför
ädling och ekologisk odling av grönsa
ker, frukt och bär. Fika/inträde 50 kr. 
Plats: Forshällavägen 66 (200 m söder 
om Ängavallens gård, vid väderkvarnen). 
Arr: Falsterbonäsets Naturvårdsfören
ing.

10 jun kl. 1013 Naturborgarmärket. Följ 
med NilsArvid Andersson på en spän
nande och intressant vandring på Strand
baden. Vi lär oss identifiera och känna 
igen de vanligaste växt och djurarterna 
som finns i området. När någon genom 
att klara ett quiz bevisligen kan känna 
igen 25 av de vanligaste arterna kan Na
turborgarmärket erhållas. Lämplig akti
vitet för barn från 10 år och vuxna. Sam
arrangemang med Sparbanksstiftelsen 
Skåne och Swedbank. Plats: Falsterbo 
Strandbad, utanför Strandbaden. Arr: 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

10 jun kl. 1013 Loppis. Försäljning av 
glas, porslin, lampor, möbler, kläder, 
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böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och 
elektronik. Plats: Kämpingegården, Ske
grievägen 75, Höllviken. Arr: Lions Club 
Reng Höllviken.

12 jun18 aug kl. 1017 Sommarboken 
för vuxna. Delta i årets upplaga av den 
stora läsfesten! Utöver de litterära upple
velserna får alla deltagare en present. 
Besök ditt bibliotek för mer information. 
Plats & Arr: Biblioteken i Vellinge kom
mun.

17 jun kl. 1013 Vilda blommor och vilda 
örter. Botanisk guidning med UllaKris
tina Eriksson på Falsterbo skjutfält. Ta 
gärna med egen flora och fika. Plats: 
Samling på parkeringen vid Falsterbo 
Camping Resort kl. 10. Arr: Falsterbonä
sets Naturvårdsförening.

18 jun kl. 1018 Muséets dag. Muséets 
samlingar visas av styrelsemedlemmar. 
Lokala hantverkare medverkar. Musik
underhållning. Vanlig entréavgift. Plats: 
Falsterbo Museum. Arr: Falsterbonäsets 
Museiförening.

23 jun kl. 1214.30 Traditionellt midsom
marfirande med dans och lekar. Tradi
tionellt midsommarfirande nedanför 
Collins sten i Höllviken. Samling kl. 12 
för att klä stången. Stången reses kl. 13 
då dansen börjar till levande musik. Det 
blir lekar och godispåse till alla barn. 
Alla är hjärtligt välkomna och allt är 
kostnadsfritt. Tag gärna med picknick
korg och njut i det gröna. Plats: Nedan
för Collins sten Höllviken. Arr: Ljung
ens Villaägareförening.

24 jun kl. 1013 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 jun kl. 1216 Rosor på Falsterbonäset. 
Äntligen dags!  Trädgårdsfest för hela 
familjen med föredrag, odlingstips, för
säljning och växtbyte på Skoltorget i Fal
sterbo. Utanför torget kan man gå på 
tipspromenad och på rundvandring till 
olika rosenträdgårdar. Samarrangemang 
med Svenska Rosensällskapet, Skånska 
Rosensällskapet samt Österlenrosor. 
Plats: Skoltorget i Falsterbo. Arr: Falster
bonäsets Naturvårdsförening.

29 jun kl. 16 Natur och kulturvandring i 
Falsterbo stadspark. Guide: NilsArvid 
Andersson. Samling vid Falsterbo Muse
um på Sjögatan. Arr: Falsterbonäsets 
Museiförening.

Juli
1 jul kl. 912 Lions Loppis i Vellinge. För
sta lördagen i månaden har vi vår mycket 
populära loppis. Kom och fynda. Plats: 
Ängavägen Vellinge mitt emot Vårdcen
tralen. Arr: Lions Club Vellinge.

