Kulturprogram
höst och vinter 2021/2022

läsa, prata om böcker och fika? Välkommen till vår bokklubb! Anmälan gäller
för alla tillfällen under hösten som är
23/9, 21/10, 18/11, 16/12. Om vädret
tillåter, är det möjligt att vi är utomhus.
Begränsat antal platser. Föranmälan till
biblioteketsk@vellinge.se eller
040–425590.

Barn- och ungdomsprogram
Återkommande arrangemang
Höllvikens bibliotek:
Sångstund (0–6 år). Måndagar kl. 10.3011 & 11-11.30. På måndagar sjunger vi så

taket lyfter i Badhytten! Föräldrar med
små barn är välkomna att vara med. Föranmäl på: biblioteketho@vellinge.se Vid
bra väder sjunger vi i Nyckelhålsparken.
(13 sep-15 nov).

Titta bok! Sjunga sång! (0–2 år). Fre
dagar kl. 10.30-11. Kom och lyssna på en

småbarnssaga, sjung och ramsa! För barn
0–2 år och deras vuxna. Äldre syskon är
också välkomna. Tillåter vädret, är vi
utomhus. Begränsat antal platser. 3/9,
17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 10/12.
Föranmälan: biblioteketsk@vellinge.se
eller 040–425590.

Vellinge bibliotek:
Pysseltisdag på Vellinge bibliotek (3–14 år).
Tisdagar kl. 16-19. Pyssel på biblioteket

Sångstund.

för små och stora barn. Kom och häng
på biblioteket på tisdagskvällarna och
pyssla, låna böcker, spela spel och träffa
andra. (28 sep-23 nov, ej 2 nov).

Sagostund (3–6 år). Onsdagar kl. 1515.30. På onsdagar stiger vi in i Bad

hytten och far iväg till sagans förtrollade
värld tillsammans. Föranmäl på: biblioteketho@vellinge.se Vid bra väder läser
vi i Nyckelhålsparken. (15 sep-17 nov).

Bokklubben Bokslukarna (10–12 år).
Torsdagar kl. 16-17. För dig mellan 10–

12 år som gillar att läsa, prata om böcker
och fika. Vid första tillfället bestämmer
vi vilka böcker vi ska läsa. Vi ses: 23/9,
7/10, 28/10, 25/11. Föranmälan biblio
teketve@vellinge.se eller 040-425060

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 hösten som är 16/9,
14/10, 11/11, 9/12. Om vädret tillåter, är
det möjligt att vi är utomhus. Begränsat
antal platser. Föranmälan till
biblioteketsk@vellinge.se eller
040–425590.

V. Ingelstad bibliotek:
Bokklubb! (10–12 år). Måndagar kl.
14.30-15.30. Häng med på bokklubb!

Tipsa och bli tipsad. Snacka och fika
med andra läsare. Boksnack på nytt tema
varje tillfälle. Begränsat antal platser.
Obligatorisk föranmälan. Anmälan
gäller för alla tre tillfällen under hösten
som är 27/9, 25/10, 22/11.

Bokklubben Hokus Bokus! (11–12 år).
Torsdagar kl. 15.30-16.30. Gillar du att
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Bokslukarna.

Vellinge kulturskola Artisten:

Pysselonsdag på biblioteket. Onsdagar
kl. 14-19. Onsdag = pyssel! Varje

Babyrytmik (0–2 år). Tisdagar kl. 9.30-10
& 10.30-11. Välkommen att upptäcka

onsdagseftermiddag åker pysselvagnen
fram. Skapa fritt och smycka bibblan
med dina alster. Drop-in. (18 aug-29
dec).

musikens värld med ditt barn! Tillsammans med rytmikpedagog Katja Nielsen
får du och ditt barn en härlig stund.
Babyr ytmik 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 (31 aug14 jun, ej 2 nov, ej 28 dec-10 jan).

TV-spel på bibblan.
Fredagar kl. 13-15.

Fredag = TV-spel!
Utmana dig själv,
dina kompisar eller
bibliotekarien i valfritt spel. Magiska
äventyr i främmande världar eller VMfinal på San Siro? Valet är ditt och det är
du som styr. (20 aug-17 dec).

3

September
18 sep kl. 11-11.40 Vara här. Lätta ankare.

Skaka loss. Gunga iväg med tre musiker i
en luftballong, lastad med korta berät
telser som handlar om att vara trygg i sig
själv (även när allting gungar) och mycket
annat. Ballongen fyller vi med pop och
jazz som får oss att vibrera genom varma
västafrikanska luftströmmar. 6–9 år.
40kr. Plats: Vellinge konserthus. Arr:
Kulturenheten Vellinge kommun.
24 sep kl. 10-11 Fredagssaga på Vellinge
bibliotek. Öppna förskolan besöker

biblioteket – kom du med! Vi har en
mysig förmiddag tillsammans med sago
stund, 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 och Familjernas hus.

Vara här. Foto: Brian E Babarik

Oktober
22 okt kl. 18-19 Skräckkabinettet. Med

finurliga texter och cool rockmusik för
både stora och små öron. Vi funderar
kring rädslor och hur vi kan övervinna
dem. 40 kr. 6–15 år. Plats: Vellinge
konserthus. Arr: Kulturenheten Vellinge
kommun.

29 okt kl. 10-11 Fredagssaga på Vellinge
bibliotek. Öppna förskolan besöker

biblioteket – kom du med! Vi har en
mysig förmiddag tillsammans med sago
stund, 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 och Familjernas hus.

Skräckkabinettet.
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November

Läslov
Höllvikens bibliotek:
1 nov kl. 10.30-11 & 11-11.30 Läskig
sångstund. Idag bjuder vi in lite äldre

barn att sjunga med oss. Eller modiga
yngre! Kom och sjung om blodiga hajar,
ruskiga spöken och annat läskigt. Skum
belysning och läskiga typer kan förekomma, inget för de mörkrädda…
3–8 år. Föranmäl er på biblioteketho@
vellinge.se

Höstlovspyssel.

ha många små stationer med max 20
pers/grupp. OBS: För att vi inte ska bli
för många är det föranmälan som gäller:
biblioteketho@vellinge.se Föranmälan
är öppen 1 okt–1 nov. Vid föranmälan
ange antal vuxna och barn, samt mailadress och mobiltelefonnummer. Man
behöver även ange vilka pass man är
intresserad av! Pass 1 kl. 15-17.30: sagor,
pyssel, korvmumsande, symboljakt och
andakt. Pass 2 kl. 18–21: pumpasoppa
och filmvisning. Det kostar förstås inget
att komma och ha Dökul med oss. Plats
& Arr: Höllviken bibliotek & Höllvikens
församling.

2 nov kl. 13-14 & 14.15-15.15 Höstlovs
pyssel. Kom och låt kreativiteten flöda!

Gratis, men föranmälan krävs. Föranmäl
er på biblioteketho@vellinge.se Om
arrangemanget inte kan bli av kommer vi
istället att ha pysselkassar för avhämtning. Från 6 år.
3 nov kl. 15-15.30 Kuslig högläsning.

Vågar du dig in i vår mysbelysta Badhytt
för en stunds kuslig högläsning? Välkomna in, alla ni modiga! 5–8 år. För
anmäl er på biblioteketho@vellinge.se

Skanörs bibliotek:
1–2 nov kl. 14-14.30. Kom och lyssna på
en spökhistoria - om du vågar... Kom

5 nov kl. 15-21 Dökul i Höllviken. Idag

minns vi alla nära och kära som inte
längre finns med oss genom att samlas
på Höllvikens bibliotek samt Höllvikens
församling för att ha några fina timmar
tillsammans. Vi läser sagor och samtalar
kring sorg och förlust, pysslar en
minneslykta, har andakt och avslutar
med att titta på film och äta popcorn.
Kom gärna utklädd och ta gärna med en
bild på den/de du saknar. Vi kommer att

gärna utklädd! Begränsat antal platser.
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.
se eller 040–425590. 5 år och uppåt.
1–5 nov Var med och skriv Skanörs LÄS
KIGASTE spökhistoria! En viksaga, som

författas mening för mening, där man
bara får se den senaste meningen som
skrivits när man skriver nästa. Kom till
biblioteket så får du veta mer! 7–13 år.
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1–5 nov Halloweenpyssel! Pysselborden

1 nov kl. 10.30-11.30 Högläsning: Nelly
Rapp. Kom och lyssna på ett Nelly

står framdukade hela läslovet med
massor av ruskigt halloweenpyssel.
Ingen föranmälan, drop-in.

Rapp-äventyr i sagorummet. Vi bjuder på
mysryslig högläsning och fika. Från 7 år.

Vellinge bibliotek:

2 nov kl. 13-14.30 Filmvisning: Nelly Rapp
– monsteragent. Vi visar filmen “Nelly

Läslov med Nelly Rapp-tema – kom gärna
utklädd!

Rapp – monsteragent”. Nelly och hennes
hund London ska tillbringa höstlovet hos
sin morbror Hannibal. Men det visar sig att
Hannibal inte lever det lugna liv som hon
trott – han är en monsteragent! Filmen är
lite läskig och åldersgränsen är därför 11
år. Filmen får ses av barn från 7 år i sällskap med vuxen. Glöm inte popcornen!
Föranmälan: biblioteketve@vellinge.se
eller 040-425060.

3 nov kl. 13-15 Skapa och kliv in i en
monstervärld med VR. Under höstlovet

kan du vara med och skapa en Nelly Rappvärld full av monster, spöken och annat
oknytt. Idag kan du med hjälp av VRglasögon kliva in i världen som en liten
pyssling – om du vågar… Skapandet pågår
hela höstlovet, ytterligare tillfälle för
VR-upplevelse ges 9 nov. Drop-in. 6-14 år.
1–5 nov Pyssel för monsteragenter. Roligt
rysligt pyssel för alla monsteragenter
(och andra pysselsugna)! 6–14 år.
1–5 nov Bli en monsteragent. Lös upp-

drag och kluriga frågor om monster och
oknytt i vår digitala skattjakt runtom i
Vellinge. När du klarat uppdragen är du
en fullfjädrad monsteragent och kan
hämta din monsteragent-pin på Vellinge
bibliotek! Ta gärna hjälp av monster
agenten Nelly Rapp - du hittar hennes
”Handbok för monsteragenter” och
böckerna om hennes äventyr på biblio
teket. 6–14 år.
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Passa på att avnjuta en spökhistoria eller
två i sagorummet mellan kl. 15-16.
Drop-in.

V. Ingelstads bibliotek:
1 nov kl. 15-16 Spökhistorier i sagorummet.

Lyssna på sagolikt skrämmande och
vedervärdigt vidriga spökhistorier. Ta
med någon att hålla i handen om du är
lättskrämd! Välkommen in i sagoskogen.
Begränsat antal platser. Drop-in. Från ca 9 år.

3 nov kl. 17-19 Bio på bibblan: Nelly Rapp
– Monsteragent. Rysligt välkomna in i

biomörkret. Blodisande skräck och skratt
utlovas. Popcorn bjuder vi på! Begränsat
antal platser. Obligatorisk föranmälan.
Filmen är från 11 år.

1 nov kl. 14-17 Halloweenpyssel. Fritt

skapande av vackra och läskiga prylar.

Naturmagasinet:

6 nov kl. 11-14 Bygg din egen insekt! Kom och skapa din fantasiinsekt. Vi tillver-

kar insekter och andra småkryp i material vi finner i naturen. Vi tittar också på
småkryp i mikroskop. Plats: Naturmagasinet, Falsterbo. Arr: Vellinge kommun
med Vattenverkstaden.
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26 nov kl. 10.30-11.30 Adventsmys. Kom
och lyssna på en julsaga, hjälp oss äta
peppakakor och klä bibliotekets julgran!
För garanterad plats, vänligen föranmäl
till biblioteketsk@vellinge.se eller 040–
425590. Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

9 nov kl. 16-18 Skapa och kliv in i en
monstervärld med VR. Under höstlovet

skapades en Nelly Rapp-värld full av
monster, spöken och annat oknytt. Idag
kan du med hjälp av VR-glasögon kliva in
i världen som en liten pyssling – om du
vågar… Drop-in. 6-14 år.

30 nov kl. 16-19 Julpysseltisdag på Vellinge
bibliotek. Julpyssel på biblioteket för små

och stora barn. Kom och häng på biblioteket på tisdagskvällarna och pyssla, låna
böcker, spela spel och träffa andra. 3–14
år. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.
December
7 dec kl. 16-19 Julpysseltisdag på Vellinge
bibliotek. Julpyssel på biblioteket för små

och stora barn. Kom och häng på biblioteket på tisdagskvällarna och pyssla, låna
böcker, spela spel och träffa andra. 3–14
år. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

Fredagssaga.

26 nov kl. 10-11 Fredagssaga på Vellinge
bibliotek. Öppna förskolan besöker

Julpyssel.

biblioteket – kom du med! Vi har en
mysig förmiddag tillsammans med sago
stund, 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.

14 dec kl. 16-19 Julpysseltisdag på Vellinge
bibliotek. Julpyssel på biblioteket för små

och stora barn. Kom och häng på biblioteket på tisdagskvällarna och pyssla, låna
böcker, spela spel och träffa andra. 3–14
år. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

Pga av Covid-19 kan vi inte garantera att arrangemangen blir av.
Se respektive arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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Fågelskådare vid Skanörs ljung.