2 jul kl. 1316 Skanörs Mölla. Möllans 
dag med visning av möllan på Västerga
tan i Skanör. Plats: Korsningen Hamnvä
gen och Västergatan. Arr: Falsterbonä
sets Museiförening.

4 jul kl. 19 Stadsvandring i Falsterbo. 
Guidad stadsvandring i Falsterbo med 
guiderna Bengt Modéer och Thomas 
Romberg. Från 10 år. Samling på Skol
torget. Arr: Falsterbonäsets Museifören
ing.
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6 jul kl. 19 Stadsvandring i Skanör. Gui
dad stadsvandring i Skanör med guider
na Bengt Modéer och Thomas Romberg. 
Från 10 år. Samling på Rådhustorget.  
Arr: Falsterbonäsets Museiförening.

8 jul kl. 1013 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.

22 jul kl. 1013 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.

27 jul kl. 1922 Allsång vid Falsterboka
nalen. Allsång, underhållning. Medhavd 
picknik i det gröna. Pris 100 kr. Plats: 
Östra Kanalvägen, Höllviken. Arr: Lions 
Club Reng Höllviken.

Augusti
5 aug kl. 912 Lions Loppis i Vellinge. 
Första lördagen i månaden har vi vår 
mycket populära loppis. Kom och fynda. 
Plats: Ängavägen Vellinge mitt emot 
Vårdcentralen. Arr: Lions Club Vellinge.

5 aug kl. 1013 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.

10–12 aug kl. 20 Goodnight Sun. För alla 
åldrar. Fri entré. Sedan de succéfyllda 
kvällarna när Goodnight Sun besökte 
Skanörs Hamn första gången 2018 har 
man kommit tillbaka varje sommar. Så 
även sommaren 2023 får vi lyssna på 
vacker stämningsfull musik från gitarris
ten Peter Tegnér med inbjudna gäster 
och solskott (unga talanger) för att säga 
godnatt till solen. Plats: Dansbanan 
Skanörs Hamn. Arr: Vellinge Kommun/
Tegnér Productions.

13 aug kl. 1416 Fåglar på Ängsnäset, Blå 
flagg. PG Bentz guidar i detta fågelrika 
naturskyddade område söder om 
Skanörs Ljung. Ta med egen kikare eller 
låna av oss för 50 kr. En fika är också på 
sin plats. Samling på parkeringen vid 
Falsterbo Camping Resort kl. 14. Plats: 
Falsterbo Camping Resort. Arr: Falster
bonäsets Naturvårdsförening.

19 aug kl. 1013 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.
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Utställningar

Andreas Lundbergagården
Östergatan i Falsterbo

13 jun-8 aug kl. 14-17 ti Skepparhem från 1800-talet visas av                                                                                    
Falsterbonäsets Museiförening.

Falsterbo Photo Art Museum
Strandbadsvägen 30, Falsterbo
Se hemsidan www.falsterbophoto.com för biljetter, aktuella öppettider och info

7 apr 2023 - 7 jan 2024

Helmut Newton (Tyskland 1920 – 2004)
Newton är känd som modefotograf och för sina 
svartvita, provokativa fotografier som publicerats i 
Vogue och andra modemagasin.  
En legend inom den moderna fotografin med sina 
normbrytande fotografier av nakna eller klädda, 
självständiga och starka kvinnor.  Under 30-talet 
studerade han mode- och porträttfotografi för Yva, 
Else Ernestine Neuländer-Simon,  
en av Berlins ledande societetsfotografer.
 