Vuxenprogram
September

fyr. Fågelskådning i lagom tempo tillsammans med P-G Bentz. Guiden finns
på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8. Kom
när det passar. Gratis. Ingen förhands
anmälan. Ta gärna med egen kikare! Och
så är det ”corona-avstånd” som gäller!
Plats: Falsterbo fyr. Arr: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun.

2 sep kl. 16-18 Juristjour på Höllvikens
bibliotek. Kostnadsfri juridisk rådgivning

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 sep kl. 9-13 Lions Loppis i Vellinge. Besök Lions loppmarknad i Vellinge första
lördagen i varje månad. Plats: Ängavägen
Vellinge Arr: Lions Club Vellinge.

3 sep kl. 12-16 Falsterbo Bird show 2021.
Årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Plats: Skanörs
ljungs naturreservat (parkeringen vid
Falsterbo Camping & Resort). Arr: BirdLife Sverige, SkOF (Skånes Ornitologiska Förening med Falsterbo Fågelstation)
och Vellinge kommun.

4 sep kl. 10-13 Loppis. Försäljning av glas,

porslin, lampor, möbler, kläder, böcker,
tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektron ik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

4–5 sep kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågel
skådning i lagom tempo vid Falsterbo
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4 sep kl. 10-18 Falsterbo Bird show 2021.

Årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Plats: Skanörs
ljungs naturreservat (parkeringen vid
Falsterbo Camping & Resort). Arr: BirdLife Sverige, SkOF (Skånes Ornitolog
iska Förening med Falsterbo Fågel
station) och Vellinge kommun.

5 sep kl. 10-16 Falsterbo Bird show 2021.

Årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Plats: Skanörs
ljungs naturreservat (parkeringen vid
Falsterbo Camping & Resort). Arr: BirdLife Sverige, SkOF (Skånes Ornitolog
iska Förening med Falsterbo Fågel
station) och Vellinge kommun.

Foto: BE Björnhov

sammans med P-G Bentz. Guiden finns
på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8. Kom
när det passar. Gratis. Ingen förhands
anmälan. Ta gärna med egen kikare! Och
så är det ”corona-avstånd” som gäller!
Plats: Falsterbo fyr. Arr: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun.

5 sep kl. 12-14 Rovfågelspaning. Fågelvandring med Henrik Waldenström på
Skanörs ljung, särskilt lämplig för nybörjare. Ta gärna med kikare och fikakorg.
Samling på parkeringen vid Falsterbo
Camping Resort. Plats: Skanörs ljung.
Arr: Falsterbo Naturvårdsförening.

12 sep kl. 10-13 Cykeltur Norra Ljunghu
sen. Cykeltur med guider till aktuella

8 sep kl. 17-18 Bokfika. Kom och berätta

vad du läst i sommar. Få boktips av
bibliotekarierna och andra läsare. Vi bjuder på fika. Plats & Arr: V. Ingelstads
bibliotek.

projekteringsområden för kommande
bebyggelse. Samling BarBistro, Ljung
husens gamla station. Plats: Norra
Ljunghusen. Arr: Falsterbo Naturvårdsförening.

9 sep kl. 14-16 Läsvärt. Med boktips av

13 sep kl. 14 Film på Skanörs bibliotek.

bibliotekarier på Höllvikens bibliotek.
Mysfika och boklotteri utlovas. Obliga
torisk föranmälan till biblioteketho@
vellinge.se. Begränsat antal deltagare och
evenemanget kan komma att äga rum utomhus. Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

Filmvisning och efterföljande diskussion
med Svante Ors. Begränsat antal platser,
föranmälan på telefon 040-425590 eller
biblioteketsk@vellinge.se Du blir
samtidigt medlem i bibliotekets filmklubb. Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

11–12 sep kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågel
skådning i lagom tempo vid Falsterbo
fyr. Fågelskådning i lagom tempo till-

15 sep kl. 19-22.30 Maritime Stompers.

Falsterbo Jazzklubbs husband spelar tre
set mellan 20-22.30, klassisk jazz 1920–
10

1940. Medlemmar 400 kr, övriga 500 kr.
Medlemmar och övriga som är vaccin
erade är välkomna. Varmrätt mm ingår i
priset. Boka via: tommy@jazzklubb.se.
Plats: Höllviksnäs, Ljungvägen 1, Höll
viken (Falsterbo Kursgårds nya namn).
Arr: Falsterbo Jazzklubb.

anmälan. Ta gärna med egen kikare! Och
så är det ”corona-avstånd” som gäller!
Plats: Falsterbo fyr. Arr: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun.
18 sep kl. 10-13 Loppis. Försäljning av
glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

16 sep kl. 15-16 Brit Stakston – Fake News
och källkritik. Varför sprids lögner så lätt

på nätet? Och hur kan vi bli bättre på källkritik. Förhandsboka på 040–425060 eller
biblioteketve@vellinge.se. Begränsat antal
platser. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

18 sep kl. 11-12 Musik kan berätta. Sixten

Nordström kåserar med musikillustrationer om Musik kan berätta. Medlemmar
får företräde. Plats: Skanörs bibliotek.
Arr: Bibliotekets Vänner Skanör Falsterbo.

18 sep kl. 12-13 "Gott om tid" Ett föredrag med Bodil Jönsson. Bodil Jönsson
är en mångsidig forskare, Fråga
Lund-profil, framgångsrik författare till
flera böcker om att ta vara på sin tid, och
populär föreläsare. Entrén 100 kr är
inkl. kaffe och kaka samt boklotteri.
Biljetter: Vellinge bibliotek, 040–425060.
Plats: Vellinge bibliotek, Bokcaféet. Arr:
Bokstödet Vellinge biblioteks vänner.

Fake News.

16 sep kl. 19-20.30 Vad är en filterbubbla
och algoritmer - och behöver jag bry mig

om det? Föreläsning av Brit Stakston om
sociala medier och digital teknologi.
OBS! Fri entré men begränsat antal platser, obligatorisk föranmälan till 040–
425485 eller biblioteketho@vellinge.se
Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

19 sep kl. 10-13 Bakluckeloppis Toppen
gallerian. Anmäl dig hos Charlotte Trend

på Toppengallerian. Avgift 100 kr/bil,
begränsat antal platser. Plats: På parkeringen framför Delitorgets entré längsmed Kungstorpsvägen. Arr: Toppen
gallerian.