Photo Art Museum visar en omfattande 
utställning med fotografier av Newton. I 
utställningen visas ett stort antal originalfo-
tografier av en av vår tids mest inflytelserika 
fotografer inom mode- och reklamfotografi. 
Hans fotografier, i vilka han för samman 
mode, porträttkonst och ibland erotik är 
ständigt aktuella på den internationella 
konstscenen. Precis som Parkinson, Avedon 
och Penn blev Helmut Newton en av de 
mest inflytelserika och begåvade fotogra-
ferna som fotograferade för Vogue. Medan 
andra samtida fotografer satte modets arte-
fakter i fokus utforskade Newton dess so-
ciala och sensuella underströmmar, vägledd 
av sin unika, humoristiska och provokativa 
kompass. Mot dåtidens konventioner ställde 
han en diametralt motsatt karaktär: den 
självsäkra, moderna kvinnan. Hans modeller 
utstrålar auktoritet: de tycks vara intensivt 
engagerade i ett drama som fortsätter ut-
anför bildens ramar, en större berättelse 
som åskådaren får ana sig till. Newtons 
fotografier säljs ofta för mångmiljonbelopp 
på världens stora auktionshus och är både 
svåråtkomliga och unika. 

Ulla Kristina Eriksson        Helmut Newton.
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Galleri Engleson 
Hamnvägen, Skanör

7-10 apr kl. 11-17, fr-må Öppna Sinnens Påskutställning

18-21 maj, kl. 12-17, to-sö Konsttrampet

17-22 jun kl. 12-18, lö-to Catharina Nordlindh, måleri

24 jun-6 jul, kl. 12-18, lö-to Ewa G Wranegård, silver & hantverk, Birgitta 
Persson, akvarell, Tony Clementz foto

8-13 jul, kl. 12-18, lö-to Anne Nickels, glas, Daniella Ericson, måleri

15-20 jul, kl. 12-18, lö-to Kathrin Bernekorn. måleri

22-27 jul, kl. 12-18, lö-to Krister Andersson, måleri, Kerstin Bååth, 
silver

29 jul-10 aug, kl. 12-18, lö-to Ewa G Wranegård, silver & hantverk, 
MacLindhe, fotokonst

12-17 aug, kl. 12-18 lö-to Gunilla Mann, måleri & litografi

19-24 aug, kl. 12-18, lö-to Carina Köster, akvarell

26 aug-3 sep, kl. 12-18, lö-to Peter Wahlbeck, måleri

Galleri Falken i Ljunghusen
Östra Falkvägen 8, Storvägsområdet 
Ring alltid före besök för att boka tid!
Tel. 0705-867975

1 feb-31 jul kl. 15-18 Landskapsmålningar i olja,akvarell,akvarell-
kollage och akryl, Ulla Kristina Eriksson, 
måleri

7-10 apr kl. 11-17 Påskutställning med öppet hus, Målningar 
från Falsterbonäset, Ulla Kristina Eriksson, 
måleri

Galleri Fiskarstugan
Östergatan 38B, Skanör

7-10 apr kl. 11-17, fr-må Öppna Sinnens Påskutställning

18-21 maj kl. 12-17, to-sö Konsttrampet

1-6 jul kl. 12-18, lö-to Lola Nevhage Grönvall, måleri & objekt

8-13 jul kl. 12-18, lö-to Anette Tellhed, akvarell

22-27 jul kl. 12-18, lö-to Birgitta Persson, böjd slöjd

29 jul-3 aug Edda Detter Ceballos, måleri
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Galleri Huber
Ljunghusen
Öppet efter överenskommelse på 0703-755388
www.alexiushuber.com

8 jan-30 apr kl. 14-17 Permanent utställning: Optiska koncept

relief, skulptur, mobil i ädelstål och plexiglas 
samt grafik. Alexius Huber, skulptur 

Galleri Stallet
Östergatan 10, Falsterbo

7-10 apr, kl. 11-17, fr-må Öppna Sinnens Påskutställning

18-21 maj, kl. 12-17, to-sö Konsttrampet

1-6 jul, kl. 12-18, lö-to Philip Holmes, måleri

8-13 jul, kl. 12-18, lö-to Kaj Nielsen, måleri Inge Smith Hansen, måle-
ri & objekt

15-20 jul kl. 12-18, lö-to Gunilla Mann, måleri & litografi

22-27 jul, kl. 12-18, lö-to Jeanette Krantz Adner, måleri

29 jul-3 aug, kl. 12-18, lö-to Susanne Arvidsson, måleri, Lars Svensson, 
foto

5-10 aug, kl. 12-18, lö-to Cecilia Månfagre, måleri & stickat, Maria 
Dutton, Grafik/textil/keramik, Alexandra 
Walsh, akvarell

Naturgården
Bröddarp

7-10 & 15-16 apr kl. 10-17 Konstrundan 2023 – Samlingsutställning, KSV 
- Konstnärsgruppen Sydväst

Falsterbo Museum
Sjögatan i Falsterbo

6 maj-11 jun kl. 10-16 lö-sö 
16 jun-16 aug kl. 10-18 dagligen  
19 aug-1 okt kl. 10-16 lö-sö

Permanenta utställningar om den medeltida 
historien, sjöfarten, Järnvägen, fisket och 
badorten.

Skanörs bibliotek

9 jan-15 feb Vellinge fotoklubb: Jan-Åke Hillarp, Carina 
Wattmo, Frans Maurer, Britt-Elise Björnhov, 
Jackie Wahrgren, foto

16 feb-31 mar Vellinge fotoklubb ”Favoritmotiv” foto
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1 apr-30 jun Ulla Kristina Eriksson, måleri från Falster-
bonäset i olja, akryl,  akvarell och akvarell-
kollage

Vellinge bibliotek

9 jan-15 feb Lennart Hansson, Vellinge fotoklubb,  
”Åldrandets skönhet”

10 jan-31 mar Helena Brahe, Lilla makeriet, keramik

16 feb-31 mar Per-Åke Aronsson, Vellinge fotoklubb, "Livet 
under ytan", foto

31 mars-31 maj Elever från Vellinge Kulturskola, Känslor: 
känslor av alla de slag gestaltas i olika mate-
rial och former, blandkonst. Vernissage med 
underhållning utlovas.

V. Ingelstads bibliotek

9 jan-15 feb Tove Zadlo, Vellinge fotoklubb, foto 

16 feb-31 mar Kjell-Åke Holmgren och Bengt Olsson, Vel-
linge fotoklubb "Mellan himmel och jord i V. 
Ingelstad”

1 jun-30 jun Elever från Vellinge Kulturskola, Känslor: 
känslor av alla de slag gestaltas i olika mate-
rial och former, blandkonst. 

Känslor

Alexius Huber
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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 i Höllviken: tfn 0706-915848 (Greta Linell)

Bibliotekets Vänner Skanör-Falsterbo: tfn 040-471702 (Svante Ors)

Bokstödet Vellinge biblioteks vänner: tfn 040-425060

Falsterbo Museum, Sjögatan 12, Falsterbo. Tfn 0733-471830, e-post info@falsterbomuseum.se,  
www.falsterbomuseum.se .

Falsterbo Photo Art Museum: Strandbadsvägen 30, Falsterbo www.falsterbophoto.com

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

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

Galleri Falken, Östra Falkvägen 8 Ljunghusen. Tfn 0705-867975, e-post ulla.kristina.eriksson@telia.com

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

Galleri Huber, Ljunghusen. tfn 0703-755388, www.alexiushuber.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 för barn/unga Vellinge kommun: e-post johan.lundin@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

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/kultur-
skola facebook.com/vellingekulturskolaartisten Instagram & Youtube: VellingekulturskolaArtisten 

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

Programmet ges ut av Kulturenheten Vellinge kommun, nästa program kommer i september.

www.vellinge.se/fritid-och-kultur/kultur-och-nojen/kulturprogrammet

De arrangemang och utställningar som finns med i detta Kultur-
program, har blivit inskickade till Vellinge kommun till och med 
december 2022. Respektive arrangör ansvarar för sitt arrange-
mang. Under vår och sommar tillkommer fler arrangemang och 
utställningar. Håll utkik på arrangörernas hemsidor. 