18–19 sep kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågel
skådning i lagom tempo vid Falsterbo
fyr. Fågelskådning i lagom tempo tillsammans med P-G Bentz. Guiden finns
på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8. Kom
när det passar. Gratis. Ingen förhands

20 sep kl. 14-17 It-drop-in. Få en person-

lig guidning i bibliotekens digitala
tjänster eller passa på att fråga om andra
teknikbekymmer. Drop-in. Plats & Arr:
V. Ingelstads bibliotek.

11

Titta på fåglar.

21 sep kl. 14-15 Bokprat! Bibliotekarierna

25 sep kl. 11-14 Försäljning av utgallrade
böcker startar. Försäljningen pågår t o m

på Skanörs bibliotek ger tips på läsvärda
böcker. Vi sitter med avstånd och om
vädret tillåter kommer arrangemanget att
hållas utomhus. Begränsat antal platser,
föranmälan till biblioteket på telefon
040-425590 eller biblioteketsk@vellinge.
se Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

9 okt. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

26 sep kl. 13-14 Naturguide på vift. Vi vill
att fler ska upptäcka och utforska den
fina natur som omger oss. Det är bland
annat därför vi en söndag i månaden
anordnar guidade vandringar på olika
platser i kommunen. För mer info om
plats och föranmälan besök vellinge.se/
besokare/naturnara Plats & Arr: Vellinge
kommun.

22 sep kl. 18-19.30 "Att flytta till demens
boende. Vad gäller och vem bestäm-

mer?" Föreläsning/samtal med biståndshandläggare, silviasyster och
demenssjuksköterska. Plats: Hörsalen
Postgården, Höllviken. Arr: Vellinge
Demensförening.

27 sep kl. 11-12 IT-hjälp på Skanörs biblio
tek: Biblio. Kom igång med att lyssna på

och läsa böcker i din smarta telefon eller
läsplatta! Vid detta tillfälle samt 4/10 går
vi tillsammans igenom grunderna för lån
av E-böcker och E-ljudböcker i appen
Biblio. Föranmälan till biblioteketsk@
vellinge.se och begränsat antal platser.
Medtag egen smarttelefon/läsplatta och
bibliotekskort. Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

25–26 sep kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågel

skådning i lagom tempo vid Falsterbo
fyr tillsammans med P-G Bentz. Guiden
finns på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8.
Kom när det passar. Gratis. Ingen
förhandsanmälan. Ta gärna med egen
kikare! Och så är det ”corona-avstånd”
som gäller! Plats: Falsterbo fyr. Arr:
Falsterbo Fågelstation och Vellinge
kommun.
12

2–3 okt kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågel
skådning i lagom tempo vid Falsterbo
fyr tillsammans med P-G Bentz. Guiden
finns på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8.
Kom när det passar. Gratis. Ingen
förhandsanmälan. Ta gärna med egen
kikare! Och så är det ”corona-avstånd”
som gäller! Plats: Falsterbo fyr. Arr: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun.

30 sep kl. 14-16 Digital bokcirkel på Höll
vikens bibliotek. Vill du testa att vara

med i vår digitala bokcirkel? Vi läser
samma bok, titel meddelas på vår hem
sida, och diskuterar sedan på en digital
plattform som biblioteket bjuder in dig
till. Alla anmälda får ett gratisexemplar.
Anmälan till biblioteketho@vellinge.se
senast den 14 okt. Begränsat antal platser.
Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

2 okt kl. 9-13 Lions Loppis i Vellinge.

Oktober

Besök Lions loppmarknad i Vellinge
första lördagen i varje månad. Plats:
Ängavägen Vellinge Arr: Lions Club
Vellinge.

1 okt kl. 9 Skanörs biblioteks boktipspodd.

Höstens första avsnitt släpps. Du kan
lyssna på podden via bibliotek.vellinge.
se, eller till exempel på Spotify eller
Google podcasts. Arr: Skanörs bibliotek.

2 okt kl. 10-13 Loppis. Försäljning av glas,
porslin, lampor, möbler, kläder, böcker,
tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektron ik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

2 okt kl. 8-14 Näset runt 31km. Vandring
i raskt tempo med guide och med kortare
pauser för energipåfyllning. Medtag egen
proviant. God kondition krävs för hela
rundan. Samling vid Ljunghusens
rest&pizzeria vid Falsterbokanalen.
Arr: Falsterbo Naturvårdsförening.

Foto: BE Björnhov
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Familjedag. Foto: BE Björnhov

3 okt kl. 12-16 Familjedag på Ängavallens
gård. Aktiviteter för alla åldrar med

5 okt kl. 14 Film på Skanörs bibliotek.

Filmvisning och efterföljande diskussion
med Svante Ors. Begränsat antal platser,
föranmälan på telefon 040-425590 eller
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samtidigt medlem i bibliotekets filmklubb.
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

djursafari, verksamhetsvisning, tips
runda, korvgrillning samt försäljning av
ekologiska produkter. Plats: Ängavallens
gård, Norra Håslöv. Arr: Falsterbo
Naturvårdsförening och Ängavallens
gård.

6 okt kl. 15-16 Demokratin vs pandemin:

digital föreläsning med Brit Stakston &
Martin Schibbye. Reportagesajten Blankspot sätter ljuset på olika demokrati
rörelser runt om i världen. Många stater
har använt pandemin som ursäkt för att
inskränka demokratin och de mänskliga
rättigheterna. Journalisten Martin Schib-

4 okt kl. 11-12 IT-hjälp på Skanörs biblio
tek: Biblio. Kom igång med att lyssna på

och läsa böcker i din smarta telefon eller
läsplatta! Vid detta tillfälle samt 27/9 går vi
tillsammans igenom grunderna för lån av
E-böcker och E-ljudböcker i appen Biblio.
Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.se
och begränsat antal platser. Medtag egen
smarttelefon/läsplatta och bibliotekskort.
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.
5 okt kl. 16-18 Juristjour. Kostnadsfri
juridisk rådgivning 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: Vellinge bibliotek.

Brit Stakston och Martin Schibbye.
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bye berättar om demokratiutvecklingen i
Etiopien och mediestrategen Brit Stak
ston talar om demokratin vs pandemin i
världen. Blankspot gör reportage från
Sveriges och världens vita fläckar.
Genom att utmana gränserna mellan
inrikes/utrikes, online/offline och mellan producent/konsument, ger de sina
läsare på Blankspot.se nya perspektiv på
världen. I anslutning till föreläsningen
finns en stor utställning. Obligatorisk
föranmälan på tfn 425060 el biblioteketve@vellinge.se. Begränsat antal platser.
Plats & Arr: Vellinge bibliotek.
6 okt kl. 18-19 Författarsamtal med Set
Mattsson. Högaktuelle författaren och

Malmöskildraren Set Mattsson kommer
till biblioteket och berättar om sin senaste
bok, Den ovillige mördaren, och andra
delar av författarskapet. Kanske får vi
också höra om resan från sjuksköterska
till hyllad författare? Begränsat antal
deltagare, obligatorisk föranmälan. Plats
& Arr: V. Ingelstads bibliotek.

på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8. Kom
när det passar. Gratis. Ingen förhands
anmälan. Ta gärna med egen kikare! Och
så är det ”corona-avstånd” som gäller!
Plats: Falsterbo fyr. Arr: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun.
9 okt kl. 12-14 Rovfågelspaning. Fågelvandring med Henrik Waldenström på
Skanörs ljung. Kläder efter väder, kikare
och gärna fikakorg. Samling på parkeringen vid Falsterbo Camping Resort.
Plats: Skanörs ljung. Arr: Falsterbo
Naturvårdsförening.

7 okt kl. 18-19 Bokcirkel: Sockerormen av
Karin Smirnoff. Vi träffas och samtalar

om boken. Obligatorisk föranmälan till
040–425060. Begränsat antal deltagare.
När du anmält dig kan du låna ditt läsex
på biblioteket. Plats & Arr: Vellinge bibliotek.

10 okt kl. 10-14 Naturvård på Flommen.

Städdag runt södra Ålasjön med Mikael
Kristersson. Mycket skräp har drivit
iland. Vi gör en praktisk naturvårdande
insats. Samling norr om Hamnvägen på
parkeringen mot Norra Hovbacken.

9–10 okt kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågel
skådning i lagom tempo vid Falsterbo
fyr. Fågelskådning i lagom tempo tillsammans med P-G Bentz. Guiden finns

Pga av Covid-19 kan vi inte garantera att arrangemangen blir av.
Se respektive arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

Stövlar och arbetshandskar rekommenderas, ta gärna med sopsäck. Plats: Flommens naturreservat. Arr: Falsterbo
Naturvårdsförening.

16–17 okt kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågel
skådning i lagom tempo vid Falsterbo
fyr. Fågelskådning i lagom tempo tillsammans med P-G Bentz. Guiden finns
på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8. Kom
när det passar. Gratis. Ingen förhands
anmälan. Ta gärna med egen kikare! Och
så är det ”corona-avstånd” som gäller!
Plats: Falsterbo fyr. Arr: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun.

10 okt kl. 14 Lions Kaffekalas. En efter-

middagsträff med fika och underhållning
för pensionärer i Vellinge tätort med omnejd. Om och var biljetter säljes sker
genom affischering och genom
vår hemsida lionsvellinge.se Plats: Vanningen sporthall. Arr: Lions Club Vellinge.
14 okt kl. 14-15 Bokcirkel. Vi samtalar om

"Przewaskis häst" av Maja Lunde. Inför
träffen kan du komma och låna boken på
biblioteket. Föranmälan till biblioteket
på 040–425590 el. biblioteketsk@
vellinge.se Begränsat antal platser.
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

16 okt kl. 11-12 Barnet som blev älskat.

15 okt kl. 19-23.00 Peter Lind´s Cabaret
Band. Peter Linds Cabaret band 20 års

Persson från Sällskapet Gamla Hvellinge
visar ett unikt bildspel. Sällskapet Gamla
Hvellinge är ett gäng entusiaster som samlar bilddokument från ett nästan svunnet
samhälle. Entréavgiften 50 kr är inkl. kaffe och kaka samt deltagande i boklotteri.
Biljetter: Vellinge bibliotek 040-425060.
Plats: Vellinge bibliotek, Bokcaféet. Arr:
Bokstödet Vellinge biblioteks vänner.

Benja Dahlström berättar om sina erfarenheter av att vara adopterad. Medlemmar
får företräde. Plats: Skanörs bibliotek. Arr:
Bibliotekets Vänner Skanör Falsterbo.
16 okt kl. 12-13 "Gamla Vellinge". Kaj

jubileum mellan 20.30-22.30 klassisk
jazz med anekdoter och ibland ändrade
texter och språk. Medlemmar 600 kr,
övriga 700 kr. Medlemmar och övriga
som är vaccinerade är välkomna. Varmrätt mm ingår i priset. Boka via: tommy
@jazzklubb.se. Plats: Höllviksnäs,
Ljungvägen 1 Höllviken (Falsterbo
Kursgårds nya namn). Arr: Falsterbo
Jazzklubb.

17 okt kl. 11-14 Svampexkursion. Vand-

ring med mykolog Sigvard Svensson i
norra Ljunghusen. Vi lär oss om om
rådets svampar. Ta med korg, kniv och
fikakorg. Samling vid BarBistro, Ljunghusens gamla station bakom ICA. Plats:

16 okt kl. 10-13 Loppis. Försäljning av
glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och

Pga av Covid-19 kan vi inte garantera att arrangemangen blir av.
Se respektive arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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så är det ”corona-avstånd” som gäller!
Plats: Falsterbo fyr. Arr: Falsterbo Fågelstation och Vellinge kommun.

Norra Ljunghusen Arr: Falsterbo Naturvårdsförening & Friluftsfrämjandet.
18 okt kl. 10-12 IT-hjälp på Skanörs biblio
tek. Få individuell hjälp med dina digi

28 okt kl. 14-16 Digital bokcirkel på Höll
vikens bibliotek. Vill du testa att vara

tala frågor! Vi hjälper till med generella
IT-frågor och guidning i bibliotekets
digitala utbud såsom e-böcker och
E-ljudböcker. OBS vi kan inte hjälpa till
med bankärenden eller andra känsliga
ärenden. 30 min/pers och begränsat antal platser. Föranmälan till biblioteketsk@vellinge.se Plats & Arr: Skanörs
bibliotek.

med i vår digitala bokcirkel? Vi läser
samma bok, titel meddelas på vår hem
sida, och diskuterar sedan på en digital
plattform som biblioteket bjuder in dig
till. Alla anmälda får ett gratisexemplar.
Anmälan till biblioteketho@vellinge.se
senast den 14 okt. Begränsat antal platser. Plats & Arr: Höllvikens bibliotek.

18 okt kl. 14-17 It-drop-in. Få en person-

28 okt kl. 17-19 Skräckfilm på biblioteket.

lig guidning i bibliotekens digitala tjänster eller passa på att fråga om andra
teknikbekymmer. Drop-in. Plats & Arr:
V. Ingelstads bibliotek.

Kom i halloweenstämning med en klassisk skräckfilm på biblioteket efter stängning. Kika in på bibblan när det närmar
sig och hör efter vilken film det blir.
Begränsat antal deltagare. Åldersgräns
för filmen 15 år. Plats & Arr: V. Ingelstads bibliotek.

18 okt kl. 18-19.30 "Stamceller skall göra
oss friska!" En spännande föreläsning

med doktorand Jonas Fritze. Plats: Hörsalen, Skanörs bibliotek. Arr: Vellinge
Demensförening.

30 okt kl. 10-13 Loppis. Försäljning av
glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

21 okt kl. 16-17 IT-café för seniorer. Få

hjälp att använda internet e-post, appar,
smarta telefoner, surfplattor mm. Obligatorisk föranmälan på tfn 040-425060.
Begränsat antal platser. Plats & Arr:
Vellinge bibliotek.

31 okt kl. 13-14 Naturguide på vift. Vi vill
att fler ska upptäcka och utforska den
fina natur som omger oss. Det är bland
annat därför vi en söndag i månaden
anordnar guidade vandringar på olika
platser i kommunen. För mer info om
plats och föranmälan besök vellinge.se/
besokare/naturnara Plats & Arr: Vellinge
kommun.

23–24 okt kl. 8-12 Titta på fåglar! – Fågelskådning i lagom tempo vid Falsterbo
fyr. Fågelskådning i lagom tempo tillsammans med P-G Bentz. Guiden finns
på plats vid Falsterbo fyr från kl. 8. Kom
när det passar. Gratis. Ingen förhands
anmälan. Ta gärna med egen kikare! Och
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Plats: Hörsalen, Skanörs bibliotek.
Arr: Falsterbo Naturvårdsförening &
Vellinge fotoklubb.

November
6 nov kl. 9-13 Lions Loppis i Vellinge. Be-

sök Lions loppmarknad i Vellinge första
lördagen i varjemånad. Plats: Ängavägen
Vellinge Arr: Lions Club Vellinge.

11 nov kl. 14 Film på Skanörs bibliotek.

Filmvisning och efterföljande diskussion
med Svante Ors. Begränsat antal platser,
föranmälan på telefon 040-425590 eller
biblioteketsk@vellinge.se Du blir sam
tidigt medlem i bibliotekets filmklubb.
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

9 nov kl. 18-19.30 "Framtidsfullmakt,
anhörigbehörighet och testamente".

Föreläsning med juristerna Freja Mc
Dowell och Ellinor Book. Plats: Hör
salen, Skanörs bibliotek. Arr: Vellinge
Demensförening.

11 nov kl. 16-18 Juristjour på Höllvikens
bibliotek. Kostnadsfri juridisk rådgivning

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.

10 nov kl. 17-18 Bokfika. Kom och få

boktips och dela med dig av dina egna
tips. Vi bjuder på fika. Plats & Arr:
V. Ingelstads bibliotek.

12 nov kl. 19-23 Amiralens Storband 50års jubileum. Tre set mellan kl. 20-23.

klassisk jazz. Gästartist Mårten Lundgren, Jan Olsson konferenciär. Medlemmar 600 kr, övriga 700 kr. Medlemmar
och övriga som är vaccinerade är välkomna. Varmrätt mm ingår i priset.
Boka via: tommy@jazzklubb.se. Plats:
Höllviksnäs, Ljungvägen 1 Höllviken
(Falsterbo Kursgårds nya namn). Arr:
Falsterbo Jazzklubb.
13 nov kl. 10-13 Loppis. Försäljning av

glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

8 sep och 10 nov.

10 nov kl. 19-21 Tasmanien - Australiens
vilda pärla. För länge sedan fick Austra-

lien och Nya Zeeland ett kärleksbarn, det
kallas Tasmanien. Bildföredrag med naturfotograf Ulf Westerberg. Kolla
aktiviteten på falsterbonaset.se

15 nov kl. 10-12 IT-hjälp på Skanörs
bibliotek. Få individuell hjälp med dina

digitala frågor! Vi hjälper till med generella IT-frågor och guidning i biblio
18

18 nov kl. 16-17 It för seniorer: Bankens
digitala tjänster. Isidora Dapcevska och

Tina Lensinger från SEB i Vellinge berättar om hur man använder bankens
digitala tjänster på ett säkert sätt. Begränsat antal platser. Föranmälan på
040-425060 el biblioteketve@vellinge.se
Plats & Arr: Vellinge bibliotek
20 nov kl. 11-12.30 John F Kennedy. Bengt

Liljegren berättar om president Kennedy,
hans barndom, den politiska karriären
och hans död. Medlemmar får företräde.
Plats: Skanörs bibliotek. Arr: Bibliotekets
Vänner Skanör Falsterbo.

20 nov kl. 12-13 "Regnskog - en del Ama
zonas". Bildspel av Ingmar Skogar. Ing-

Isidora Dapcevska och Tina Lensinger.

mar är en erfaren föredragshållare med
sin fotokonst från när och fjärran med
vår vackra, värdefulla men hotade natur i
fokus. Entrén 100 kr är inkl. kaffe och
kaka, samt boklotteri. Biljetter: Vellinge
bibliotek, el. 040–425060. Plats: Vellinge
bibliotek, Bokcaféet. Arr: Bokstödet Vellinge biblioteks vänner.

tekets digitala utbud såsom e-böcker och
E-ljudböcker. OBS vi kan inte hjälpa till
med bankärenden eller andra känsliga
ärenden. 30 min/person och begränsat
antal platser. Föranmälan till bibliotek
etsk@vellinge.se Plats & Arr: Skanörs
bibliotek.
16 nov kl. 18-19 Det gamla Vellinge. Kaj

21 nov kl. 9-13 Höstvandring på Måkläp
pen. Tidig chans för besök på naturreser-

Persson berättar om Vellinge på 1950talet med historiska återblickar och
Gamla Vellinge på Facebook. I sam
arbete med Oxie Härads Hembygds
förening. Plats: V. Ingelstads bibliotek.
Arr: V. Ingelstads bibliotek & Oxie
Härads Hembygdsförening.

vatet Måkläppen med sälexperten JanÅke Hillarp som guide. Varm och tålig
klädsel, kikare och varm dryck i termosen rekommenderas. Samling vid Flommens Golfklubbs parkering i Falsterbo.
Plats: Måkläppens naturreservat. Arr:
Falsterbo Naturvårdsförening.

18 nov kl. 14-16 Läsvärt. Med boktips av

25 nov kl. 14-15 Bokcirkel. Vi samtalar
om Norrtullsligan av Elin Wägner. Inför
träffen kan du komma och låna boken på
biblioteket. Föranmälan till biblioteket
på 040–425590 el. biblioteketsk@
vellinge.se Begränsat antal platser.
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

bibliotekarier på Höllvikens bibliotek.
Mysfika och boklotteri utlovas. Obliga
torisk föranmälan till biblioteketho@
vellinge.se. Begränsat antal deltagare
och evenemanget kan komma att äga
rum utomhus. Plats & Arr: Höllvikens
bibliotek.

19

27 nov kl. 10-13 Loppis. Försäljning av
glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.
28 nov kl. 13-16.30 Lions Julmarknad.

Julmarknad med försäljning, lotteri, dans
kring granen, servering mm. Plats:
Bibliotekstorget, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

Boktips i juletid.

28 nov kl. 13-14 Naturguide på vift. Vi vill

4 dec kl. 9-13 Lions Loppis i Vellinge.

att fler ska upptäcka och utforska den
fina natur som omger oss. Det är bland
annat därför vi en söndag i månaden
anordnar guidade vandringar på olika
platser i kommunen. För mer info om
plats och föranmälan besök vellinge.se/
besokare/naturnara Plats & Arr: Vellinge
kommun.

Besök Lions loppmarknad i Vellinge
första lördagen i varje månad. Plats: Änga
vägen Vellinge Arr: Lions Club Vellinge.
4 dec kl. 11-12 Entreprenör i Skanör.

Linda Letelier Hansson, Årets företagare
i Vellinge, berättar om sin restaurang,
sina kokböcker och hur det är att vara
företagare i vår kommun. Medlemmar
har föret räde. Plats: Skanörs bibliotek.
Arr: Bibliotekets Vänner Skanör Falsterbo.

29 nov kl. 18.30 Konsert Artist in ResidenceWrethov. Anderz Wrethov är Vellinge

kulturskola Artistens, Artist in Residence
2021. Anderz, som är uppvuxen och
bosatt i kommunen, berättar om sin
karriär och kulturskolans elever tolkar
hans låtar. Se mer info på vellinge.se/
kulturskola Plats: Vellinge konserthus.
Arr: Vellinge kulturskola Artisten.

6 dec kl. 10-12 IT-hjälp på Skanörs biblio
tek. Få individuell hjälp med dina digi

tala frågor! Vi hjälper till med generella
IT-frågor och guidning i bibliotekets
digitala utbud såsom e-böcker och
E-ljudböcker. OBS vi kan inte hjälpa till
med bankärenden eller andra känsliga
ärenden. 30 min/person och begränsat
antal platser. Föranmälan till bibliotek
etsk@vellinge.se Plats & Arr: Skanörs
bibliotek.

December
2 dec kl. 15-16 Boktips i juletid. Bibliotek

arierna på Vellinge bibliotek tipsar om
julens bästa läsning. Biblioteket bjuder på
julfika. Obligatorisk föranmälan på 040425060 el biblioteketve@vellinge.se
Begränsat antal platser. Plats & Arr:
Vellinge bibliotek.

6 dec kl. 14 Film på Skanörs bibliotek.

Filmvisning och efterföljande diskussion
med Svante Ors. Begränsat antal platser,
föranmälan på telefon 040-425590 eller
biblioteketsk@vellinge.se Du blir samti-
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19 dec kl. 13-14 Naturguide på vift. Vi vill

digt medlem i bibliotekets filmklubb.
Plats & Arr: Skanörs bibliotek.

att fler ska upptäcka och utforska den
fina natur som omger oss. Det är bland
annat därför vi en söndag i månaden
anordnar guidade vandringar på olika
platser i kommunen. För mer info om
plats och föranmälan besök vellinge.se/
besokare/naturnara Plats & Arr: Vellinge
kommun.

7 dec kl. 16-18 Juristjour. Kostnadsfri
juridisk rådgivning 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: Vellinge bibliotek.

25 dec kl. 10-13 Loppis. Försäljning av

8 dec kl. 18-19 Tomtenisse GO. Än en
gång gömmer sig tomtar i byn! Vi samlas
på biblioteket och ger oss ut på jakt efter
årets nissar – ta med dig hela familjen
och kom. Avslutas med utdelning av fina
bokpriser! Det bjuds på förfriskningar.
Fri entré. Plats: V. Ingelstads bibliotek.
Arr: V. Ingelstads bibliotek & Månstorps
scoutkår.

glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

Januari
1 jan kl. 9-13 Lions Loppis i Vellinge.

9 dec kl. 19 Lions Julkonsert i Håslövs
kyrka. En stämningsfull kväll med jul-

Besök Lions loppmarknad i Vellinge
första lördagen i varje månad. Plats: Änga
vägen Vellinge Arr: Lions Club Vellinge.

musik. Om och var biljetter köpes meddelas genom affischering och genom vår
hemsida lionsvellinge.se Plats: Håslövs
kyrka. Arr: Lions Club Vellinge &
Svenska kyrkan.

1 jan kl. 12-14 Nyårsdagsdoppet.

Ljungens- och Ljungskogens Villaägare
föreningar arrangerar Nyårsdagsdoppet.
Vi hoppar i prick kl. 12. Efteråt bjuder vi
på kaffe/te och bulle. Anmälan till info.
ljungensvillaagare@gmail.com Roligast
mössor/hattar vinner priser. Läs mer på
föreningarnas hemsidor. Alla är välkomna. Plats: Handikappbadet sydvästra sidan av Falsterbokanalen. Arr: Ljungensoch Ljungskogens Villaägareföreningar.

11 dec kl. 10-13 Loppis. Försäljning av

glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

14 dec kl. 19-20 Julmusik med Ingel Sing
ers. Kom till biblioteket och njut av jul-

8 jan kl. 10-13 Loppis. Försäljning av glas,

musik från byns egna kör Ingel Singers.
Föranmälan på tfn: 040–425920 eller
biblioteketvi@vellinge.se Plats: V. Ingelstads bibliotek. Arr: V. Ingelstads bibliotek & Månstorps scoutkår.

porslin, lampor, möbler, kläder, böcker,
tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektron ik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.
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15 jan kl. 12-13 "Spela för livet". Föredrag

26 jan kl. 19-22.30 Lasse Lundströms trio
med gästartister. Blues och swingmusik

om Peps Persson av Göran Holmquist.
Journalisten Göran Holmquists nyskrivna biografi om Peps bygger på personliga
möten med en skånsk speleman som gett
unika spår i svenskt musikliv. Ohboy!
Entrén är inkl. kaffe och kaka samt boklotteri. Biljetter: 100 kr säljs på Vellinge
bibliotek, 040–425060. Plats: Vellinge
bibliotek, bokcaféet. Arr: Bokstödet
Vellinge biblioteks vänner.

med gästsolist (rörblåsare) och sångerska.
Medlemmar 400 kr, övriga 500 kr. Medlemmar och övriga som är vaccinerade är
välkomna. Varmrätt ingår i priset. Boka
via: tommy@jazzklubb.se Plats:
Höllviksnäs, Ljungvägen 1, Höllviken
(Falsterbo Kursgårds nya namn). Arr:
Falsterbo Jazzklubb.
30 jan kl. 9-13 Vintervandring på Måkläp
pen. Sista chansen för besök på

19 jan kl. 19-21 Krabborna på Julön – den
röda massvandringen. En inblick i dju-

Måkläppens naturreservat i vinter med
sälexperten Jan-Åke Hillarp som guide.
Varm och tålig klädsel, kikare och varmt
i termosen rekommenderas. Samling vid
Flommens Golfklubbs parkering. Plats:
Måkläppens naturreservat. Arr: Falsterbo Naturvårdsförening.

rens förunderliga värld! Bildföredrag
med Carina Wattmo och Per-Åke Aronsson. Kolla aktiviteten på falsterbonaset.
se på grund av restriktioner för pandemin! Plats: Hörsalen Skanörs bibliotek.
Arr: Falsterbo Naturvårdsförening &
Vellinge fotoklubb.

30 jan kl. 13-14 Naturguide på vift. Vi vill

att fler ska upptäcka och utforska den
fina natur som omger oss. Det är bland
annat därför vi en söndag i månaden
anordnar guidade vandringar på olika
platser i kommunen. För mer info om
plats och föranmälan besök vellinge.se/
besokare/naturnara Plats & Arr: Vellinge
kommun.

22 jan kl. 10-13 Loppis. Försäljning av

glas, porslin, lampor, möbler, kläder,
böcker, tavlor, leksaker, sport o fritid och
elektronik. Plats: Kämpingegården,
Skegrievägen 75, Höllviken. Arr: Lions
Club Reng Höllviken.

Pga av Covid-19 kan vi inte garantera att arrangemangen blir av.
Se respektive arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
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Foto: BE Björnhov
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Bärnstensmuseet
1 sep-31 jan Öppet efter
överenskommelse. Visning för mindre
grupper. Tidsbeställning.

Permanent bärnstensutställning, naturoch kulturhistoria.
Biologisk mångfald; med insektshotell vid
P-plats och gröna tak på museet.
Vårt ursprung. DNA-analys av människo
ben från Falsterbonäsets stränder.
Miljöutställningen vid P-platsen med
spöknät och andra strandfynd. Öppet för gående
och cyklister hela året.

Falsterbo museum
4–26 sep kl. 10-16 lö-sö

Permanent medeltidsutställning, om
utgrävningar vid Falsterbo kyrka.
Permanent sjöfartsutställning

Galleri Engleson i Skanörs hamn
1–5 sep kl. 12-18 on-sö

Ellen Kvist & Catharina Kvist, måleri &
skulptur

6–16 sep kl. 12-18 må-sö

”Skinn & samisk slöjd”, Elisabeth Lundgren &
Leif Persson. Lammskinn & samiskt inspirerat
hantverk

Galleri Falken
1 sep-31 jan kl. 15-19 fr-sö.
Öppet för besökare enligt överens
kommelse. Ring alltid först 0705-867975

”Höstutställning, landskapsmotiv från Falsterbonäset” Ulla Kristina Eriksson, måleri

Galleri Foteviken
28 aug-2 sep kl. 12-18 ti-sö

Karin Andersson, måleri

Naturgården Bröddarp Västra Ingelstad
11–19 sep kl. 10-18 lö-sö

”Höstutställning” KSV Konstnärsgruppen
Sydväst, ksvkonst.se, samlingsutställning

Skanörs bibliotek
1–30 sep kl. 11-18 må-to, kl. 11-15 fr, kl.
11-14 lö

Kerstin Torssell, Öppna sinnen, måleri

1 okt-31 dec kl. 11-18 må-to, kl. 11-15 fr,
kl. 11-14 lö

”Årstider och ögonblick” Jonas P. Ström,
Meli Art & Pics, foto

4–31 jan kl. 11-18 må-to, kl. 11-15 fr,
kl. 11-14 lö

Vellinge Fotoklubb, foto
24

Jonas P. Ström

Ulla Kristina Eriksson
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Vellinge bibliotek
1–31 sep må-lö

Karin Nilsson, Öppna sinnen, måleri. Gunilla
Klemendz, Öppna sinnen, keramik

1–30 okt må-lö

”Demokratin vs pandemin” Blankspot vill
med utställningen lyfta fram exempel på olika
demokratiaktörer.

1–30 nov må-lö

Hima Frenning, måleri & skulptur

4–31 jan må-lö

”Fotografi i Fokus” Vellinge Fotoklubb

V. Ingelstads bibliotek
1–30 sep må-fr

Ingegerd Norén, 3D-konst, Ulf Löfstedt,
måleri, Öppna sinnen.

1–31 okt må-fr

Karin Elgelund, Öppna sinnen, måleri

10–31 jan kl. 10-17 må-fr

”Fotografi i Fokus”, Vellinge Fotoklubb

Bärnstensmuseet

Demokratin vs pandemin

Hima Frenning

26

Ellen & Katarina Kvist

Pga av Covid-19 kan vi inte garantera att arrangemangen blir av.
Se respektive arrangörs kontaktinfo för att få den senaste informationen.
De arrangemang och utställningar som finns med i detta Kulturprogram, har
blivit inskickade till Vellinge kommun till och med juli 2021. Respektive arrangör
ansvarar för sitt arrangemang. Under höst och vinter tillkommer fler arrangemang och utställningar. Håll utkik på arrangörernas hemsidor.
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Biljettförsäljning, information och bokning till arrangemang,
kontakta respektive arrangör:
Bibliotekets Vänner Skanör-Falsterbo: tfn 040-471702 (Svante Ors)
Bokstödet Vellinge biblioteks vänner: tfn 040-425060
Bärnstensmuseet: tfn 040-454504 (Leif Brost), www.barnstensmuseet.se
FNF, Falsterbonäsets Naturvårdsförening: e-post info@falsterbonaset.se www.falsterbonaset.se
Falsterbo Fågelstation: tfn 040-473703, e-post falsterbo@skof.se, www.falsterbofagelstation.se
Falsterbo Jazzklubb: tfn 0701-472295 eller 040–451323 (Tommy Omfors),
e-post tommy@jazzklubb.se www.jazzklubb.se
Falsterbo Museum, Sjögatan 12 Falsterbo. Tfn 0733-471830, e-post info@falsterbomuseum.se
www.falsterbomuseum.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
Höllvikens bibliotek: tfn 040-425485, e-post biblioteketho@vellinge.se
KSV Konstnärsgruppen Sydväst, www.ksvkonst.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
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: VellingekulturskolaArtisten
V. Ingelstads bibliotek: tfn 040-425920, e-post biblioteketvi@vellinge.se
Öppna sinnen: oppnasinnen.org

Omslagsbild: BE Björnhov, Utställning ”Fotografi i fokus”
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